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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Метою лекції є формування у курсантів поглиблених знань щодо 

діяльності слідчих із доказування в кримінальному провадженні. 

 

ВСТУП 

Процес доказування є діяльністю, що пронизує всі стадії кримінального 

провадження від отримання уповноваженими особами правоохоронних органів 

правнорелевантної інформації до виконання вироку чи звільнення від подальшого 

відбування покарання, ухвалення судом рішення про зняття судимості. Під час 

вивчення даної теми увага курсантів буде зосереджена на доказовій діяльності 

слідчих, що здійснюється переважно в стадії досудового розслідування з моменту 

повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Дана 

лекція є необхідною виходячи з міркувань необхідності навчити курсантів, що 

конкретно вони повинні будуть доказувати в кримінальному провадженні після 

призначення на посади слідчих, скільки часу, засобів і зусиль їм достатньо буде 

витратити на доказування конкретних обставин (мова йде про межі доказування), 

а також для створення у курсантів закінченого загального розуміння про свою 

компетенцію і співвідношення її з компетенцією інших осіб під час доказування в 

конкретному кримінальному провадженні. Правильне розуміння курсантами 

зазначених у цій лекції питань дозволить їм повно усвідомлювати сукупність 

обставин, які потребують доказування у найбільш поширених формах 

кримінального провадження і раціонально розподіляти свої зусилля при 
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виконанні обов’язків із розслідування кримінальних правопорушень після 

призначення на посади слідчих. 
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І. ПИТАННЯ 

Поняття доказування і його регламентація в кримінальному процесуальному 

законодавстві 

 

Згідно ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та 

оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для 

кримінального провадження. 

Як об'єктивна істина в цілому, так і окремі факти, обставини справи 

встановлюються слідчим, прокурором, слідчим суддею і судом лише шляхом 

кримінально-процесуального доказування, під час якого збираються, 

перевіряються, оцінюються докази і на їх підставі приймаються й 

обґрунтовуються процесуальні рішення. Цим зумовлюється те, що доказування 

має найбільшу питому вагу в усій діяльності сторін кримінального провадження, 

осіб, яких вони залучають до цієї діяльності, а також те, що нормативне 

регулювання й теоретичне дослідження проблем доказування посідає чільне місце 

в кримінально-процесуальному праві, найважливішою складовою якого є 

доказове право, і в науці кримінального процесу, де провідну роль відіграє теорія 

доказів (її ще називають ученням про докази). У кінцевому підсумку в 

кримінальному процесі як науці, навчальній дисципліні, галузі права і практичній 

діяльності все зводиться до доказування і доказів, бо вони є основним змістом 

кримінального процесу. 

Розглядаючи зміст кримінально-процесуального доказування більшість 

авторів виділяють два його види: доказування як дослідження фактичних 

обставин справи і доказування як логічне і процесуальне доведення визначеної 

тези, ствердження висновків по справі. 

Кримінально-процесуальне доказування як дослідження – це поєднання 

практичних дій і мислення учасників кримінально-процесуальної діяльності. Його 

елементами є збирання, перевірка та оцінка доказів і їх джерел. На практиці ці 

елементи взаємопов'язані, тісно та нерозривно переплітаються. Їх виділяють з 
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єдиного процесу доказування в наукових, педагогічних, нормотворчих та 

практичних цілях. 

Щодо другого виду доказування в кримінальному процесі, то його 

найважливішими елементами є формулювання певної тези та наведення 

аргументів для її обґрунтування. 

Кримінально-процесуальне доказування відрізняється від логічного 

доказування: воно не зводиться тільки до логічних операцій, а складається, в 

основному, із практичної діяльності щодо встановлення обставин вчиненого 

правопорушення. Особливістю встановлення істини у кримінальному 

провадженні є те, що правопорушення для сторони доказування – подія минулого, 

і тому доказування являє собою відновлення обставин його вчинення за 

інформацією, що залишилась у свідомості людей та на матеріальних об'єктах. 

Отже доказування в кримінальному процесі полягає у збиранні доказів, їх 

закріпленні, перевірці, відповідній оцінці та отриманні обґрунтованих висновків в 

кримінальному провадженні.. 

Доказування в кримінальному судочинстві як різновид процесу пізнання є 

діяльністю розумовою, що протікає відповідно до законів логіки, у визначених 

логічних формах. Але разом з тим це є і практична діяльність, що суворо 

регламентується процесуальним законом. 

Кримінально-процесуальне доказування регулюється нормами КПК, які в 

своїй сукупності називаються доказовим правом. 

Отже, можна виділити два види кримінально-процесуального доказування. 

По-перше, доказування можна розглядати як власне дослідження обставин 

провадження. По-друге, доказування, як логічний процес. В цьому розумінні 

кримінально-процесуальне доказування наближається до доказування в логіці. 

Однак в цілому ототожнювати їх не можна. Адже кримінально-процесуальне 

доказування – це, крім логічних операцій, ще й збирання фактичних даних. В 

теорії кримінального процесу поняття доказування науковці трактують його по-

різному. Зокрема, на думку Л.М. Лобойка кримінально-процесуальне доказування 

– це здійснювана в правових і логічних формах частина кримінально-
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процесуальної діяльності, що полягає у висуванні можливих версій щодо системи 

юридично значущих обставин, у збиранні, перевірці та оцінці доказів за цими 

версіями, а також в обґрунтуванні достовірного висновку про доведеність вини 

особи та його подальше обстоювання у судових стадіях процесу. 

Л.Д. Удалова вважає, що доказування в кримінальному процесі – це 

здійснювана у встановленому законом порядку діяльність із збирання, перевірки 

та оцінки доказів та їх процесуальних джерел, а також формулювання на цій 

основі певних тез і наведення аргументів для їх обґрунтування. 

Є.Г. Коваленко визначає процес доказування як формування, перевірка та 

оцінка доказів та їх процесуальних джерел, обґрунтування висновків з метою 

встановлення об'єктивної істини і прийняття на її основі правильного, законного і 

справедливого рішення. 

Як бачимо, зазначені вище науковці включають в процес доказування 

збирання, перевірку та оцінку доказів. 

На думку М.Костіна поняття доказування можна визначити таким чином. 

Це діяльність, основу якої складають логічно-аналітичні операції з перевірки й 

оцінки сформованих доказів з метою встановлення підстав для кримінальної 

відповідальності і застосування покарання, захисту невинних осіб від 

необґрунтованого засудження, шляхом використання доказів для обґрунтування і 

мотивування відповідних процесуальних рішень. 

Діяльність із доказування вини особи здійснюється на виконання обов'язку, 

який дістав назву ―тягар доказування‖. Досить велика група науковців під 

обов'язком доказування вбачає обов'язок слідчого, прокурора, слідчого судді і 

суду повно, всебічно і об'єктивно встановити шляхом збору, перевірки і оцінки 

доказів усі обставини, необхідні для правильного вирішення кримінального 

провадження, в тому числі встановлення яких забезпечує законні інтереси 

підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, інших учасників процесу. Однак є й 

інший погляд на обов'язок доказування, який полягає в обов'язку доведення 

винності особи у вчиненні кримінального правопорушення.. У той же час існує у 
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теорії кримінального процесу і думка, що обов'язок доказування може переходити 

на підозрюваного, обвинуваченого, підсудного та захисника. 

Ми вважаємо, що обов'язок доказування має покладатися саме на сторону 

обвинувачення і ні в якому разі не на обвинуваченого чи підсудного. Протилежна 

точка зору суперечить принципам кримінального процесу і кримінальному 

законодавству взагалі. 

Суперечливим у вітчизняній юридичній літературі є питання щодо мети 

доказування, здійснюваного у кримінальному процесі. 

Традиційною є концепція, згідно з якою метою доказування є об'єктивна 

істина. Однак останнім часом ця концепція дещо похитнулася у зв'язку з появою 

концепції практичної достовірності, за якою метою доказування визнають 

достовірність знань, що дає можливість прийняти обґрунтоване рішення у 

кримінальному провадженні.. 

Противники об'єктивної істини стверджують, що: 

-    її сучасні прибічники обстоюють ідеологію інквізиційного 

кримінального процесу. З об'єктивною істиною тісно пов'язаний постулат про те, 

що жодне правопорушення не повинно залишатися нерозкритим, а винний – 

непокараним. 

-    вимога щодо встановлення об'єктивної істини є красивою на папері, але 

такою, що рідко реалізується на практиці. 

Певна річ, концепція об'єктивної істини є вразливою як з теоретичного, так і 

з практичного погляду. 

Теоретична вразливість цієї концепції полягає в тому, що вона дійсно 

виправдовує інквізиційну конструкцію процесу. Адже остання вимагає 

встановлення істини будь-якою ціною. 

 

У практичному плані концепція об'єктивної істини є вразливою через те, що 

вона оперує абстрактними схемами, тоді як під час кримінального провадження 

треба керуватися прагматичними міркуваннями. 
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Істину визначають як відповідність знань дійсності. Однак досліджувана 

дійсність вже в минулому. Тому матеріальні та ідеальні сліди є лише 

фрагментами дійсності, які скласти докупи вдається не завжди. Окрім того 

необхідно, щоб знання про дійсність були об'єктивними. 

Про об'єктивну істину в кримінальному процесі можна вести мову як про 

пізнавальний ідеал, якого треба прагнути, але не завжди досягають. Нормативно 

визначити мету доказування неможливо. Врегулювати можна тільки шлях до її 

досягнення, яким є процедура доказування. Істина – відповідність нашого знання 

об'єктивній дійсності, а достовірність – це не тільки істинність, а й 

обґрунтованість цього знання. Будь-яка вірогідність істинна, але не будь-яка 

істина вірогідна. Інтуїтивна здогадка, гіпотеза, версія можуть бути істинні, але 

лише після їх обґрунтування, підтвердження певними доказами вони стають 

вірогідним знанням. Істина – це відповідність нашого знання дійсності, а 

обґрунтованість – відповідність його певним фактичним даним, які можуть бути 

як істинні, так і помилкові. Саме неспівпадання понять „істина‖ та „вірогідність‖ 

обумовило надання доказуванню у кримінальному процесі виразного 

пересвідчувального характеру. В цій сфері діяльності істину не можна вважати 

досягнутою, доки вона необґрунтована. 

Адже в процесі доказування всі рішення по кримінальному провадженні 

повинні бути обґрунтованими, інакше висновок може бути далеким від 

об'єктивного. Тому метою доказування має бути не лише істина, а саме 

достовірність отриманих доказів. 

Водночас кримінально-процесуальне доказування не є науковим в тому 

розумінні, що воно: 

1)     не ставить за мету пізнання закономірностей розвитку природи і 

суспільства (пізнавальну діяльність спрямовано на з'ясування обставин 

конкретного діяння); 

2)     не може тривати нескінченно, воно обмежене процесуальними 

строками; 
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3)     здійснюється спеціальними суб'єктами за допомогою специфічних 

засобів, у визначеній кримінально-процесуальним законом формі. 

Однак кримінально-процесуальне доказування має багато спільного з 

науковим пізнанням, передусім з історичним, бо досліджуються події минулого. 

За своєю гносеологічною сутністю кримінально-процесуальне доказування 

є різновидом пізнання людиною дійсності. Тому в ньому застосовуються з 

урахуванням специфіки всі закони і категорії сучасної гносеології. 

Доказування в кримінальному судочинстві як різновид процесу пізнання є 

діяльністю розумовою, що протікає відповідно до законів логіки, у певних 

логічних формах. Але разом з тим це і практична діяльність, суворо 

регламентована процесуальним законом. Обов'язок доказування обставин, 

передбачених ст.91 КПК, за винятком випадків, передбачених частиною другої 

ст.92 КПК України покладається на слідчого, прокурора та, в установлених КПК 

випадках – на потерпілого. У ч.2 ст.92 КПК України зазначено, що обов'язок 

доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру 

процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, 

покладається на сторону, що їх подає. 

Уявлення про чуттєво-практичний рівень доказування як про початок 

останнього впритул підводить до визначення місця збирання доказів у структурі 

доказування. 

У відповідності зі ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється 

сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому 

КПК. 

Значення кримінально-процесуального доказування: 

- правильне його здійснення дає змогу забезпечити реалізацію прав і 

законних інтересів всіх учасників кримінального процесу; 

- всі питання, які виникають під час кримінально-процесуального 

провадження можна вирішити лише на підставі достовірно встановлених у ході 

доказування обставин; 
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- участь заінтересованих суб'єктів у доказуванні є гарантією реалізації 

принципів кримінального процесу; 

- докази є підставою для прийняття процесуальних рішень у кримінальному 

провадженні.. 

Таким чином, що стосується значення кримінально-процесуального 

доказування, то його не можливо перебільшити. Адже, говорячи про процес 

доказування у кримінальному провадженні, ми говоримо, насамперед, про те, що 

вирішується доля людини. І від того, наскільки правильно буде зібрано і оцінено 

весь доказовий матеріал, залежить правильність, законність судового рішення у 

кримінальному провадженні. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

1. Розпочавши і проводячи досудове розслідування, слідчий повинен вчасно 

виявити обставини, що можуть стати підставою для проведення розслідування за 

правилами розслідування щодо неповнолітніх, неосудних чи обмежено осудних 

осіб. 

2. Вчасне виявлення зазначених обставин дає час і можливість слідчому 

виконати вимоги КПК щодо забезпечення зазначених осіб додатковими 

правовими гарантіями. 

3. Юридичну відповідальність за відшкодування шкоди, завданої 

поведінкою неповнолітніх, неосудних та обмежено осудних осіб, зазначені особи 

несуть не завжди. 

 

2. ПИТАННЯ 

Суб’єкти доказування і їх правовий статус у процесі кримінального 

процесуального доказування. 

 

У процесі кримінального процесуального доказування беруть участь 

суб’єкти доказування, які представляють інтереси різних сторін. Особливу 

зацікавленість при вивченні даної дисципліни для майбутніх слідчих викликають 
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повноваження суб’єктів доказування зі сторони обвинувачення. До таких, як 

відомо, відносяться прокурор, слідчий, керівник органу досудового 

розслідування, а також працівники оперативних підрозділів. Правовий статус 

зазначених суб’єктів доказування регламентується наступним чином. 

Згідно ст. 121 Конституції України прокурор виконує у кримінальному 

процесі дві функції: функцію підтримання державного обвинуваченого і функцію 

нагляду за дотриманням законів органами розслідування. 

Як прокурори у кримінальному процесі можуть виступати особи, 

перераховані у п. 15 ст. 3 КПК, а саме: Генеральний прокурор України, перший 

заступник, заступники Генерального прокурора України, їх старші помічники, 

помічники, прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та 

Севастополя, прокурори міст і районів, районів у містах, міжрайонні та 

спеціалізовані прокурори, їх перші заступники, заступники прокурорів, 

начальники головних управлінь, управлінь, відділів прокуратур, їх перші 

заступники, заступники, старші прокурори та прокурори прокуратур усіх рівнів, 

які діють у межах повноважень, визначених цим Кодексом; 

Прокурор, здійснюючи свої повноваження є самостійним у своїй 

процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних 

повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, підприємства, установи та організації, службові та фізичні особи 

зобов’язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення прокурора. 

Прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення 

досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням, уповноважений: 

 починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених КПК; 

 мати повний доступ до матеріалів, документів та інших відомостей, що 

стосуються досудового розслідування; 

 доручати органу досудового розслідування проведення досудового 

розслідування; 

 доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у 
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встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 

(розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх 

проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках – особисто проводити 

слідчі (розшукові) та процесуальні дії; 

 доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 

(розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам; 

 призначати ревізії та перевірки; 

 скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови слідчих; 

 ініціювати перед керівником органу досудового розслідування питання про 

відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування та призначення 

іншого слідчого за наявності підстав, передбачених КПК, для його відводу, або у 

випадку неефективного досудового розслідування; 

 приймати процесуальні рішення під час кримінального провадження, в тому 

числі щодо закриття кримінального провадження та продовження строків 

досудового розслідування; 

 погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань слідчого до слідчого 

судді про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) 

дій, інших процесуальних дій чи самостійно подавати слідчому судді такі 

клопотання; 

 повідомляти особі про підозру; 

 пред’являти цивільний позов в інтересах держави та громадян, які через 

фізичний стан чи матеріальне становище, недосягнення повноліття, похилий вік, 

недієздатність або обмежену дієздатність неспроможні самостійно захистити свої 

права, у порядку, передбаченому КПК; 

 затверджувати чи відмовляти у затвердженні обвинувального акта, 

клопотань про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру, вносити зміни до складеного слідчим обвинувального акта чи 

зазначених клопотань, самостійно складати обвинувальний акт чи зазначені 

клопотання; 
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 звертатись до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру чи клопотанням про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності; 

 підтримувати державне обвинувачення в суді, відмовлятися від підтримання 

державного обвинувачення, змінювати його або висувати додаткове 

обвинувачення; 

 погоджувати запит органу досудового розслідування про міжнародну 

правову допомогу, передання кримінального провадження або самостійно 

звертатися з таким клопотанням; 

 доручати органу досудового розслідування виконання запиту (доручення) 

компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу або 

перейняття кримінального провадження, перевіряти повноту і законність 

проведення процесуальних дій, а також повноту, всебічність та об’єктивність 

розслідування у перейнятому кримінальному провадженні; 

 перевіряти перед направленням прокуророві вищого рівня документи 

органу досудового розслідування про видачу особи (екстрадицію), повертати їх 

відповідному органу з письмовими вказівками, якщо такі документи 

необґрунтовані або не відповідають вимогам міжнародних договорів, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, чи законам України; 

 доручати органам досудового розслідування проведення розшуку і 

затримання осіб, які вчинили кримінальне правопорушення за межами України, 

виконання окремих процесуальних дій з метою видачі особи (екстрадиції) за 

запитом компетентного органу іноземної держави; 

 оскаржувати судові рішення; 

 здійснювати інші повноваження, передбачені КПК. 

Генеральний прокурор України, його заступники, прокурори Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя і прирівняні до них 

прокурори своєю мотивованою постановою мають право доручити здійснення 

досудового розслідування будь-якого кримінального правопорушення іншому 
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органу досудового розслідування, у тому числі слідчому підрозділу вищого рівня 

в межах одного органу, у разі неефективного досудового розслідування. Також 

мають право скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови слідчих та 

підпорядкованих прокурорів у межах строків досудового розслідування. Про 

скасування таких постанов повідомляється прокурор, який здійснює нагляд за 

додержанням законів під час проведення відповідного досудового розслідування. 

На подання апеляційної чи касаційної скарги, заяви про перегляд судового 

рішення Верховним Судом України чи за нововиявленими обставинами мають 

право, незалежно від їх участі в судовому провадженні, службові особи органів 

прокуратури вищого рівня: Генеральний прокурор України, прокурори 

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя і прирівняні 

до них прокурори, їх заступники. 

Генеральний прокурор України, прокурори Автономної Республіки Крим, 

областей, міст Києва та Севастополя і прирівняні до них прокурори, їх заступники 

мають право доповнити, змінити або відмовитися від апеляційної чи касаційної 

скарги, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, 

внесених ними або прокурорами нижчого рівня. 

У судовому провадженні з перегляду судових рішень в апеляційному чи 

касаційному порядку, Верховним Судом України або за нововиявленими 

обставинами можуть брати участь службові особи органів прокуратури вищого 

рівня. 

Прокурор, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному 

кримінальному провадженні, визначається керівником відповідного органу 

прокуратури після початку досудового розслідування. У разі необхідності 

керівник органу прокуратури може визначити групу прокурорів, які 

здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному 

провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями 

інших прокурорів. 

У даному випадку, прокурор здійснює повноваження прокурора у 

кримінальному провадженні з його початку до завершення. Якщо прокурор, який 
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у відповідному кримінальному провадженні здійснює повноваження прокурора, 

не може їх здійснювати у зв’язку із його відводом, тяжкої хвороби, звільнення із 

органів прокуратури або з іншої поважної причини, що унеможливлює його 

участь у кримінальному провадженні, повноваження прокурора покладаються на 

іншого прокурора керівником відповідного органу прокуратури. У виняткових 

випадках повноваження прокурора можуть бути покладені керівником органу 

прокуратури на іншого прокурора цього органу прокуратури через неефективне 

здійснення прокурором нагляду за дотриманням законів під час проведення 

досудового розслідування. 

Слідчий, здійснюючи свої повноваження, є самостійним у своїй 

процесуальній діяльності, втручання в яку забороняється. Органи державної 

влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, 

службові та фізичні особи зобов’язані виконувати законні вимоги та процесуальні 

рішення слідчого. 

Відповідно до чинного законодавства органами досудового розслідування 

(органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство) є слідчі підрозділи:  

 органів внутрішніх справ; 

 органів безпеки; 

 органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового 

законодавства; 

 органів державного бюро розслідувань. 

Досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування 

одноособово або слідчою групою. 

Повноваження слідчого: 

 починати досудове розслідування; 

 проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії; 

 доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 

(розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам; 

 призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом; 
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 звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями 

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення 

слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій; 

 повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру; 

 за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати 

їх прокурору на затвердження; 

 приймати процесуальні рішення, у тому числі щодо закриття кримінального 

провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 КПК; 

 здійснювати інші повноваження, передбачені КПК. 

Слідчий зобов’язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які 

надаються у письмовій формі. Невиконання слідчим законних вказівок та 

доручень прокурора, тягне за собою передбачену законом відповідальність. 

Як виняток, якщо прокурор відмовляє у погодженні клопотання слідчого до 

слідчого судді про застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження, проведення слідчих (розшукових) дій чи негласних слідчих 

(розшукових) дій, слідчий має право звернутися до керівника органу досудового 

розслідування, який після вивчення клопотання за необхідності ініціює розгляд 

питань, порушених у ньому, перед прокурором вищого рівня, який протягом 

трьох днів погоджує відповідне клопотання або відмовляє у його погодженні. 

При досудовому розслідуванні кримінальних проступків у встановлених 

законом випадках повноваження слідчого органу досудового розслідування 

можуть здійснюватися співробітниками інших підрозділів органів внутрішніх 

справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням 

податкового законодавства.  

Керівник органу досудового розслідування – це уповноважена державою 

посадова особа, що очолює орган досудового розслідування. Він організовує 

досудове розслідування. 

Повноваження керівника органу досудового розслідування: 
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 визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, 

а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою – визначати 

старшого слідчої групи, який керує діями інших слідчих; 

 відсторонювати слідчого від проведення досудового розслідування 

мотивованою постановою за ініціативою прокурора або з власної ініціативи з 

наступним повідомленням прокурора та призначати іншого слідчого у зв’язку із 

його відводом або у разі неефективного досудового розслідування; 

 ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, давати слідчому 

письмові вказівки, які не можуть суперечити рішенням та вказівкам прокурора; 

 вживати заходів до усунення порушень вимог законодавства, у випадку їх 

допущення слідчим; 

 погоджувати проведення слідчих (розшукових) дій та продовжувати строк 

їх проведення; 

 здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому 

повноваженнями слідчого; 

 здійснювати інші повноваження, передбачені КПК. 

Керівник органу досудового розслідування зобов’язаний виконувати 

доручення та вказівки прокурора, які даються у письмовій формі. Невиконання 

керівником органу досудового розслідування законних вказівок та доручень 

прокурора, тягне за собою передбачену законом відповідальність. 

До оперативних підрозділів належать органи внутрішніх справ, органи 

безпеки, органи, що здійснюють контроль за додержанням податкового 

законодавства, органи Державної пенітенціарної служби України, органи 

Державної прикордонної служби України, органи Державної митної служби 

України. 

Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного 

підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних 

підрозділів не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному 
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провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого 

судді чи прокурора. 

Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій 

та негласних слідчих (розшукових) дій є обов’язковими для виконання 

оперативним підрозділом. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

1. Правовий статус суб’єктів доказування у процесі кримінального 

процесуального доказування зумовлюється регламентацією повноважень 

відповідних суб’єктів у кримінальному процесуальному законодавстві та 

інтересами сторони, яку представляє певний суб’єкт. 

 

 

3. ПИТАННЯ 

Значення результату доказування і його вплив на прийняття уповноваженою 

особою поточних і кінцевих кримінальних процесуальних рішень 

 

Для з’ясування значення результату доказування і його впливу на 

прийняття уповноваженою особою поточних і кінцевих кримінальних 

процесуальних рішень слід враховувати внутрішню структуру елементів предмету 

доказування. 

Предмет доказування (ст. 91 КПК України) – це сукупність передбачених 

кримінальним процесуальним законом обставин, які потрібно встановити по 

кожному кримінальному провадженню і які мають правове значення для 

правильного його вирішення по суті. 

У відповідності із ст. 91 КПК України у кримінальному проваджені 

підлягають доказуванню: 

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші 

обставини вчинення кримінального правопорушення); 
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2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, 

форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також 

розмір процесуальних витрат; 

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального 

правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи 

пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є 

підставою закриття кримінального провадження; 

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної 

відповідальності або покарання. 

Серед обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, 

повинні бути встановлені насамперед ті, що стосуються події кримінального 

правопорушення (п.1 ст.91 КПК). Термін «подія правопорушення» є невдалим. 

Можна подумати, що треба встановити всі елементи складу правопорушення. 

Насправді ж тут слід з’ясувати об’єкт і такі ознаки об’єктивної сторони 

правопорушення, як: чи мали місце дія чи бездіяльність, передбачені законом про 

кримінальні правопорушення, і якщо мали, то час, місце, спосіб і обстановку, 

умови, за яких вони були вчинені. Наслідки правопорушення і причинний зв'язок 

між дією чи бездіяльністю мають встановлюватися при доказуванні виду 

(фізична, моральна, матеріальна) і розміру шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням, а також розміру процесуальних витрат (п.3 ст.91 КПК). Як 

позитив, слід відмітити, що в п.2 ст.91 КПК зазначено, що підлягають 

доказуванню не лише винність обвинуваченого і мотиви злочину, а й передбачено 

необхідність установлення винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального 

правопорушення, форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального 

правопорушення, що фактично говорить про встановлення суб’єктивної сторони 

складу кримінального правопорушення. 

При доказуванні обставин, що впливають на ступінь і характер 

відповідальності обвинуваченого (п.4 ст.91 КПК), необхідно встановити всі 
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обставини, які пом’якшують, обтяжують чи виключають його кримінальну 

відповідальність або є підставою для закриття кримінального провадження. 

Перелік обставин (предмет доказування) є загальним, оскільки: по-перше, 

перераховані обставини підлягають доказуванню як на етапі розслідування, так і 

на етапі судового провадження; по-друге, названі обставини є основою не тільки 

обвинувального акту, але й вироку; по-третє, ці обставини підлягають 

доказуванню у кожному провадженні. Загальний предмет доказування при 

розслідуванні та прийнятті рішення у кримінальному провадженні по суті 

конкретизується та доповнюється обставинами, які слідчий, прокурор, слідчий 

суддя та суд мають встановити відповідно до змісту диспозиції статті Закону про 

кримінальні правопорушення, за якою було розпочато кримінальне провадження. 

Обставини, що входять до предмета доказування і в кінцевому підсумку 

повинні бути встановлені по кожному кримінальному провадженні в результаті 

кримінально-процесуального доказування, можна назвати шуканими, або 

головними фактами. Проте, при здійсненні кримінального провадження 

встановленню підлягають так звані допоміжні факти (обставини), які не мають 

значення для доказування наявності чи відсутності події кримінального 

правопорушення, винності чи невинності певної особи тощо, але мають 

допоміжне, забезпечувальне значення для встановлення обставин, які входять до 

предмета доказування у кримінальному провадженні, для застосування заходів 

процесуального примусу, зупинення або закриття кримінального провадження. 

При здійсненні кримінального провадження можуть бути встановлені і так 

звані супутні факти (обставини): вчинення особою, щодо якої не здійснюється 

кримінальне провадження дисциплінарного, адміністративного чи кримінального 

правопорушення; порушення прав громадян та інші порушення закону, допущені 

при здійсненні кримінального провадження. Встановлення таких фактів дає 

підстави направити матеріали провадження до відповідних органів, посадових 

осіб для застосування заходів дисциплінарного впливу, адміністративного 

стягнення, розпочати кримінальне провадження. 
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Встановлення під час кримінально-процесуального доказування всього кола 

обставин, фактів – шуканих, допоміжних і супутніх – охоплюється поняттям 

«обсяг дослідження», яке теж вживається в юридичній літературі. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

1. Зміст поточних і кінцевих кримінальних процесуальних рішень у 

кримінальному судочинстві прямо залежить від результату встановлення 

обставин, що підлягають встановленню і входять до предмету доказування. 

 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

1. Під час викладення лекції розкрито поняття, сутність та суб’єкти 

доказування, а також охарактеризовано  взаємозв’язок результату доказування й 

змісту поточних і кінцевих рішень, що приймають в процесі розслідування 

кримінальних правопорушень. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення даної теми рекомендується особливу увагу звернути на 

питання щодо конкретизації обставин, які підлягають доказуванню при 

розслідуванні кримінальних правопорушень. 

Вивчаючи цю тему доцільним є звернення до норм кримінального права, у 

яких регламентуються підстави прийняття процесуальних рішень. 
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1. Кримінально-процесуальне значення використання спеціальних знань, 

технічних засобів та відеоконференц зв’язку у доказуванні. 

 

Під час вивчення попередніх тем уже зазначалося, що доказування – це 

діяльність суб’єктів кримінального процесу щодо збирання, перевірки та оцінки 

доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального 

провадження. 

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні 

(предмет доказування): 

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини 

вчинення кримінального правопорушення); 

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, 

форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також 

розмір процесуальних витрат; 

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального 

правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи 

пом’якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є 

підставою закриття кримінального провадження; 

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної 

відповідальності або покарання. 

Перераховані елементи предмету доказування майже ідентичні елементам 

предмету доказування, що містилися у статті 64 КПК 1960р. В останній 

встановлювалося, що при провадженні досудового слідства, дізнання  і розгляді 

кримінальної справи в суді підлягають доказуванню: 

1) подія злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину); 

2) винність обвинуваченого у  вчиненні злочину  і мотиви злочину; 
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3) обставини, що впливають на ступінь тяжкості злочину, а також  

обставини, що характеризують особу обвинуваченого, пом'якшують та обтяжують 

покарання; 

4) характер і розмір шкоди, завданої злочином, а також розмір витрат 

закладу охорони здоров'я на стаціонарне лікування потерпілого від злочинного 

діяння. 

Суб’єктами доказування вищезазначених обставин є слідчий, прокурор, 

слідчий суддя, суд, та потерпілий.  

Суб’єктом доказування належності та допустимості доказів, даних щодо 

розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, є 

сторона, що їх подає. Ці ж суб’єкти мають відношення до організації застосування 

технічних засобів і спеціальних знань у процесі доказування. 

Новелою КПК 2012 р. є наявність окремої статті щодо обов’язку 

доказування. У ч. 1 ст. 92 КПК зазначається, що обов'язок доказування 

покладається на слідчого, прокурора та, в окремих випадках – на потерпілого.  

Попри те, що ніхто не ставив під сумнів те, що обов’язок доказування у 

кримінальній справі покладається на орган дізнання, слідчого, прокурора, КПК 

1960р. не включав окремої статті щодо обов’язку доказування.   

Відзначити також необхідно положення КПК 2012р., що стосується розміру 

процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого. 

Відповідно до частини 2 статті 92 обов'язок доказування належності та 

допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які 

характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх надає. Вказане 

норма свідчить про розширення принципу змагальності під час доказування у 

кримінальному провадженні. 

Зміст доказування включає такі складові: 1) збирання доказів; 2) перевірку 

доказів; 3) оцінку доказів.  

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, 

потерпілим у порядку, передбаченому КПК. 
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Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення 

слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та 

отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, 

документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, 

проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК. 

Сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом 

витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб 

речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів 

перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 

(розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших 

дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів. 

Ініціювання стороною захисту, потерпілим проведення слідчих (розшукових) 

дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, 

які розглядаються в порядку, передбаченому статтею 220 КПК. Постанова 

слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення 

слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій може бути 

оскаржена слідчому судді. 

Такого чіткого розмежування сторін під час збирання доказів у 

кримінальній справі КПК 1960р. не передбачав. Так, у статті 66 зазначалося, що 

особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які  

перебувають в їх провадженні,  вправі викликати в порядку,  встановленому цим 

Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як  потерпілих  для  допиту  або  як 

експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, 

посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть 

встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій,  

вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо  

юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом  України 
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"Про банки і банківську діяльність". Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх 

громадян, підприємств, установ і організацій.  

Докази можуть бути подані підозрюваним, обвинуваченим, його 

захисником, обвинувачем, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним  

відповідачем і їх представниками, а також будь-якими громадянами,  

підприємствами, установами і організаціями. Докази можуть бути одержані  при  

виконанні запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на  території  

іноземної держави, а також у порядку перейняття кримінального переслідування 

чи в ході діяльності міжнародної слідчої групи.  

У передбачених законом випадках особа, яка провадить дізнання,  слідчий, 

прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі доручити 

підрозділам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність,  провести 

оперативно-розшукові заходи чи використати засоби для отримання фактичних 

даних, які можуть бути доказами у кримінальній справі. 

Щодо такої складової змісту доказування як перевірка доказів, то 

визначення останньої у кримінально-процесуальному законодавстві відсутнє. 

Лише у ст. 223 КПК зазначається, що слідчі (розшукові) дії є діями, 

спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих 

доказів у конкретному кримінальному провадженні. 

Новелою КПК 2012 р. є розширення критеріїв оцінки доказів. Так, частино 

1 статті 94 встановлюється, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм 

внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й 

неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, 

керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, 

допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів – з точки зору 

достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.  

У КПК 1960р. були відсутні критерії оцінки доказів щодо належності, 

допустимості, достовірності та достатності. Про це свідчать нормативні 

положення частини 1 статті 67, відповідно до яких суд, прокурор, слідчий і особа, 

яка  провадить дізнання, оцінюють докази за своїм внутрішнім переконанням, що 
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ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи 

в їх сукупності, керуючись законом. 

Норми обох Кодексів містять положення щодо наперед встановленої сили 

доказів. Тут норми законів є аналогічними. Якщо частиною 2 статті 94 КПК 

2012р. встановлено, що жоден доказ не має наперед встановленої сили, то 

частиною 3 статті 67 КПК 1960р. передбачається, що ніякі докази для суду, 

прокурора, слідчого і особи, яка провадить дізнання, не мають наперед 

встановленої сили. 

Докладне дослідження використання спеціальних психологічних знань при 

розслідуванні кримінальних правопорушень проводить І.В. Басиста в 

монографічному дослідженні „Прийняття і виконання рішень слідчого на стадії 

досудового розслідування‖.  

М.М. Кузь вказує, що наука та практика, в тому числі зарубіжна, 

пропонують нові прийоми, засоби та методи, які прийнято називати 

нетрадиційними. Під нетрадиційними слід розуміти такі знання і методи, які ще 

не набули достатнього визнання і поширення, які не можна віднести до загаль-

новідомих у науці та усталених і впроваджених у практику
1
. 

На наш погляд на сучасному етапі найбільш дискусійним психологічним 

прийомом у процесі розслідування є застосування гіпнозу. Багато авторів 

монографій з психотерапії вважають, що перша спроба пояснити явища гіпнозу 

була здійснена віденським лікарем А. Месмером. В.В. Кондратов вважає, що його 

головним досягненням став розроблений ним метод занурення в транс, який він 

поєднав із сомнамбулізмом. Він бачив, що терапевтичний вплив найбільш якісний 

стосовно пацієнтів, занурених у стан трансу. А. Месмер зазначав, що у цьому 

стані сну або трансу люди можуть передбачати майбутнє й відтворювати 

віддалене минуле
2
. 

В.В. Кондратов зазначає, що гіпноз довго відносили до патологічного 

явища. Єдиний, хто наважився поставити під сумнів ці висновки, був Бренгейм і 

                                                           
1 Кузь М.М. Сучасні можливості використання гіпнозу під час допиту в Україні // Матеріали звітної наукової конференції факультету з 
підготовки слідчих / М.М. Кузь. - Львів: ЛьвДУВС, 2009. - С. 72. 
1 Кондратов В.В. Все о гипнозе / В.В. Кондратов. - Ростов - на - Дону: Фелікс. - С. 21-25. 
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його співробітники із Нанси. Бернгейм підкреслював, що гіпнотичного стану 

можна домогтися в будь-якої психічно здорової людини за допомогою вселяння. 

Гіпнотичний стан - нормальне здорове явище людської психіки. Люта суперечка 

між представниками шкіл, що базувалися в Ля- Сальпетрнере й у Нанси, 

закінчилась перемогою Бернгейма. Розповідаючи про ту гостру боротьбу, у якій 

складалося наукове знання про гіпноз, і виступаючи проти розповсюджених серед 

вчених і лікарів упереджень, В.В. Кондратов зазначає, що на кафедрі психотерапії 

Центрального інституту вдосконалення лікарів з 1973 року трьома дослідниками - 

доктором біологічних наук Н.А. Аладжаловою, доктором медичних наук 

професором В.Е. Рожновим і лікарем-психотерапевтом С.А. Каменецьким - було 

проведено дослідження повільних коливань потенціалів мозку людини в 

гіпнотичному стані. Вдалося встановити характерну криву зміни потенціалів, що 

свідчить про виникнення гіпнозу як якісно самостійного режиму роботи мозку, не 

схожого ні на сон, ні на пильнування. Вчені роблять висновки, що першочергове 

місце у виникненні й протіканні гіпнозу належить далеко не повністю 

психологічним факторам, що усвідомлюються, а саме характеру впливів, що 

виходять від того, що гіпнотизується (цілеспрямованості його впливу, що вселяє, 

щирості й виразності інтонацій при вселяннях, стрункості й послідовності їх 

значеннєвого змісту), а також значимих установок випробуваного (визначальне 

його відношення до соціального середовища, особистості що гіпнотизує, до самої 

процедури гіпнотизації). У глибокій стадії гіпнозу (сомнамбулічній) ця 

домінуюча роль неусвідомлюваних психологічних факторів виступає особливо 

яскраво, і їх вплив стає безроздільним, перевершуючи всі інші впливи, навіть 

біологічно більш значні
3
. 

Що стосується позиції вчених про можливості застосування гіпнозу при 

розслідуванні злочинів, то вони неоднакові. Такі вчені- криміналісти, як В. 

Коновалова, В. Шепітько, О. Ратінов категорично заперечують використання 

прийомів, які припускають вплив на психіку людини, зокрема гіпноз. Г. 

Шнейкерт зазначає: „Я позволяю сравнить тайну с запертой на замок дверью. 

                                                           
3 Кондратов В.В. Все о гипнозе / В.В. Кондратов. - Ростов - на - Дону: Фелікс. - С. 25-28. 
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Воля и сила к сохранению тайны соответствуют „закрепам" замка... При хороших 

безопасных замках оказывается безрезультатним любое искусство. Здесь можно 

достигнуть чего-либо лиш путем грубой силы, которая, бить может, допустима 

для взломщика, но, конечно, не позволительна для лица, ведущего расследование 

дела"
4
. 

Л.Д. Удалова відзначає, що, на думку спеціалістів-психіатрів та психологів, 

гіпноз - це тимчасовий стан психіки людини, що супроводжується зниженням 

самоконтролю та здатності усвідомлювати свої дії або керувати ними. У медицині 

стан гіпнозу є психічною хворобою. Якщо в гіпнотичному стані особа безпорадна, 

не може контролювати ситуацію та захищати себе, гіпноз не може 

використовуватися у кримінальному судочинстві
5
. 

Однак гіпноз також має активних прихильників і пропагандистів зокрема, 

О. Клевцов акцентує увагу на тому, що вчених- криміналістів і практиків 

зацікавила можливість використання здатності людини, яка перебуває в стані 

гіпнозу, детально згадувати події, які відбувалися з нею в минулому. Дослідження 

вітчизняних та зарубіжних праць з психології пам'яті показують, що сьогодні 

склався та успішно використовується на практиці метод, який дозволяє 

активізувати сприйняту раніше людиною інформацію, здавалося б, повністю 

забуту, яка не залишила в свідомості індивіда жодних слідів. В його основі 

лежить феномен гіпнорепродукції, тобто здатності пам'яті людини відтворювати в 

гіпнозі раніше пережиті нею життєві ситуації та стани
6
. 

Поодинокі випадки успішного застосування гіпнозу для отримання 

інформації від свідків відомі і на території України деякі з них наводить у своїх 

працях І. Когутич. Водій легкового автомобіля, обганяючи на великій швидкості 

інший, виїхав на зустрічну смугу і збив велосипедиста, 17-річного юнака, який на 

місці події помер. Винний водій втік. Водій автомобіля, який було обігнано і двоє 

його пасажирів повідомили тільки те, що їх обігнав автомобіль, можливо, марки 

                                                           
4 Шнейкерт Г. Тайна преступника и пути к ее раскрытию. *перевод с немецкого+ / Г.Шнейкерт. - М., 1995 г. - С. 22-23. 
5 Удалова Л. Допит: деякі проблеми використання нетрадиційних засобів та методів під час його провадження / Л. Удалова // Проблеми 
правознавства та правоохоронної діяльності. - 2001. - № 1. - С. 173. 
6 Клевцов О. Можливості використання гіпнозу в оперативно-слідчій практиці правоохоронних органів / О. Клевцов // Право України. - 1998. - 
№7. - С. 63. 
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„Волга" білого кольору. Така мінімальна інформація від трьох осіб при достатньо 

сприятливих умов для сприйняття змусила слідчого вдатись до співбесіди з 

очевидцями події у присутності спеціаліста з галузі гіпнозу. Ніхто із свідків проти 

цього не заперечував. Перебуваючи у гіпнотичному стані один зі свідків згадав, 

що на кузові „Волги" лежали якісь предмети повздовжньої форми, накриті 

тканиною жовтого кольору і кінці їх виступали. У задньому оглядовому вікні 

автомобіля висіла іграшка чорно-білого кольору. У пам'яті опитуваного 

збереглась також перша літера держномера „М". Така літера могла наштовхнути 

на думку, що „Волга" мала московську прописку. Виступаючі предмети 

асоціювались у свідомості свідка з вудочками, а чорно-біла іграшка в задньому 

вікні - зі зображенням пінгвіна. У цьому випадку сеанс гіпнорепродукції був 

оформлений випискою спеціаліста, який його проводив. До матеріалів справи цей 

висновок не приєднувався, а був поміщений до наглядового провадження. 

Одержані таким шляхом дані про автомобіль, який зник з місця події, відіграли 

важливу роль у його розшуку і під час допиту водія П, який визнав себе винним у 

дорожньо-транспортній події
7
. 

В.О. Образцов у своїх висловлюваннях є надто категоричний, адже 

необхідність застосування гіпнозу аргументує не тільки тим, що використання 

методу гіпнорепродукції дозволяє значно збільшити обсяг отриманої інформації 

при допиті, але й в тому, що у боротьбі за інформацію „замордованый, 

укомплектованый лишь отчасти (в основном новобранцами, даже не прошедшими 

„курс молодого бойца") оперативно-следственный корпус все реже выигрывает у 

обвальной преступности, разжиревшей на сверхдоходах и обнаглевшей от 

безнаказанности. В условиях общегосударственного погружения во тьму 

безверия, неуверенности, правовой незащищенности, неприкрытой 

всеобьемлющей лжи на всех уровнях отчаявшиеся, запуганные люди все менее 

охотно идут на контакт со следствием, органами дознания. судом, все реже 

говорят правду. Традиционный тактический арсенал, используемый для того, 

                                                           
7 Когутич І. Допустимість використання криміналістичної гіпнології під час підготовки до допиту / І. Когутич // Вісник Львівського університету. 
(Серія юридична). - 2001. - № 36. - С. 597. 
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чтобы побудить носителей информации к откровенности, все чаще дает сбои, не 

срабатывает. Поэтому все очевидней, со всей остротой встает актуальная 

проблема оснащення следственной практики новейшими, адекватними 

сложившейся ситуации и потребностям методами преодоления лжи и 

заблуждений"
8
. 

Отже, застосування гіпнозу у розслідуванні та розкритті злочину в нашій 

державі має дискусійний характер, проте відомі приклади його використання на 

практиці в інших країнах. В.М. Стратонов та І.М. Мінько зазначають, що на 

Всеросійській нараді з проблем боротьби з організованою злочинністю, що у 1993 

р. відбулася у Москві, вперше в Росії офіційно було визнано, що кримінальні 

структури почали використовувати в процесі вчинення злочинів і правопорушень 

нові психотехнології й психопрограмування своїх жертв за допомогою 

кримінального гіпнозу. У 1995 р. керівництвом Міністерства внутрішніх справ 

Російської Федерації було створено при НДІ підрозділ для боротьби зі 

злочинцями-гіпнотизерами. До нього увійшли відомі спеціалісти-гіпнотизери, 

зокрема головний науковий керівник - професор, полковник медслужби, доктор 

медичних наук Леонід Гримак. Вони допомагали оперативним працівникам 

розкривати ряд злочинів, пов'язаних з використанням гіпнозу
9
. 

Протягом останніх тридцяти років з'явилися закордонні огляди діяльності 

правоохоронних органів з представленими в них результатів використання 

гіпнозу як засобу, що стимулює спогади очевидців про події кримінального 

характеру. Правоохоронні органи деяких зарубіжних країн (СІЛА, Велико-

британії, Канади, Австрії, Ізраїлю) використовують гіпноз під час розкриття 

тяжких злочинів: вбивств, розбоїв, грабежів, зґвалтувань, викрадень людей, 

вимагань, а також у розслідуванні катастроф. Залежно від слідчого органу, який 

використовує цей метод, та стадії розслідування злочину він називається 

„слідчим" або „судовим" гіпнозом. Згідно з зарубіжними даними використання 

                                                           
8 Образцов В.А. Основы криминалистики / В.А. Образцов. - М.: Юристь, 1996. - С. 107- 108. 
9 Стратонов В.М. Гіпноз як нетрадиційний метод у криміналістиці: проблеми, перспективи // Матеріали науково-пракшчної конференції: *у2-ох 
ч.: ч2+;Сімферополь-Апушга, 19-21 вересня 2002 р. / В.М. Стратонов, І.М. Мінько. - Сімферополь: Доля. - С. 128-129. 
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цього методу під час опитування громадян дозволяє отримати додатково до 80% 

нової інформації, частина злочинів розкривається лише за допомогою гіпнозу
10

. 

Аналіз методики та специфіки використання методу в США дозволяє 

зробити висновок про те, що так отримується доказова інформація, При цьому 

передбачаються всі заходи, щоб не порушити права людини. Американські 

методики передбачають обов'язковою умовою: отримання письмової згоди 

допитуваної особи; детальний інструктаж допитуваного з поясненням мети та 

завдання процедури, її нешкідливості для здоров'я з гарантіями для допитуваного; 

дотримання конфіденційності отриманої інформації та використання одержаних 

під час допиту відомостей лише за їхнім прямим призначенням; письмовий дозвіл 

ФБР; письмовий дозвіл Генеральної прокуратури; письмове орієнтування для 

інтерв'юера з коротким викладом інформації у справі; медична ліцензія 

гіпнотизера. Перед проведенням процедури допитуваному пояснюється суть 

гіпнозу, процедура сеансу та відчуття, які він зазнає під час цієї дії. Потім 

допитуваний підписує заяву про те, що йому пояснили його права, характер 

заходу, мету та порядок його проведення. Після цього допитуваний письмово 

підтверджує свою добровільну згоду на проведення „слідства під гіпнозом". 

Процедура фіксується аудіо та відеозаписами, що дозволяє експертам і суддям 

оцінити правильність дотримання процедурних вимог
11

. У практичній діяльності 

слідчих підрозділів все ж таки трапляються випадки використання „знань" різних 

екстрасенсів, знахарок, гадалок при прийнятті процесуальних рішень, що 

підтвердили 20 (4,5 %) із 405 опитаних нами слідчих ОВС. Очевидно, що ці факти 

слід нівелювати і викорінювати. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

1. Використання спеціальних знань, технічних засобів та відеоконференц 

зв’язку у доказуванні дозволяє ефективніше використовувати систему 

кримінальних процесуальних засобів доказування. 

                                                           
10 Применение гипноза в следственной практике США // Проблеми преступности в каіжгаііисгц«ескжсіранах,~ 1981.^\14.-С. 15-17. 
11 Наукові засади пізнавальної діяльності слідчого під час розлідування злочинів. *Електронний ресурс+. - Режим доступу: httр:// 
www.ukrreferat.com/index.php?referat-=53265&pg=5. 
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2. З розвитоком науково-технічного прогресу розширюються можливості 

застосування нових способів отримання доказової інформації. 

 

 

2. Кримінально-процесуальний порядок використання спеціальних знань у 

доказуванні. 

 

Кримінально-процесуальний порядок використання спеціальних знань у 

доказуванні регламентується в ряді статей КПК України. 

Відповідно до ст.71 КПК спеціалістом у кримінальному провадженні є 

особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних 

або інших засобів і може надавати консультації під час досудового розслідування 

і судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і 

навичок. Спеціаліст може бути залучений для надання безпосередньої технічної 

допомоги (фотографування, складення схем, планів, креслень, відбір зразків для 

проведення експертизи тощо) сторонами кримінального провадження під час 

досудового розслідування і судом під час судового розгляду. Сторони 

кримінального провадження мають право під час судового розгляду заявляти 

клопотання про залучення спеціаліста або використання його пояснень і 

допомоги. 

Спеціаліст має право: 

1) ставити запитання учасникам процесуальної дії з дозволу сторони 

кримінального провадження, яка його залучила, чи суду; 

2) користуватися технічними засобами, приладами та спеціальним 

обладнанням; 

3) звертати увагу сторони кримінального провадження, яка його залучила, 

або суду на характерні обставини чи особливості речей і документів; 

4) знайомитися з протоколами процесуальних дій, в яких він брав участь, і 

подавати до них зауваження; 
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5) одержувати винагороду за виконану роботу та відшкодування витрат, 

пов’язаних із його залученням до кримінального провадження; 

6) заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених 

законом. 

Спеціаліст зобов’язаний: 

1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, суду і мати при собі 

необхідні технічне обладнання, пристрої та прилади; 

2) виконувати вказівки сторони кримінального провадження, яка його 

залучила, чи суду та давати пояснення з поставлених запитань; 

3) не розголошувати відомості, які безпосередньо стосуються суті 

кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються 

(здійснювалися) під час нього, і які стали відомі спеціалісту у зв’язку з 

виконанням його обов’язків; 

4) заявити самовідвід за наявності обставин, передбачених цим Кодексом. 

Відповідальність спеціаліста регламентована у ст. 72 КПК наступним 

чином. У разі неприбуття до суду без поважних причин або неповідомлення про 

причини неприбуття на спеціаліста судом покладаються всі витрати, пов’язані з 

оголошенням перерви в судовому засіданні. 

Підстави для відводу спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового 

засідання регламентуються в КПК наступним чином. 

Спеціаліст, перекладач, експерт, секретар судового засідання не мають 

права брати участі в кримінальному провадженні та відводяться за підставами, 

передбаченими ч.1 ст.77 КПК, з тим обмеженням, що їх попередня участь у цьому 

кримінальному провадженні як спеціаліста, перекладача, експерта і секретаря 

судового засідання не може бути підставою для відводу. 

Спеціаліст, експерт, крім того, не має права брати участі в кримінальному 

провадженні, якщо він проводив ревізію, перевірку тощо, матеріали яких 

використовуються у цьому провадженні. 

Витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та 

експертів, несе сторона кримінального провадження, яка заявила клопотання про 
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виклик свідків, залучила спеціаліста, перекладача чи експерта, крім випадків, 

встановлених цим Кодексом. 

Витрати, пов’язані із участю потерпілих у кримінальному провадженні, 

залученням та участю перекладачів для перекладу показань підозрюваного, 

обвинуваченого, потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача, 

здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, 

передбаченому Кабінетом Міністрів України. Залучення стороною обвинувачення 

експертів спеціалізованих державних установ, а також проведення експертизи за 

дорученням слідчого судді або суду здійснюється за рахунок коштів, які цільовим 

призначенням виділяються цим установам з Державного бюджету України. 

Потерпілим, цивільним позивачам, свідкам оплачуються проїзд, наймання 

житла та добові (у разі переїзду до іншого населеного пункту), а також 

компенсація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять. 

Компенсація за втрачений заробіток обчислюється пропорційно від розміру 

середньомісячного заробітку, а компенсація за відрив від звичайних занять - 

пропорційно від розміру мінімальної заробітної плати. 

Експертам, спеціалістам, перекладачам оплачуються проїзд, а також добові 

в разі переїзду до іншого населеного пункту. Експертам, спеціалістам і 

перекладачам повинна бути сплачена винагорода за виконану роботу, якщо це не 

є їх службовим обов’язком. 

Граничний розмір компенсації витрат, пов’язаних із залученням потерпілих, 

свідків, спеціалістів та експертів, встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст 

має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, 

складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи 

окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і 

документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які 

вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до 

кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до 
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предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим 

майном. 

За необхідності слідчий експеримент може проводитися за участю 

спеціаліста. Під час проведення слідчого експерименту можуть проводитися 

вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складатися плани і схеми, 

виготовлятися графічні зображення, відбитки та зліпки, які додаються до 

протоколу. 

Експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального 

провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з’ясування 

обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні 

спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань 

права. 

Слідчий або прокурор зобов’язаний звернутися до експерта для проведення 

експертизи щодо: 

1) встановлення причин смерті; 

2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 

3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які 

викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 

4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про 

можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом 

неможливо отримати ці відомості; 

5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних 

провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу 

України. 

Примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної 

експертизи здійснюється за ухвалою слідчого судді, суду. 

Порядок залучення експерта регламентується у ст.243 КПК. 

Сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для 

проведення експертизи, у тому числі за клопотанням сторони захисту чи 

потерпілого. Сторона захисту має право самостійно залучати експертів на 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/ed20120413
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/ed20120413
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договірних умовах для проведення експертизи, у тому числі обов’язкової. Експерт 

може бути залучений слідчим суддею за клопотанням сторони захисту у випадках 

та в порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу. 

Відповідно до ст. 244 КПК у разі відмови слідчого, прокурора в задоволенні 

клопотання сторони захисту про залучення експерта особа, що заявила відповідне 

клопотання, має право звернутися з клопотанням про залучення експерта до 

слідчого судді. 

У клопотанні зазначається: 

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з 

яким подається клопотання; 

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням 

статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 

3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання; 

4) експерт, якого необхідно залучити, або експертна установа, якій 

необхідно доручити проведення експертизи; 

5) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік 

запитань, які необхідно поставити перед експертом. 

До клопотання також додаються: 

1) копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання; 

2) копії документів, які підтверджують неможливість самостійного 

залучення експерта стороною захисту. 

Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах 

територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше 

п’яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, 

повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не 

перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим 

суддею обов’язковою. 

Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог 

частини другої цієї статті, повертає його особі, яка його подала, про що 

постановляє ухвалу. 
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Під час розгляду клопотання слідчий суддя має право за клопотанням 

учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи 

дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення клопотання. 

Слідчий суддя за результатами розгляду клопотання має право своєю 

ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або 

експертам, якщо особа, що звернулася з клопотанням, доведе, що: 

1) для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального 

провадження, необхідне залучення експерта, проте сторона обвинувачення не 

залучила його або на вирішення залученого стороною обвинувачення експерта 

були поставлені запитання, що не дозволяють дати повний та належний висновок 

з питань, для з’ясування яких необхідне проведення експертизи, або існують 

достатні підстави вважати, що залучений стороною обвинувачення експерт 

внаслідок відсутності у нього необхідних знань, упередженості чи з інших причин 

надасть або надав неповний чи неправильний висновок; 

2) вона не може залучити експерта самостійно через відсутність коштів чи з 

інших об’єктивних причин. 

До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи 

включаються запитання, поставлені перед експертом особою, яка звернулася з 

відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали 

запитання, поставлені особою, що звернулася з відповідним клопотанням, якщо 

відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають 

значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі. 

При задоволенні клопотання про залучення експерта слідчий суддя у разі 

необхідності має право за клопотанням особи, що звернулася з клопотанням про 

залучення експерта, вирішити питання про отримання зразків для експертизи 

відповідно положень статті 245 цього Кодексу. 

Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за 

клопотанням якої він був залучений. 

У разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони 

відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за 
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проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим 

суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання 

зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим 

спеціалістом. 

Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з 

положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього 

Кодексу). 

Відбирання біологічних зразків у особи здійснюється за правилами, 

передбаченими статтею 241 цього Кодексу. У разі відмови особи добровільно 

надати біологічні зразки слідчий суддя, суд за клопотанням сторони 

кримінального провадження, що розглядається в порядку, передбаченому ст. ст. 

160-166 КПК, має право дозволити слідчому, прокурору (або зобов’язати їх, якщо 

клопотання було подано стороною захисту) здійснити відбирання біологічних 

зразків примусово. 

Проведення експертизи відповідно до ст. 332 КПК можливе також за 

ухвалою суду. Під час судового розгляду суд за клопотанням сторін 

кримінального провадження або потерпілого за наявності підстав, передбачених 

ст. 242 КПК, має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи 

експертній установі, експерту або експертам. 

Суд має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній 

установі, експерту або експертам незалежно від наявності клопотання, якщо: 

1) суду надані кілька висновків експертів, які суперечать один одному, а 

допит експертів не дав змоги усунути виявлені суперечності; 

2) під час судового розгляду виникли підстави, передбачені частиною 

другою статті 509 цього Кодексу. 

До ухвали суду про доручення проведення експертизи у випадках, 

передбачених частиною першою цієї статті, включаються питання, поставлені 

перед експертом учасниками судового провадження, судом. Суд має право не 

включати до ухвали питання, поставлені учасниками судового провадження, якщо 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B1-17/ed20120413/paran215#n215
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B2-17/print1337614649624802#n220
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відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають 

значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі. 

Після постановлення судом ухвали про доручення проведення експертизи 

судовий розгляд продовжується, крім випадків, якщо таке продовження 

неможливе до отримання висновку експерта. 

Під час дослідження доказів суд має право скористатися усними 

консультаціями або письмовими роз’ясненнями спеціаліста, наданими на підставі 

його спеціальних знань. 

Спеціалісту можуть бути поставлені питання щодо суті наданих усних 

консультацій чи письмових роз’яснень. Першою ставить запитання особа, за 

клопотанням якої залучено спеціаліста, а потім інші особи, які беруть участь у 

кримінальному провадженні. Головуючий у судовому засіданні має право ставити 

спеціалістові запитання в будь-який час дослідження доказів. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

1. Використання спеціальних знань у доказуванні значно посилює 

можливості сторони обвинувачення щодо встановленя обставин, які підлягають 

доказуванню. 

 

3. Кримінально-процесуальний порядок використання відеоконференц 

зв’язку у доказуванні. 

 

Проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під час 

досудового розслідування регламентується у ст.232 КПК наступним чином. 

Допит осіб, впізнання осіб чи речей під час досудового розслідування 

можуть бути проведені у режимі відеоконференції при трансляції з іншого 

приміщення (дистанційне досудове розслідування) у випадках: 

1) неможливості безпосередньої участі певних осіб у досудовому 

провадженні за станом здоров’я або з інших поважних причин; 

2) необхідності забезпечення безпеки осіб; 
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3) проведення допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, 

потерпілого; 

4) необхідності вжиття таких заходів для забезпечення оперативності 

досудового розслідування; 

5) наявності інших підстав, визначених слідчим, прокурором, слідчим 

суддею достатніми. 

Рішення про здійснення дистанційного досудового розслідування 

приймається слідчим, прокурором, а в разі здійснення у режимі відеоконференції 

допиту згідно із ст.225 КПК - слідчим суддею з власної ініціативи або за 

клопотанням сторони кримінального провадження чи інших учасників 

кримінального провадження. У разі, якщо сторона кримінального провадження чи 

потерпілий заперечує проти здійснення дистанційного досудового розслідування, 

слідчий, прокурор, слідчий суддя може прийняти рішення про його здійснення 

лише вмотивованою постановою (ухвалою), обґрунтувавши в ній прийняте 

рішення. Рішення про здійснення дистанційного досудового розслідування, в 

якому дистанційно перебуватиме підозрюваний, не може бути прийняте, якщо він 

проти цього заперечує. 

Використання у дистанційному досудовому розслідуванні технічних засобів 

і технологій повинно забезпечувати належну якість зображення і звуку, а також 

інформаційну безпеку. Учасникам слідчої (розшукової) дії повинна бути 

забезпечена можливість ставити запитання і отримувати відповіді осіб, які беруть 

участь у слідчій (розшуковій) дії дистанційно, реалізовувати інші надані їм 

процесуальні права та виконувати процесуальні обов’язки, передбачені цим 

Кодексом. 

Допит особи у дистанційному досудовому провадженні здійснюється згідно 

з правилами, передбаченими статтями 225-227 цього Кодексу. 

Впізнання осіб чи речей у дистанційному досудовому провадженні 

здійснюється згідно з правилами, передбаченими статтями 228 та 229 цього 

Кодексу. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B2-17/print1337614649624802#n93
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B2-17/print1337614649624802#n110
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B2-17/print1337614649624802#n121
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Якщо особа, яка братиме участь у досудовому розслідуванні дистанційно 

згідно з рішеннями слідчого чи прокурора, знаходиться у приміщенні, 

розташованому на території, яка перебуває під юрисдикцією органу досудового 

розслідування, або на території міста, в якому він розташований, службова особа 

цього органу досудового розслідування зобов’язана вручити такій особі пам’ятку 

про її процесуальні права, перевірити її документи, що посвідчують особу, та 

перебувати поряд з нею до закінчення слідчої (розшукової) дії. 

Якщо особа, яка братиме участь у досудовому розслідуванні дистанційно 

згідно з рішеннями слідчого чи прокурора, знаходиться у приміщенні, 

розташованому поза територією, яка перебуває під юрисдикцією органу 

досудового розслідування, або поза територією міста, в якому він розташований, 

слідчий, прокурор своєю постановою доручає в межах компетенції органу 

внутрішніх справ, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за дотриманням 

податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, на території 

юрисдикції якого перебуває така особа, здійснити дії, передбачені частиною 

п’ятою цієї статті. Копія постанови може бути надіслана електронною поштою, 

факсимільним або іншим засобом зв’язку. Службова особа органу, що отримав 

доручення, за погодженням зі слідчим, прокурором, що надав доручення, 

зобов’язана в найкоротший строк організувати виконання зазначеного доручення. 

Проведення дистанційного досудового розслідування за рішенням слідчого 

судді здійснюється згідно з положеннями цієї статті та частинами четвертою та 

п’ятою статті 336 цього Кодексу. 

Якщо особа, яка буде брати участь у досудовому розслідуванні 

дистанційно, утримується в установі попереднього ув’язнення або установі 

виконання покарань, дії, передбачені частиною п’ятою цієї статті, здійснюються 

службовою особою такої установи. 

Хід і результати слідчої (розшукової) дії, проведеної у режимі 

відеоконференції, фіксуються за допомогою технічних засобів відеозапису. 
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Особа, якій забезпечується захист, може бути допитана в режимі 

відеоконференції з такими змінами зовнішності і голосу, за яких її неможливо 

було б упізнати. 

Слідчий, прокурор з метою забезпечення оперативності кримінального 

провадження має право провести у режимі відео- або телефонної конференції 

опитування особи, яка через знаходження у віддаленому від місця проведення 

досудового розслідування місці, хворобу, зайнятість або з інших причин не може 

без зайвих труднощів вчасно прибути до слідчого, прокурора. 

За результатами опитування, проведеного у режимі відео- або телефонної 

конференції, слідчий, прокурор складає рапорт, у якому зазначає дату та час 

опитування, дані про особу опитуваного, ідентифікаційні ознаки засобу зв’язку, 

що використовувався опитуваним, а також обставини, які були ним повідомлені. 

За необхідності опитування фіксується за допомогою технічних засобів аудіо- чи 

відеозапису. 

Слідчий, прокурор зобов’язаний вжити заходів з метою встановлення особи 

опитуваного у режимі відео- або телефонної конференції та зазначити в рапорті, 

яким чином була підтверджена особа опитуваного. 

У разі необхідності отримання показань від опитаних осіб слідчий, 

прокурор проводить їх допит. 

Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового 

провадження регламентується у ст.336 КПК. 

Судове провадження може здійснюватися у режимі відеоконференції під 

час трансляції з іншого приміщення, у тому числі яке знаходиться поза межами 

приміщення суду (дистанційне судове провадження), у разі: 

1) неможливості безпосередньої участі учасника кримінального 

провадження в судовому провадженні за станом здоров’я або з інших поважних 

причин; 

2) необхідності забезпечення безпеки осіб; 

3) проведення допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, 

потерпілого; 
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4) необхідності вжиття таких заходів для забезпечення оперативності 

судового провадження; 

5) наявності інших підстав, визначених судом достатніми. 

Суд ухвалює рішення про здійснення дистанційного судового провадження 

за власною ініціативою або за клопотанням сторони чи інших учасників 

кримінального провадження. У разі якщо сторона кримінального провадження чи 

потерпілий заперечує проти здійснення дистанційного судового провадження, суд 

може ухвалити рішення про його здійснення лише вмотивованою ухвалою, 

обґрунтувавши в ній прийняте рішення. Суд не має права прийняти рішення про 

здійснення дистанційного судового провадження, в якому поза межами 

приміщення суду перебуває обвинувачений, якщо він проти цього заперечує. 

Застосовувані в дистанційному судовому провадженні технічні засоби і 

технології мають забезпечувати належну якість зображення і звуку, дотримання 

принципу гласності та відкритості судового провадження, а також інформаційну 

безпеку. Учасникам кримінального провадження має бути забезпечена 

можливість чути та бачити хід судового провадження, ставити запитання і 

отримувати відповіді, реалізовувати інші надані їм процесуальні права та 

виконувати процесуальні обов’язки, передбачені цим Кодексом. 

Якщо особа, яка братиме участь у судовому провадженні дистанційно, 

знаходиться у приміщенні, розташованому на території, яка перебуває під 

юрисдикцією суду, або на території міста, в якому розташований суд, судовий 

розпорядник або секретар судового засідання цього суду зобов’язаний вручити 

такій особі пам’ятку про її процесуальні права, перевірити її документи, що 

посвідчують особу, та перебувати поряд з нею до закінчення судового засідання. 

Якщо особа, яка братиме участь у судовому провадженні дистанційно, 

знаходиться у приміщенні, розташованому поза територією юрисдикції суду та 

поза територією міста, в якому розташований суд, суд своєю ухвалою може 

доручити суду, на території юрисдикції якого перебуває така особа, здійснити дії, 

передбачені частиною четвертою цієї статті. Копія ухвали може бути надіслана 

електронною поштою, факсимільним або іншим засобом зв’язку. Суд, що отримав 
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доручення, за погодженням з судом, що надав доручення, зобов’язаний у 

визначений в ухвалі строк організувати виконання зазначеного доручення. 

Якщо особа, яка братиме участь у судовому провадженні дистанційно, 

тримається в установі попереднього ув’язнення або установі виконання покарань, 

дії, передбачені частиною четвертою цієї статті, здійснюються службовою особою 

такої установи. 

Хід і результати процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції, 

фіксуються за допомогою технічних засобів відеозапису. 

Особа, якій забезпечується захист, може бути допитана в режимі 

відеоконференції з такими змінами зовнішності і голосу, за яких її неможливо 

впізнати. 

Дистанційне судове провадження згідно з правилами цієї статті може 

здійснюватися в судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій, Верховному 

Суді України під час здійснення судового провадження з будь-яких питань, 

розгляд яких віднесено до компетенції суду. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

1. Використання відеоконференцзв'язку в доказуванні створює зручні умови 

для оперативного виконання завдань кримінального провадження в умовах 

віддаленості розташування учасників кримінального провадження, а також з 

метою забезпечення безпеки окремих учасників. 
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4. Кримінально-процесуальний порядок використання технічних засобів у 

доказуванні. 

 

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження 

регламентується у ст. 107 КПК наступним чином. 

Рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під 

час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим 

суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За 

клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів 

фіксування є обов’язковим. 

Про застосування технічних засобів фіксування процесуальної дії 

заздалегідь повідомляються особи, які беруть участь у процесуальній дії. 

У матеріалах кримінального провадження зберігаються оригінальні 

примірники технічних носіїв інформації зафіксованої процесуальної дії, резервні 

копії яких зберігаються окремо. 

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в 

суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове 

засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо 

відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом 

за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального 

провадження в суді не здійснюється. 

Учасники судового провадження мають право отримати копію запису 

судового засідання, зробленого за допомогою технічного засобу. 

Незастосування технічних засобів фіксування кримінального провадження у 

випадках, якщо воно є обов’язковим, тягне за собою недійсність відповідної 

процесуальної дії та отриманих внаслідок її вчинення результатів, за винятком 

випадків, якщо сторони не заперечують проти визнання такої дії та результатів її 

здійснення чинними. 

Відповідно до ст. 103 КПК процесуальні дії під час кримінального 

провадження можуть фіксуватися: 
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1) у протоколі; 

2) на носії інформації, на якому за допомогою технічних засобів зафіксовані 

процесуальні дії; 

3) у журналі судового засідання. 

У ч. 2 ст.104 КПК зазначається, що у випадку фіксування процесуальної дії 

під час досудового розслідування за допомогою технічних засобів про це 

зазначається у протоколі. 

Якщо за допомогою технічних засобів фіксується допит, текст показань 

може не вноситися до відповідного протоколу за умови, що жоден з учасників 

процесуальної дії не наполягає на цьому. У такому разі у протоколі зазначається, 

що показання зафіксовані на носії інформації, який додається до нього. 

Додатками до протоколу можуть бути: 

- стенограма, аудіо-, відеозапис процесуальної дії; 

- фототаблиці, схеми, зліпки, носії комп’ютерної інформації та інші 

матеріали, які пояснюють зміст протоколу. 

Додатки до протоколів повинні бути належним чином виготовлені, 

упаковані з метою надійного збереження, а також засвідчені підписами слідчого, 

прокурора, спеціаліста, інших осіб, які брали участь у виготовленні та/або 

вилученні таких додатків. 

Технічні засоби можуть використовуватися у доказуванні так званого 

кримінально-процесуального елементу предмета доказування. Зокрема, 

відповідно до ст. 136 КПК належним підтвердженням отримання особою повістки 

про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про 

отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис 

вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення 

особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом. Якщо особа попередньо 

повідомила слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про адресу своєї 

електронної пошти, надіслана на таку адресу повістка про виклик вважається 

отриманою у випадку підтвердження її отримання особою відповідним листом 

електронної пошти. 
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При проведенні слідчих дій використання технічних засобів може 

позбавити слідчого необхідності шукати понятих. Так відповідно до ст.223 КПК 

слідчий, прокурор зобов’язаний запросити не менше двох незаінтересованих осіб 

(понятих) для пред’явлення особи, трупа чи речі для впізнання, огляду трупа, в 

тому числі пов’язаного з ексгумацією, слідчого експерименту, освідування особи. 

Винятками є випадки застосування безперервного відеозапису ходу проведення 

відповідної слідчої (розшукової) дії. Поняті можуть бути запрошені для участі в 

інших процесуальних діях, якщо слідчий, прокурор вважатиме це за доцільне. 

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з 

обов’язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування 

технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. 

З метою забезпечення безпеки особи, яка впізнає, впізнання може 

проводитися в умовах, коли особа, яку пред’являють для впізнання, не бачить і не 

чує особи, яка впізнає, тобто поза її візуальним та аудіоспостереженням. Про 

умови проведення такого впізнання та його результати зазначається в протоколі. 

Про результати впізнання повідомляється особа, яка пред’являлася для впізнання. 

За необхідності впізнання може провадитися за фотознімками, матеріалами 

відеозапису з додержанням вимог, зазначених у частинах першій і другій цієї 

статті. Проведення впізнання за фотознімками, матеріалами відеозапису виключає 

можливість у подальшому пред’явленні особи для впізнання. Фотознімок з 

особою, яка підлягає впізнанню, пред’являється особі, яка впізнає, разом з іншими 

фотознімками, яких повинно бути не менше трьох. Фотознімки, що 

пред’являються, не повинні мати різких відмінностей між собою за формою та 

іншими особливостями, що суттєво впливають на сприйняття зображення. Особи 

на інших фотознімках повинні бути тієї ж статі і не повинні мати різких 

відмінностей у віці, зовнішності та одязі з особою, яка підлягає впізнанню. 

Матеріали відеозапису з зображенням особи, яка підлягає впізнанню, 

можуть бути пред’явлені лише за умови зображення на них не менше чотирьох 

осіб, які повинні бути тієї ж статі і не повинні мати різких відмінностей у віці, 

зовнішності та одязі з особою, яка підлягає впізнанню. 
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При пред’явленні особи для впізнання можуть бути залучені спеціалісти для 

фіксування впізнання технічними засобами, психологи, педагоги та інші 

спеціалісти. 

За правилами цієї статті може здійснюватися пред’явлення особи для 

впізнання за голосом або ходою, при цьому впізнання за голосом повинно 

здійснюватися поза візуальним контактом між особою, що впізнає, та особами, які 

пред’явлені для впізнання. 

У разі проведення пред’явлення для впізнання згідно з правилами, 

передбаченими ч.5 і ч.6 ст.228 КПК у протоколі крім відомостей, передбачених у 

цій статті, обов’язково зазначається, що пред’явлення для впізнання проводилося 

в умовах, коли особа, яка пред’явлена для впізнання, не бачила і не чула особи, 

яка впізнає, а також вказуються всі обставини і умови проведення такого 

пред’явлення для впізнання. У такому разі анкетні дані особи, яка впізнає, до 

протоколу не вносяться і не долучаються до матеріалів досудового розслідування. 

Якщо проводилося фіксування ходу слідчої (розшукової) дії технічними 

засобами, до протоколу додаються фотографії осіб, речей чи трупа, що 

пред’являлися для впізнання, матеріали відеозапису. У разі якщо пред’явлення 

для впізнання проводилося в умовах, коли особа, яку пред’явили для впізнання, 

не бачила і не чула особи, яка впізнає, всі фотографії, матеріали відеозаписів, за 

якими може бути встановлена особа, яка впізнавала, зберігаються окремо від 

матеріалів досудового розслідування. 

За допомогою технічних засобів може фіксуватися проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій. 

Дослідження звуко- і відеозаписів регламентується у ст.359 КПК. 

Відтворення звукозапису і демонстрація відеозапису проводяться в залі 

судового засідання або в іншому спеціально обладнаному для цього приміщенні з 

відображенням у журналі судового засідання основних технічних характеристик 

обладнання та носіїв інформації і зазначенням часу відтворення (демонстрації). 

Після цього суд заслуховує доводи учасників судового провадження. 
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У разі необхідності відтворення звукозапису і демонстрація відеозапису 

можуть бути повторені повністю або в певній частині. 

З метою з’ясування відомостей, що містяться у звуко- і відеозаписах, судом 

може бути залучено спеціаліста. 

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

1. Задля забезпечення допустимості доказів сторона обвинувачення повинна 

дотримуватися кримінального процесуального порядку використання технічних 

засобів під час доказування. 

 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Під час викладення лекції розкрито особливості використання спеціальних 

знань, спеціальних засобів та відеоконференції у доказуванні, а також 

охарактеризовано взаємозв’язок результатів доказування від професійного 

застосування спеціальних знань та технічних засобів у процесі розслідування 

кримінальних правопорушень. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення даної теми рекомендується особливу увагу звернути на 

питання щодо правильного застосування спеціальних технічних засобів та 

правильну організацію залучення спеціалістів при проведенні слідчих дій. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Метою лекції є формування у курсантів поглиблених знань щодо 

діяльності слідчих із використання результатів оперативно-розшукової 

діяльності і негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному 

провадженні. 

 

ВСТУП 

Під час вивчення даної теми увага курсантів буде зосереджена на доказовій 

діяльності слідчих, що полягає в умілому використанні та поєднанні результатів 

оперативно-розшукової діяльності і негласних слідчих (розшукових) дій у 

кримінальному провадженні.  

Дана лекція є необхідною виходячи з міркувань необхідності навчити 

курсантів, якими засобами вони повинні будуть доказувати в кримінальному 

провадженні обставини після призначення на посади слідчих.  

Правильне розуміння курсантами зазначених у цій лекції питань дозволить 

їм повно усвідомлювати сукупність засобів доказування виходячи з обставин, які 

потребують доказування у найбільш поширених формах кримінального 

провадження і раціонально розподіляти свої зусилля при виконанні обов’язків із 

розслідування кримінальних правопорушень після призначення на посади 

слідчих. 
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І. ПИТАННЯ 

ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ У ДОКАЗУВАННІ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

 

Відповідно до ст.8 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність» 

оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової 

діяльності за наявності передбачених ст. 6 Закону підстав надається право: 

          1) опитувати осіб за їх згодою, використовувати їх добровільну допомогу; 

2) проводити контрольовану поставку та контрольовану і оперативну 

закупку товарів, предметів та речовин, у тому числі заборонених для обігу, у 

фізичних та юридичних осіб незалежно від форми власності з метою виявлення та 

документування фактів протиправних діянь. Проведення контрольованої 

поставки, контрольованої та оперативної закупок здійснюється згідно з 

положеннями статті 271 Кримінального процесуального кодексу України ( 4651в-

17 ) у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Міністерства 

внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної фінансової політики, Державної податкової служби 

України, Служби безпеки України, Державної митної служби України, 

погодженими з Генеральною прокуратурою України та зареєстрованими у 

Міністерстві юстиції України; 

3) порушувати в установленому законом порядку питання про проведення 

перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій 

незалежно від форми власності та осіб, які займаються підприємницькою 

діяльністю або іншими видами господарської діяльності індивідуально, та брати 

участь в їх проведенні; 

4) ознайомлюватися з документами та даними, що характеризують 

діяльність підприємств, установ та організацій, вивчати їх, за рахунок коштів, що 

виділяються на утримання підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B2-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B2-17


61 
 

діяльність, виготовляти копії з таких документів, на вимогу керівників 

підприємств, установ та організацій - виключно на території таких підприємств, 

установ та організацій, а з дозволу слідчого судді в порядку, передбаченому 

Кримінальним процесуальним кодексом України (4651-17 ), - витребовувати 

документи та дані, що характеризують діяльність підприємств, установ, 

організацій, а також спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або 

вчиненні злочину, джерело та розміри їх доходів, із залишенням копій таких 

документів та опису вилучених документів особам, в яких вони витребувані, та 

забезпеченням їх збереження і повернення в установленому порядку. Вилучення 

оригіналів первинних фінансово-господарських документів забороняється, крім 

випадків, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України; 

5) проводити операції із захоплення злочинців, припинення злочинів, 

розвідувально-підривної діяльності спецслужб іноземних держав, організацій та 

окремих осіб; 

6) відвідувати жилі та інші приміщення за згодою їх власників або 

мешканців для з'ясування обставин злочину, що готується, а також збирати 

відомості про протиправну діяльність осіб, щодо яких провадиться перевірка; 

7) негласно виявляти та фіксувати сліди тяжкого або особливо тяжкого 

злочину, документи та інші предмети, що можуть бути доказами підготовки або 

вчинення такого злочину, чи одержувати розвідувальну інформацію, у тому числі 

шляхом проникнення та обстеження публічно недоступних місць, житла чи 

іншого володіння особи згідно з положеннями статті 267 Кримінального 

процесуального кодексу України ( 4651в-17 ); 

8) виконувати спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації згідно з положеннями статті 272 

Кримінального процесуального кодексу України ( 4651в-17 ); 

9) здійснювати аудіо-, відеоконтроль особи, зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж 

згідно з положеннями статей 260, 263-265 Кримінального процесуального кодексу 

України ( 4651в-17 ); 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B2-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B2-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B2-17
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10) накладати арешт на кореспонденцію, здійснювати її огляд та виїмку 

згідно з положеннями статей 261, 262 Кримінального процесуального кодексу 

України (4651в-17 ); 

11) здійснювати спостереження за особою, річчю або місцем, а також аудіо-

, відеоконтроль місця згідно з положеннями статей 269, 270 Кримінального 

процесуального кодексу України ( 4651в-17 ); 

12) здійснювати установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу 

згідно з положеннями статті 268 Кримінального процесуального кодексу України 

( 4651в-17 ); 

13) мати гласних і негласних штатних та позаштатних працівників; 

        14) використовувати конфіденційне співробітництво згідно з положеннями 

статті 275 Кримінального процесуального кодексу України ( 4651в-17 ); 

15) отримувати від юридичних чи фізичних осіб безкоштовно або за 

винагороду інформацію про злочини, що готуються або вчинені, та про загрозу 

безпеці суспільства і держави; 

16) використовувати за згодою адміністрації службові приміщення, 

транспортні засоби та інше майно підприємств, установ, організацій, а так само за 

згодою осіб - житло, інші приміщення, транспортні засоби і майно, які їм 

належать; 

        17) створювати та використовувати заздалегідь ідентифіковані (помічені) або 

несправжні (імітаційні) засоби згідно з положеннями статті 273 Кримінального 

процесуального кодексу України ( 4651в-17 ); 

18) створювати і застосовувати автоматизовані інформаційні системи; 

      19) застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну 

зброю на підставах і в порядку, встановлених законами про міліцію, Службу 

безпеки України, Державну прикордонну службу України, державну охорону 

органів державної влади України та посадових осіб, Митним кодексом України 

( 4495-17 ); 

20) звертатися у межах своїх повноважень із запитами до правоохоронних 

органів інших держав та міжнародних правоохоронних організацій відповідно до 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B2-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B2-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B2-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B2-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B2-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
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законодавства України, міжнародних договорів України, а також установчих актів 

та правил міжнародних правоохоронних організацій, членом яких є Україна. 

       Прийняття рішення про проведення оперативно-розшукових заходів, подання 

та розгляд відповідних клопотань, проведення оперативно-розшукових заходів, 

фіксація та використання їх результатів, проведення цих заходів до постановлення 

ухвали слідчого судді та інші питання їх проведення регулюються згідно з 

положеннями глави 21 Кримінального процесуального кодексу України ( 4651в-

17 ) з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, щодо мети 

проведення оперативно-розшукових заходів, суб'єкта ініціювання та проведення 

цих заходів, обґрунтування клопотання про їх проведення та підстав для його 

задоволення слідчим суддею, використання результатів оперативно-розшукових 

заходів та інших питань, обумовлених специфікою мети їх проведення. 

Прийняття рішень про проведення оперативно-розшукових заходів, які не 

потребують дозволу слідчого судді або рішення прокурора, здійснюється 

керівником відповідного оперативного підрозділу або його заступником з 

повідомленням про прийняте рішення прокурора. 

       Негласне обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого 

володіння особи, аудіо-, відеоконтроль особи, аудіо-, відеоконтроль місця, 

спостереження за особою, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 

мереж, електронних інформаційних мереж, накладення арешту на 

кореспонденцію, здійснення її огляду та виїмки, установлення місцезнаходження 

радіоелектронного засобу проводяться на підставі ухвали слідчого судді, 

постановленої за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу 

або його заступника, погодженого з прокурором. Ці заходи застосовуються 

виключно з метою запобігання вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, 

запобігання і припинення терористичних актів та інших посягань спеціальних 

служб іноземних держав та організацій, якщо іншим способом одержати 

інформацію неможливо. 

     Виключно з метою отримання розвідувальної інформації для 

забезпечення зовнішньої безпеки України зазначені заходи можуть здійснюватися 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B2-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B2-17
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лише за ухвалою слідчого судді без розголошення третій стороні, а заходи, що не 

потребують дозволу слідчого судді, - без повідомлення прокурора. 

     До виконання окремих доручень у ході проведення оперативно-

розшукової діяльності можуть залучатися працівники інших підрозділів. 

Під час виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, пов'язаних із 

припиненням правопорушень у сфері податкового законодавства, права, 

передбачені цією статтею, надаються виключно органам податкової міліції у 

межах їх компетенції. 

Координація дій щодо реалізації прав підрозділів, які проводять 

оперативно-розшукову діяльність з метою боротьби з тероризмом, здійснюється 

Службою безпеки України. 

Результати оперативно-розшукової діяльності у вигляді документів (ст.99 

КПК) передаються до слідчого підрозділу для їх долучення до кримінального 

провадження і, в більшості випадків, за необхідності, їх розсекреченням 

займаються працівники оперативних підрозділів. Матеріали про проведення 

негласних слідчих дій розсекречуються відповідно до Інструкції про організацію 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у 

кримінальному провадженні, затвердженої наказом Генеральної прокуратури 

України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, 

Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів 

України, Міністерства юстиції України  від «16» 11 2012 року №№ 

114/1042/516/___/936/1687/5. У розділі 5 Інструкції регламентується порядок 

засекречування та розсекречування матеріальних носіїв інформації щодо 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій.  

Постанова слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій, клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії, ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії та додатки до нього, протокол про проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій, які містять відомості про факт та методи проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії, а також відомості, що дають змогу ідентифікувати особу, 
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місце або річ, щодо якої проводиться або планується проведення такої дії, 

розголошення яких створює загрозу національним інтересам та безпеці, 

підлягають засекречуванню. 

Засекречування таких матеріальних носіїв інформації здійснюється 

слідчим, прокурором, співробітником уповноваженого оперативного підрозділу, 

слідчим суддею шляхом надання на підставі Зводу відомостей, що становлять 

державну таємницю (Розгорнутих переліків відомостей, що становлять державну 

таємницю), відповідному документу грифа секретності. 

Матеріальні носії інформації (далі – МНІ) щодо проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій повинні містити такі реквізити: 

- гриф секретності; 

- номер примірника; 

- статтю Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (пункт 

Розгорнутого переліку відомостей, що становлять державну таємницю), на 

підставі якої здійснюється засекречування матеріального носія секретної 

інформації; 

- дату засекречування; 

- підпис, його розшифрування та посаду особи, яка надала гриф 

секретності. 

У разі виготовлення секретних документів з використанням засобів 

обчислювальної техніки мають бути забезпечені вимоги законодавства у сфері 

технічного захисту інформації. 

Матеріальні носії інформації щодо проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій, які містять відомості, що становлять державну таємницю, 

підлягають реєстрації в режимно-секретному підрозділі у встановленому чинним 

законодавством порядку без розкриття відомостей про особу,  

МНІ щодо організації негласних слідчих (розшукових) дій (постанови, 

клопотання, ухвали, доручення), результати проведення цих дій (протоколи та 

додатки до них), а також відповідне службове листування (листи, доповідні, 

рапорти тощо) зберігаються в окремих номенклатурних справах «Документи 
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(постанови, клопотання, ухвали, доручення, листи, доповідні, рапорти тощо) 

щодо організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій», що 

проводяться співробітниками (працівниками), які мають безпосередній стосунок 

до організації та проведення цих заходів. 

Ведення та зберігання номенклатурних справ з організації та проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій здійснюється з дотриманням вимог 

законодавства у сфері охорони державної таємниці щодо секретного діловодства.  

Забезпечення охорони держаної таємниці та дотримання інших вимог 

законодавства про державну таємницю при проведенні негласних слідчих 

(розшукових) дій покладається на слідчих, прокурорів, слідчих суддів та 

співробітників уповноважених оперативних підрозділів, які виконують негласні 

слідчі (розшукові) дії.  

За порушення законодавства про державну таємницю зазначені особи 

несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із 

Законом України «Про державну таємницю». 

Після завершення  проведення негласних слідчих (розшукових) дій грифи 

секретності МНІ щодо їх проведення підлягають розсекреченню на підставі 

рішення прокурора, який здійснює повноваження прокурора в конкретному 

кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням, з урахуванням обставин кримінального провадження та 

необхідності використання матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій як 

доказів після проведення таких дій, у випадку, якщо витік зазначених відомостей 

не завдасть шкоди національній безпеці України. 

Таке рішення оформлюється постановою прокурора, який здійснює 

повноваження прокурора в конкретному кримінальному провадженні у формі 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням, що погоджується 

керівником прокуратури. 

Для розсекречення конкретних матеріальних носіїв інформації щодо 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії керівник органу прокуратури 

надсилає керівнику органу, де засекречено матеріальний носій інформації, 



67 
 

клопотання, у якому зазначаються підстави для скасування грифа секретності, 

обліковий номер та назва матеріального носія інформації. 

До клопотання долучаються матеріальні носії інформації, грифи 

секретності яких пропонується скасувати. 

Після отримання клопотання про необхідність скасування грифів 

секретності матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій та відповідних документів керівником органу, де здійснювалося 

їх засекречування, створюється експертна комісія з питань таємниць (далі – 

експертна комісія), якій доручається підготовка рішень про скасування грифів 

секретності цих МНІ. 

Експертна комісія створюється у складі не менше трьох осіб, зокрема 

фахівців, які мають відповідний рівень знань та досвід роботи у сфері охорони 

державної таємниці (залежно від органу: слідчий суддя, слідчий, прокурор у 

конкретному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва, 

керівник слідчого чи оперативного підрозділу), працівники режимно-секретних 

підрозділів, які мають допуск до державної таємниці відповідної форми. 

Персональний склад експертних комісій визначається посадовою особою, 

яка їх створила. 

Голова експертної комісії організовує її роботу та забезпечує необхідні 

умови для її виконання. 

Секретар експертної комісії за вказівками голови забезпечує скликання 

засідання комісії, складає протокол, акт експертної комісії, а також готує проект 

рішення. 

Основною формою роботи експертної комісії щодо скасування грифів 

секретності є засідання, необхідність проведення якого та перелік питань для 

розгляду визначає голова комісії. Він завчасно призначає доповідача зі складу 

комісії та забезпечує можливість висловити свою думку всім присутнім на 

засіданні членам комісії. 

Засідання експертної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не 

менш як дві третини її членів (але не менше трьох осіб). Рішення приймається 
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простою більшістю голосів, а в разі рівного розподілу голосів вирішальним є 

голос голови комісії. 

Експертна комісія має право одержувати в установленому порядку від 

прокурора необхідні для виконання покладених на неї завдань інформацію та 

матеріали, а також готувати з цією метою відповідні запити до інших 

підприємств, установ, організацій та громадян. 

Результати засідання експертної комісії оформляються протоколом, у 

якому відображаються питання для обговорення та їх результати, запитання, 

зауваження та пропозиції членів комісії. До протоколу може бути внесена інша 

інформація, необхідна для розгляду питання по суті. Кожен член комісії має право 

внести до протоколу свою особисту думку щодо скасування грифу секретності, 

який розглядався на засіданні. 

Протокол підписується головою та присутніми на засіданні членами 

експертної комісії. 

Рішення комісії оформляється актом скасування грифів секретності 

матеріальних носіїв секретної інформації, який затверджується керівником 

органу. В акті зазначається: 

- назва матеріального носія інформації, документа або стислий зміст 

відомостей, що у ньому містяться, обліковий номер і дата реєстрації; 

- гриф секретності, стаття Зводу відомостей, що становлять державну 

таємницю, на підставі якої матеріальному носію секретної інформації надано 

гриф секретності; 

- посада, прізвище та ініціали посадової особи, яка надала гриф секретності; 

- місцезнаходження матеріального носія інформації (номер справи, том, 

розрахунок розсилки тощо); 

- підстава для скасування грифа секретності; 

- реквізит, який наданий матеріальному носію секретної інформації. 

В органах прокуратури скасування грифів секретності матеріальних носіїв 

інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій здійснюється в 
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тій прокуратурі, де засекречено такий матеріальний носій інформації, у порядку, 

передбаченому цією Інструкцією. 

Скасування грифів секретності здійснюється працівниками РСО шляхом 

закреслення однією тонкою лінією попереднього грифа секретності та написання 

знизу або поруч позначки «Не таємно». Такі виправлення із зазначенням дати 

засвідчуються підписом  начальника РСО або його заступника та  скріплюється 

печаткою РСО. Виправлення в журналах або картках обліку робляться таким 

самим чином.  

МНІ мають бути розсекречені в максимально стислий строк, але не більше 

10 діб з моменту отримання клопотання.  

Після розсекречення зазначених МНІ щодо проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій приймається рішення про їх зняття з обліку в РСО та долучення 

до матеріалів кримінального провадження у встановленому Кримінальним 

процесуальним кодексом України порядку. 

Про розсекречення МНІ службова особа, яка його здійснила, зобов'язана 

письмово повідомити прокурора, якому такі носії секретної інформації або 

документи були передані. У письмовому повідомленні зазначається підстава 

(реєстраційний номер та дата затвердження акта експертної комісії) для 

скасування грифа секретності, обліковий номер та назва матеріального носія 

секретної інформації, документа, попередній гриф секретності та наданий після 

перегляду реквізит. 

Розсекречені матеріальні носії інформації, які прокурор має намір 

використати як докази під час судового розгляду, зберігаються на розсуд 

прокурора в його службовому сейфі чи в сейфі слідчого за вказівкою прокурора у 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

До розсекречених матеріалів доступ надається разом з іншими матеріалами 

досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України 

У разі наявності в матеріалах щодо проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій відомостей, що становлять державну таємницю, досудове 

розслідування та судове провадження у кримінальному провадженні  проводяться 
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з дотриманням вимог режиму секретності та в порядку, передбаченому главою 40 

КПК України. 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Прийняття рішення про проведення оперативно-розшукових заходів, 

негласних слідчих (розшукових) дій, подання та розгляд відповідних клопотань, 

проведення оперативно-розшукових заходів, фіксація та використання їх 

результатів, проведення цих заходів до постановлення ухвали слідчого судді та 

інші питання їх проведення регулюються згідно з положеннями глави 21 

Кримінального процесуального кодексу України. 

 

 

 

2. ПИТАННЯ 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 

ДОКАЗУВАННІ 

 

Матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих 

осіб та груп осіб, зібрані оперативними підрозділами з дотриманням вимог Закону 

України "Про оперативно-розшукову діяльність", за умови відповідності вимогам 

КПК, є документами та можуть використовуватися в кримінальному провадженні 

як докази. 

 Відповідно до ст.99 КПК документом є спеціально створений з метою 

збереження інформації матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за 

допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути 

використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час 

кримінального провадження. 

Відповідно до ст.84 КПК документи є одним із видів процесуальних джерел 

доказів. Таким чином, результати оперативно-розшукової діяльності можуть 

використовуватися у доказуванні на рівні з іншими документами. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2135-12/ed20120413
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2135-12/ed20120413
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Відповідно до ст.10 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність» матеріали 

оперативно-розшукової діяльності використовуються: 

          1) як приводи та підстави для початку досудового розслідування;  

2) для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у 

кримінальному провадженні;  

3) для попередження, виявлення, припинення і розслідування злочинів, 

розвідувально-підривних посягань проти України, розшуку злочинців та осіб, які 

безвісти зникли;  

4) для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та 

осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких 

родичів, а також співробітників розвідувальних органів України та їх близьких 

родичів, осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з 

розвідувальними органами України, та членів їх сімей;  

5) для взаємного інформування підрозділів, уповноважених здійснювати 

оперативно-розшукову діяльність, та інших правоохоронних органів; 

6) для інформування державних органів відповідно до їх компетенції. 

При долученні матеріалів оперативно-розшукової діяльності до 

кримінального провадження слідчими повинні враховуватися регламентовані в 

ст. 9 ЗУ «Про ОРД» гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової 

діяльності.  

У кожному випадку наявності підстав для проведення оперативно-

розшукової діяльності заводиться оперативно-розшукова справа. Постанова про 

заведення такої справи підлягає затвердженню начальником органу внутрішніх 

справ, підрозділу внутрішньої безпеки МВС, органу Служби безпеки України, 

Державної прикордонної служби України, охорони вищих посадових осіб, 

Служби зовнішньої розвідки України, оперативного підрозділу податкової міліції, 

органу, установи виконання покарань чи слідчого ізолятора, розвідувального 

органу Міністерства оборони України, розвідувального органу спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони 
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державного кордону, органу державної митної служби або його уповноваженим 

заступником.  

Контроль за оперативно-розшуковою діяльністю здійснюється 

Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Службою 

зовнішньої розвідки України, спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у справах охорони державного кордону, Державною митною 

службою України, Управлінням державної охорони України, центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

виконання кримінальних покарань, розвідувальним органом Міністерства 

оборони України. 

На особу, яка підозрюється в підготовці до вчинення злочину, 

переховується від органів досудового розслідування, суду або ухиляється від 

відбування кримінального покарання, безвісти зникла, ведеться тільки одна 

оперативно-розшукова справа. Без заведення оперативно-розшукової справи 

проведення оперативно-розшукових заходів, крім випадку, передбаченого 

частиною четвертою цієї статті, забороняється. Про заведення оперативно-

розшукової справи виноситься постанова, яка затверджується начальником або 

уповноваженим заступником начальника органу внутрішніх справ, підрозділу 

внутрішньої безпеки МВС, органу Служби безпеки України, Державної 

прикордонної служби України, Управління державної охорони України, 

розвідувального органу Міністерства оборони України, Служби зовнішньої 

розвідки України, оперативного підрозділу податкової міліції, органу Державної 

митної служби України, органу або установи виконання покарань чи слідчого 

ізолятора. У постанові зазначаються місце та час її складання, посада особи, яка 

виносить постанову, її прізвище, підстава та мета заведення оперативно-

розшукової справи. Про заведення оперативно-розшукової справи протягом доби 

письмово повідомляється прокурор. 
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При перевірці осіб у зв'язку з допуском їх до державної таємниці, а також до 

роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках оперативно-розшукова 

справа не заводиться. Така перевірка повинна тривати не більш як два місяці. 

Під час здійснення оперативно-розшукової діяльності не допускається 

порушення прав і свобод людини та юридичних осіб. Окремі обмеження цих прав 

і свобод мають винятковий і тимчасовий характер і можуть застосовуватись лише 

за рішенням слідчого судді з метою виявлення, попередження чи припинення 

тяжкого або особливо тяжкого злочину та у випадках, передбачених 

законодавством України, з метою захисту прав і свобод інших осіб, безпеки 

суспільства. 

При наявності достатніх підстав дозвіл на проведення оперативно-

розшукової діяльності дає керівник відповідного оперативного підрозділу, який 

несе відповідальність за законність здійснюваних заходів відповідно до чинного 

законодавства. 

При застосуванні оперативно-розшукових заходів працівники оперативних 

підрозділів зобов'язані враховувати їх відповідність ступеню суспільної небезпеки 

злочинних посягань та загрозі інтересам суспільства і держави. 

У випадках порушення прав і свобод людини або юридичних осіб в процесі 

здійснення оперативно-розшукової діяльності, а також у разі, якщо причетність до 

правопорушення особи, щодо якої здійснювались оперативно-розшукові заходи, 

не підтвердилась, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ 

України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у 

справах охорони державного кордону, Управління державної охорони України, 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

виконання кримінальних покарань, Державна митна служба України або 

розвідувальний орган Міністерства оборони України, розвідувальний орган 

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах 

охорони державного кордону, Служба зовнішньої розвідки України зобов'язані 
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невідкладно поновити порушені права і відшкодувати заподіяні матеріальні та 

моральні збитки в повному обсязі. 

Громадяни України та інші особи мають право у встановленому законом 

порядку одержати від органів, на які покладено здійснення оперативно-

розшукової діяльності, письмове пояснення з приводу обмеження їх прав і свобод 

та оскаржити ці дії. 

Забороняється передавати і розголошувати відомості про заходи безпеки та 

осіб, взятих під захист, або такі, що можуть зашкодити слідству чи інтересам 

людини, безпеці України. Забороняється оприлюднювати або надавати зібрані 

відомості, а також інформацію щодо проведення або непроведення стосовно 

певної особи оперативно-розшукової діяльності до прийняття рішення за 

результатами такої діяльності. Питання оприлюднення або надання такої 

інформації після прийняття рішення регулюється законом. 

Підрозділи, що використовують автоматизовані інформаційні системи в 

оперативно-розшуковій діяльності, повинні забезпечити можливість видавати 

дані про особу на запит органів досудового розслідування, прокуратури, суду. В 

місцях зберігання інформації повинна бути гарантована її достовірність та 

надійність охорони.  

Одержані внаслідок оперативно-розшукової діяльності відомості, що 

стосуються особистого життя, честі, гідності людини, якщо вони не містять 

інформації про вчинення заборонених законом дій, зберіганню не підлягають і 

повинні бути знищені. Відомості, одержані внаслідок оперативно-розшукової 

діяльності, щодо підготовки до терористичних актів чи їх вчинення окремими 

особами та групами, зберігаються до 5 років. 

Не підлягають передачі і розголошенню результати оперативно-розшукової 

діяльності, які відповідно до законодавства України становлять державну 

таємницю, а також відомості, що стосуються особистого життя, честі, гідності 

людини. За передачу і розголошення цих відомостей працівники оперативних 

підрозділів, а також особи, яким ці відомості були довірені при здійсненні 

оперативно-розшукової діяльності чи стали відомі по службі або роботі, 
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підлягають відповідальності згідно з чинним законодавством, крім випадків 

розголошення інформації про незаконні дії, що порушують права людини. 

Оперативно-розшукові заходи, пов'язані з тимчасовим обмеженням прав 

людини, проводяться з метою запобігання тяжким або особливо тяжким 

злочинам, їх виявлення та припинення, розшуку осіб, які ухиляються від 

відбування кримінального покарання або безвісти зникли, захисту життя, 

здоров'я, житла і майна працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які 

беруть участь у кримінальному судочинстві, припинення розвідувально-підривної 

діяльності проти України. 

Спостереження за особою, річчю або місцем, а також аудіо-, відеоконтроль 

місця може проводитися з метою встановлення даних про особу та про її зв'язки у 

разі, коли є факти, які підтверджують, що нею готується тяжкий або особливо 

тяжкий злочин, для отримання відомостей, які вказують на ознаки такого 

злочину, для забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів та 

осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких 

родичів цих осіб, а також з метою отримання розвідувальної інформації в 

інтересах безпеки суспільства і держави. 

Для одержання інформації забороняється застосовувати технічні засоби, 

психотропні, хімічні та інші речовини, які пригнічують волю або завдають шкоди 

здоров'ю людей та навколишньому середовищу. 

Порядок взаємодії слідчого з оперативними підрозділами ОВС 

регламентується в Інструкції з організації взаємодії органів досудового 

розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у 

попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень, 

затвердженої наказом МВС № 700 від 14.08.2012. 

Зокрема, відповідно до п.13 Інструкції при наявності в оперативного 

підрозділу достатньої інформації про готування до вчинення тяжкого чи особливо 

тяжкого злочину особами у складі ОГ, ЗО зібрані матеріали із зафіксованими 

фактичними даними про це надаються начальнику слідчого управління (відділу) 

ГУМВС, УМВС для планування погоджених дій під час їх реалізації. 
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Матеріали оперативного підрозділу, в яких зафіксовано фактичні дані про 

протиправні діяння членів ОГ та ЗО, відповідальність за які передбачена 

Кримінальним кодексом України, що направляються до слідчого підрозділу для 

початку та здійснення досудового розслідування, в обов’язковому порядку 

повинні містити відомості про наявність та місцезнаходження доказів (у т.ч. 

речових), особливо бухгалтерських документів, викрадених або здобутих 

злочинним шляхом коштів, майна та інших цінностей. 

Начальник слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС: 

1. Здійснює особистий контроль за ходом виконання запланованих заходів з 

реалізації зібраних матеріалів; унесенням слідчим відомостей про кримінальне 

правопорушення до ЄРДР та подальшим здійсненням досудового розслідування. 

2. Забезпечує якісну підготовку слідчим матеріалів, необхідних для 

внесення клопотання про застосування запобіжного заходу відносно осіб, які 

підозрюються в учиненні кримінальних правопорушень, учинених у складі ОГ, 

ЗО. 

3. Забезпечує щоквартальний аналіз тактики і методики досудового 

розслідування кримінальних правопорушень, учинених у складі ОГ, ЗО; причини 

непідтвердження цих кваліфікуючих ознак судом; судову практику розгляду 

вказаних кримінальних проваджень.  

4. З метою своєчасного прийняття до провадження слідчими 

спеціалізованого слідчого підрозділу слідчих управлінь (відділів) ГУМВС, УМВС 

кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, учинені членами 

ОГ, ЗО, організовує постійний моніторинг кримінальних проваджень, які 

розслідуються слідчими територіальних органів внутрішніх справ, а також 

слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Порядок взаємодії слідчого з оперативними підрозділами ОВС 

регламентується в Інструкції з організації взаємодії органів досудового 

розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у 
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попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень, 

затвердженої наказом МВС № 700 від 14.08.2012. 

 

 

 

3. ПИТАННЯ 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У 

ДОКАЗУВАННІ 

 

Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у 

доказуванні регламентується у ст.256 КПК. 

Протоколи щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, аудіо- 

або відеозаписи, фотознімки, інші результати, здобуті за допомогою застосування 

технічних засобів, вилучені під час їх проведення речі і документи або їх копії 

можуть використовуватися в доказуванні на тих самих підставах, що і результати 

проведення інших слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування. 

Аудіо-, відеоконтроль особи є різновидом втручання у приватне 

спілкування, яке проводиться без її відома на підставі ухвали слідчого судді, якщо 

є достатні підстави вважати, що розмови цієї особи або інші звуки, рухи, дії, 

пов’язані з її діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, 

які мають значення для досудового розслідування. 

Огляд і виїмка кореспонденції регламентується у ст.262 КПК. 

Огляд затриманої кореспонденції проводиться в установі зв’язку, якій 

доручено здійснювати контроль і затримувати цю кореспонденцію, за участю 

представника цієї установи, а за необхідності - за участю спеціаліста. У 

присутності зазначених осіб слідчий вирішує питання про відкриття і оглядає 

затриману кореспонденцію. 

При виявленні в кореспонденції речей (у тому числі речовин), документів, 

що мають значення для певного досудового розслідування, слідчий у межах, 
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визначених ухвалою слідчого судді, здійснює виїмку відповідної кореспонденції 

або обмежується зняттям копій чи отриманням зразків з відповідних відправлень. 

Зняття копій чи отримання зразків здійснюється з метою збереження 

конфіденційності накладення арешту на кореспонденцію. У разі необхідності 

особою, яка проводить огляд поштово-телеграфної кореспонденції, може бути 

прийняте рішення про нанесення на виявлені речі і документи спеціальних 

позначок, обладнання їх технічними засобами контролю, заміну речей і речовин, 

що становлять загрозу для оточуючих чи заборонені у вільному обігу, на їх 

безпечні аналоги. 

Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж 

регламентується у ст.263 КПК. 

Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (мереж, що 

забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та 

звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї 

телекомунікаційними мережами доступу) є різновидом втручання у приватне 

спілкування, яке проводиться без відома осіб, які використовують засоби 

телекомунікацій для передавання інформації, на підставі ухвали слідчого судді, 

якщо під час його проведення можна встановити обставини, які мають значення 

для кримінального провадження. 

В ухвалі слідчого судді про дозвіл на втручання у приватне спілкування в 

цьому випадку додатково повинні бути зазначені ідентифікаційні ознаки, які 

дозволять унікально ідентифікувати абонента спостереження, транспортну 

телекомунікаційну мережу, кінцеве обладнання, на якому може здійснюватися 

втручання у приватне спілкування. 

Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж полягає у 

проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, 

відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою та має значення для 

досудового розслідування, а також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів 

сигналів, що передаються каналами зв’язку. 
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Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж покладається 

на уповноважені підрозділи органів внутрішніх справ та органів безпеки. 

Керівники та працівники операторів телекомунікаційного зв’язку зобов’язані 

сприяти виконанню дій із зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 

мереж, вживати необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення 

таких дій та отриманої інформації, зберігати її в незмінному вигляді. 

Зняття інформації з електронних інформаційних систем регламентується у 

ст.264 КПК. 

Пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронній 

інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної 

системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її 

власника, володільця або утримувача може здійснюватися на підставі ухвали 

слідчого судді, якщо є відомості про наявність інформації в електронній 

інформаційній системі або її частині, що має значення для певного досудового 

розслідування. 

Не потребує дозволу слідчого судді здобуття відомостей з електронних 

інформаційних систем або її частини, доступ до яких не обмежується її 

власником, володільцем або утримувачем або не пов’язаний з подоланням 

системи логічного захисту. 

В ухвалі слідчого судді про дозвіл на втручання у приватне спілкування в 

цьому випадку додатково повинні бути зазначені ідентифікаційні ознаки 

електронної інформаційної системи, в якій може здійснюватися втручання у 

приватне спілкування. 

Фіксація та збереження інформації, отриманої з телекомунікаційних мереж 

за допомогою технічних засобів та в результаті зняття відомостей з електронних 

інформаційних систем регламентується у ст.265 КПК. 

Зміст інформації, що передається особами через транспортні 

телекомунікаційні мережі, з яких здійснюється зняття інформації, зазначається у 

протоколі про проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій. При 

виявленні в інформації відомостей, що мають значення для конкретного 
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досудового розслідування, в протоколі відтворюється відповідна частина такої 

інформації, після чого прокурор вживає заходів для збереження знятої інформації. 

Зміст інформації, одержаної внаслідок здійснення зняття відомостей з 

електронних інформаційних систем або їх частин, фіксується на відповідному 

носієві особою, яка здійснювала зняття та зобов’язана забезпечити обробку, 

збереження або передання інформації. 

Дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів 

регламентується у ст.266 КПК. 

Дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів, у 

разі необхідності здійснюється за участю спеціаліста. Слідчий вивчає зміст 

отриманої інформації, про що складається протокол. При виявленні відомостей, 

що мають значення для досудового розслідування і судового розгляду, в 

протоколі відтворюється відповідна частина інформації, після чого прокурор 

вживає заходів для збереження отриманої інформації. 

Технічні засоби, що застосовувалися під час проведення зазначених 

негласних слідчих (розшукових) дій, а також первинні носії отриманої інформації 

повинні зберігатися до набрання законної сили вироком суду. 

Носії інформації та технічні засоби, за допомогою яких отримано 

інформацію, можуть бути предметом дослідження відповідних спеціалістів або 

експертів у порядку, передбаченому цим Кодексом. 

Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи 

регламентується у ст.267 КПК. 

Слідчий має право обстежити публічно недоступні місця, житло чи інше 

володіння особи шляхом таємного проникнення в них, у тому числі з 

використанням технічних засобів, з метою: 

1) виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого або особливо тяжкого 

злочину, речей і документів, що мають значення для їх досудового розслідування; 

2) виготовлення копій чи зразків зазначених речей і документів; 

3) виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового 

розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину; 
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4) виявлення осіб, які розшукуються; 

5) встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи. 

Публічно недоступним є місце, до якого неможливо увійти або в якому 

неможливо перебувати на правових підставах без отримання на це згоди 

власника, користувача або уповноважених ними осіб. 

Приміщення, які спеціально призначені для утримання осіб, права яких 

обмежені відповідно до закону (приміщення з примусового утримання осіб у 

зв’язку відбуттям покарання, затримання, взяттям під варту тощо), мають статус 

публічно доступних. 

Обстеження шляхом таємного проникнення до публічно недоступних місць, 

житла чи іншого володіння особи з метою, передбаченою в частині першій цієї 

статті, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої в порядку, 

передбаченому статтями 246, 248, 249 цього Кодексу. 

Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу регламентується 

у ст.268 КПК. 

Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу є негласною 

слідчою (розшуковою) дією, яка полягає в застосуванні технічних засобів для 

локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного 

терміналу систем зв’язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, 

активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв’язку, без розкриття 

змісту повідомлень, що передаються, якщо в результаті його проведення можна 

встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження. 

Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу проводиться на 

підставі ухвали слідчого судді, постановленої в порядку, передбаченому статтями 

246, 248-250 цього Кодексу. 

В ухвалі слідчого судді про дозвіл на встановлення місцезнаходження 

радіоелектронного засобу в цьому випадку додатково повинні бути зазначені 

ідентифікаційні ознаки, які дозволять унікально ідентифікувати абонента 

спостереження, транспортну телекомунікаційну мережу, кінцеве обладнання. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B2-17/print1337614649624802#n265
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B2-17/print1337614649624802#n279
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B2-17/print1337614649624802#n302
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B2-17/print1337614649624802#n265
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B2-17/print1337614649624802#n265
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B2-17/print1337614649624802#n279
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Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу до 

постановлення ухвали слідчого судді може бути розпочато на підставі постанови 

слідчого, прокурора лише у випадку, передбаченому частиною першою статті 250 

цього Кодексу. 

Спостереження за особою, річчю або місцем у ст.269 КПК. 

Для пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування тяжкого 

або особливо тяжкого злочину відомостей про особу та її поведінку або тих, з ким 

ця особа контактує, або певної речі чи місця у публічно доступних місцях може 

проводитися візуальне спостереження за зазначеними об’єктами або візуальне 

спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних 

технічних засобів для спостереження. 

За результатами спостереження складається протокол, до якого 

долучаються отримані фотографії та/або відеозапис. 

Спостереження за особою згідно з частиною першою цієї статті 

проводиться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої в порядку, 

передбаченому статтями 246, 248-250 цього Кодексу. 

Спостереження за особою до постановлення ухвали слідчого судді може 

бути розпочато на підставі постанови слідчого, прокурора лише у випадку, 

передбаченому частиною першою статті 250 цього Кодексу. 

Аудіо-, відеоконтроль місця регламентується у ст.270 КПК. 

Аудіо-, відеоконтроль місця може здійснюватися під час досудового 

розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину і полягає у здійсненні 

прихованої фіксації відомостей за допомогою аудіо-, відеозапису всередині 

публічно доступних місць, без відома їх власника, володільця або присутніх у 

цьому місці осіб, за наявності відомостей про те, що розмови і поведінка осіб у 

цьому місці, а також інші події, що там відбуваються, можуть містити 

інформацію, яка має значення для кримінального провадження. 

Аудіо-, відеоконтроль місця згідно з частиною першою цієї статті 

проводиться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої в порядку, 

передбаченому статтями 246, 248, 249 цього Кодексу. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B2-17/print1337614649624802#n309
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B2-17/print1337614649624802#n265
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B2-17/print1337614649624802#n279
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B2-17/print1337614649624802#n302
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Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій регламентуються у ст.273 КПК. 

За рішенням керівника органу досудового розслідування, прокурора під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути використані 

заздалегідь ідентифіковані (помічені) або несправжні (імітаційні) засоби. З цією 

метою допускається виготовлення та використання спеціально виготовлених 

речей і документів, створення та використання спеціально утворених 

підприємств, установ, організацій. Використання заздалегідь ідентифікованих або 

несправжніх (імітаційних) засобів з іншою метою забороняється. 

Виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) засобів для проведення 

конкретних негласних слідчих дій оформлюється відповідним протоколом. 

У разі необхідності розкриття до завершення досудового розслідування 

справжніх відомостей щодо спеціально утворених суб’єктів господарювання або 

щодо особи, яка діє без розкриття достовірних відомостей про неї, про це 

повідомляється орган, співробітником якого є особа, яка таким способом 

здійснює негласні слідчі (розшукові) дії, та керівник органу досудового 

розслідування, прокурор, який прийняв рішення про використання таких засобів 

під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Рішення про розкриття 

справжніх відомостей про зазначену особу, обставини виготовлення речей чи 

документів або спеціального утворення підприємства, установи, організації 

приймається керівником органу досудового розслідування, прокурором. У разі 

необхідності щодо особи, відомості про яку підлягають розкриттю, вживаються 

заходи забезпечення безпеки, передбачені законом. 

Несправжні (імітаційні) засоби, застосовані під час проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії, використовуються у процесі доказування у вигляді 

первинних засобів чи знарядь вчинення злочину, крім випадків, якщо суд 

встановить порушення вимог цього Кодексу під час проведення відповідної 

негласної слідчої (розшукової) дії. 

Стаття 343. Повідомлення про повне фіксування судового розгляду 

технічними засобами 
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Секретар судового засідання повідомляє про здійснення повного фіксування 

судового розгляду, а також про умови фіксування судового засідання. 

Сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом 

витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб 

речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів 

перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 

(розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших 

дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів. 

Ініціювання стороною захисту, потерпілим проведення слідчих (розшукових) 

дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, 

які розглядаються в порядку, передбаченому статтею 220 КПК. Постанова 

слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення 

слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій може бути 

оскаржена слідчому судді. 

Докази можуть бути подані підозрюваним, обвинуваченим, його 

захисником, обвинувачем, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним  

відповідачем і їх представниками, а також будь-якими громадянами,  

підприємствами, установами і організаціями. Докази можуть бути одержані  при  

виконанні запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на  території  

іноземної держави, а також у порядку перейняття кримінального переслідування 

чи в ході діяльності міжнародної слідчої групи.  

У передбачених законом випадках особа, яка провадить дізнання,  слідчий, 

прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі доручити 

підрозділам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність,  провести 

оперативно-розшукові заходи чи використати засоби для отримання фактичних 

даних, які можуть бути доказами у кримінальній справі. 

Щодо такої складової змісту доказування як перевірка доказів, то 

визначення останньої у кримінально-процесуальному законодавстві відсутнє. 

Лише у статті 223 КПК зазначається, що слідчі (розшукові) дії є діями, 
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спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих 

доказів у конкретному кримінальному провадженні. 

Постанова слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій, клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії, ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії та додатки до нього, протокол про проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій, які містять відомості про факт та методи проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії, а також відомості, що дають змогу ідентифікувати особу, 

місце або річ, щодо якої проводиться або планується проведення такої дії, 

розголошення яких створює загрозу національним інтересам та безпеці, 

підлягають засекречуванню. 

Засекречування таких матеріальних носіїв інформації здійснюється 

слідчим, прокурором, співробітником уповноваженого оперативного підрозділу, 

слідчим суддею шляхом надання на підставі Зводу відомостей, що становлять 

державну таємницю (Розгорнутих переліків відомостей, що становлять державну 

таємницю), відповідному документу грифа секретності. 

Матеріальні носії інформації (далі – МНІ) щодо проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій повинні містити такі реквізити: 

- гриф секретності; 

- номер примірника; 

- статтю Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (пункт 

Розгорнутого переліку відомостей, що становлять державну таємницю), на 

підставі якої здійснюється засекречування матеріального носія секретної 

інформації; 

- дату засекречування; 

- підпис, його розшифрування та посаду особи, яка надала гриф 

секретності. 

У разі виготовлення секретних документів з використанням засобів 

обчислювальної техніки мають бути забезпечені вимоги законодавства у сфері 

технічного захисту інформації. 
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Матеріальні носії інформації щодо проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій, які містять відомості, що становлять державну таємницю, 

підлягають реєстрації в режимно-секретному підрозділі у встановленому чинним 

законодавством порядку без розкриття відомостей про особу, стосовно якої 

заплановано проведення негласної слідчої (розшукової) дії, та виду цієї слідчої 

дії. 

МНІ щодо організації негласних слідчих (розшукових) дій (постанови, 

клопотання, ухвали, доручення), результати проведення цих дій (протоколи та 

додатки до них), а також відповідне службове листування (листи, доповідні, 

рапорти тощо) зберігаються в окремих номенклатурних справах «Документи 

(постанови, клопотання, ухвали, доручення, листи, доповідні, рапорти тощо) 

щодо організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій», що 

проводяться співробітниками (працівниками), які мають безпосередній стосунок 

до організації та проведення цих заходів. 

Ведення та зберігання номенклатурних справ з організації та проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій здійснюється з дотриманням вимог 

законодавства у сфері охорони державної таємниці щодо секретного діловодства.  

Забезпечення охорони держаної таємниці та дотримання інших вимог 

законодавства про державну таємницю при проведенні негласних слідчих 

(розшукових) дій покладається на слідчих, прокурорів, слідчих суддів та 

співробітників уповноважених оперативних підрозділів, які виконують негласні 

слідчі (розшукові) дії.  

За порушення законодавства про державну таємницю зазначені особи 

несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із 

Законом України «Про державну таємницю». 

Після завершення  проведення негласних слідчих (розшукових) дій грифи 

секретності МНІ щодо їх проведення підлягають розсекреченню на підставі 

рішення прокурора, який здійснює повноваження прокурора в конкретному 

кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням, з урахуванням обставин кримінального провадження та 



87 
 

необхідності використання матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій як 

доказів після проведення таких дій, у випадку, якщо витік зазначених відомостей 

не завдасть шкоди національній безпеці України. 

Таке рішення оформлюється постановою прокурора, який здійснює 

повноваження прокурора в конкретному кримінальному провадженні у формі 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням, що погоджується 

керівником прокуратури. 

Для розсекречення конкретних матеріальних носіїв інформації щодо 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії керівник органу прокуратури 

надсилає керівнику органу, де засекречено матеріальний носій інформації, 

клопотання, у якому зазначаються підстави для скасування грифа секретності, 

обліковий номер та назва матеріального носія інформації. 

До клопотання долучаються матеріальні носії інформації, грифи 

секретності яких пропонується скасувати. 

Після отримання клопотання про необхідність скасування грифів 

секретності матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій та відповідних документів керівником органу, де здійснювалося 

їх засекречування, створюється експертна комісія з питань таємниць (далі – 

експертна комісія), якій доручається підготовка рішень про скасування грифів 

секретності цих МНІ. 

Експертна комісія створюється у складі не менше трьох осіб, зокрема 

фахівців, які мають відповідний рівень знань та досвід роботи у сфері охорони 

державної таємниці (залежно від органу: слідчий суддя, слідчий, прокурор у 

конкретному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва, 

керівник слідчого чи оперативного підрозділу), працівники режимно-секретних 

підрозділів, які мають допуск до державної таємниці відповідної форми. 

Персональний склад експертних комісій визначається посадовою особою, 

яка їх створила. 

Голова експертної комісії організовує її роботу та забезпечує необхідні 

умови для її виконання. 
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Секретар експертної комісії за вказівками голови забезпечує скликання 

засідання комісії, складає протокол, акт експертної комісії, а також готує проект 

рішення. 

Основною формою роботи експертної комісії щодо скасування грифів 

секретності є засідання, необхідність проведення якого та перелік питань для 

розгляду визначає голова комісії. Він завчасно призначає доповідача зі складу 

комісії та забезпечує можливість висловити свою думку всім присутнім на 

засіданні членам комісії. 

Засідання експертної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не 

менш як дві третини її членів (але не менше трьох осіб). Рішення приймається 

простою більшістю голосів, а в разі рівного розподілу голосів вирішальним є 

голос голови комісії. 

Експертна комісія має право одержувати в установленому порядку від 

прокурора необхідні для виконання покладених на неї завдань інформацію та 

матеріали, а також готувати з цією метою відповідні запити до інших 

підприємств, установ, організацій та громадян. 

Результати засідання експертної комісії оформляються протоколом, у 

якому відображаються питання для обговорення та їх результати, запитання, 

зауваження та пропозиції членів комісії. До протоколу може бути внесена інша 

інформація, необхідна для розгляду питання по суті. Кожен член комісії має право 

внести до протоколу свою особисту думку щодо скасування грифу секретності, 

який розглядався на засіданні. 

Протокол підписується головою та присутніми на засіданні членами 

експертної комісії. 

Рішення комісії оформляється актом скасування грифів секретності 

матеріальних носіїв секретної інформації, який затверджується керівником 

органу. 

В акті зазначається: 

- назва матеріального носія інформації, документа або стислий зміст 

відомостей, що у ньому містяться, обліковий номер і дата реєстрації; 
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- гриф секретності, стаття Зводу відомостей, що становлять державну 

таємницю, на підставі якої матеріальному носію секретної інформації надано 

гриф секретності; 

- посада, прізвище та ініціали посадової особи, яка надала гриф секретності; 

- місцезнаходження матеріального носія інформації (номер справи, том, 

розрахунок розсилки тощо); 

- підстава для скасування грифа секретності; 

- реквізит, який наданий матеріальному носію секретної інформації. 

В органах прокуратури скасування грифів секретності матеріальних носіїв 

інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій здійснюється в 

тій прокуратурі, де засекречено такий матеріальний носій інформації, у порядку, 

передбаченому цією Інструкцією. 

Скасування грифів секретності здійснюється працівниками РСО шляхом 

закреслення однією тонкою лінією попереднього грифа секретності та написання 

знизу або поруч позначки «Не таємно». Такі виправлення із зазначенням дати 

засвідчуються підписом  начальника РСО або його заступника та  скріплюється 

печаткою РСО. Виправлення в журналах або картках обліку робляться таким 

самим чином.  

МНІ мають бути розсекречені в максимально стислий строк, але не більше 

10 діб з моменту отримання клопотання.  

Після розсекречення зазначених МНІ щодо проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій приймається рішення про їх зняття з обліку в РСО та долучення 

до матеріалів кримінального провадження у встановленому Кримінальним 

процесуальним кодексом України порядку. 

Про розсекречення МНІ службова особа, яка його здійснила, зобов'язана 

письмово повідомити прокурора, якому такі носії секретної інформації або 

документи були передані. У письмовому повідомленні зазначається підстава 

(реєстраційний номер та дата затвердження акта експертної комісії) для 

скасування грифа секретності, обліковий номер та назва матеріального носія 
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секретної інформації, документа, попередній гриф секретності та наданий після 

перегляду реквізит. 

Розсекречені матеріальні носії інформації, які прокурор має намір 

використати як докази під час судового розгляду, зберігаються на розсуд 

прокурора в його службовому сейфі чи в сейфі слідчого за вказівкою прокурора у 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

До розсекречених матеріалів доступ надається разом з іншими матеріалами 

досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України 

У разі наявності в матеріалах щодо проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій відомостей, що становлять державну таємницю, досудове 

розслідування та судове провадження у кримінальному провадженні  проводяться 

з дотриманням вимог режиму секретності та в порядку, передбаченому главою 40 

КПК України. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Матеріальні носії інформації щодо проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій, які містять відомості, що становлять державну таємницю, 

підлягають реєстрації в режимно-секретному підрозділі у встановленому чинним 

законодавством порядку без розкриття відомостей про особу, стосовно якої 

заплановано проведення негласної слідчої (розшукової) дії, та виду цієї слідчої 

дії. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Під час викладення лекції розкрито особливості використання результатів 

оперативно-розшукової діяльності та негласних слідчих (розшукових) дій у 

доказуванні, а також охарактеризовано загальні правила використанні зазначених 

матеріалів як доказів у процесі розслідування кримінальних правопорушень. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 
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Під час вивчення даної теми рекомендується особливу увагу приділити 

спеціальним нормативним актам, які регламентують проведення оперативно-

розшукових заходів та негласних слідчих дій і правила долучення результатів 

такої діяльності до кримінального провадження. 
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ТЕМА№4 ООССООББЛЛИИВВООССТТІІ  ДДООККААЗЗУУВВААННННЯЯ    ЗЗЛЛООЧЧИИННУУ  ВВЧЧИИННЕЕННООГГОО  УУ  

ССППІІВВУУЧЧААССТТІІ  ((ГГРРУУППООЮЮ  ООССІІББ,,    ООРРГГААННІІЗЗООВВААННООЮЮ  ГГРРУУППООЮЮ  ТТАА    

ЗЗЛЛООЧЧИИННННООЮЮ  ООРРГГААННІІЗЗААЦЦІІЄЄЮЮ))  

  

1. Ознаки співучасті як чинника, що зумовлює особливості в 

доказуванні злочинів……………………………………………97 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Надати допомогу курсантам у з’ясуванні об’єктивних і суб’єктивних ознак 

співучасті, видів співучасників та меж їх відповідальності, впливу цих ознак на 

планування і реалізацію заходів із доказування злочинів. 

 

ВСТУП 

 

Вивчення злочинності як соціального явища, показує, що досить часто в 

практиці трапляються випадки, коли у вивченні одного злочину беруть участь дві 

або більше особи, які діють узгоджено і спрямовують свої зусилля на досягнення 

єдиного злочинного результату. У більшості випадків найбільш небезпечні 

злочини вчинюються не поодинці, а шляхом об’єднання зусиль декількох осіб, які 

спільно порушують кримінальний закон. 

Слово “співучасть” означає спільна участь у чому-небудь неблаговидному, 

в даному випадку – у злочині (С.И. Ожегов. Словарь русского языка. М. 

Советская энциклопедия 1970, стр. 741). 

Об’єднання зусиль двох і більше осіб для вчинення одного злочину, як 

правило, підвищує суспільну небезпечність скоєного, тому що укріплює у 

співучасників рішучість займатися злочинною діяльністю, полегшує досягнення 

поставленої ними перед собою мети, сприяє приховуванню злочину та його 

наслідків. Дійсно, коли діють дві або більше особи, то вони підтримують один 

одного, що, природно, полегшує їм вчинення злочину дає можливість з більшим 

успіхом нейтралізувати опір жертви, втекти з місця події, приховати майно, 

здобуте злочинним шляхом тощо. На сьогодення постає гостро питання 

необхідності значного посилення боротьби з організованою злочинністю, яка 

завдає значної шкоди справі забезпечення захисту прав і свобод громадян, 

гальмує розвиток економіки та становлення ринкових відносин, підриває 

міжнародний авторитет України.  
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Норми К.К. України (розділ VI ст. 26, 27, 29, 31), що регламентують 

питання про:  - поняття співучасті; 

- види співучасників та їх відповідальність; 

- форми співучасті 

утворюють самостійний інститут кримінального права “Співучасть у злочині”. 

Треба вказати і на те, що поширення зараз одержала ОРГАНІЗОВАНА 

ЗЛОЧИННІСТЬ, як одна із небезпечних форм співучасті. 

Інститут співучасті та організована злочинність і є предметом розгляду даної 

лекції. 
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I. ОЗНАКИ СПІВУЧАСТІ ЯК ЧИННИКА, ЩО ЗУМОВЛЮЄ ОСОБЛИВОСТІ В 

ДОКАЗУВАННІ ЗЛОЧИНІВ 

 

Як вже вказувалося вище, злочин може бути вчинено як однією особою, так 

і декількома особами, які діють спільно. В останньому випадку суттєво 

змінюється характер суспільної небезпечності вчиненого і виникає необхідність 

визначити коло осіб, які можуть і повинні нести кримінальну відповідальність за 

спільно вчинений злочин. Важливим є також встановлення підстав і меж 

відповідальності цих осіб, відповідність суспільної небезпеки винних з 

урахуванням характеру і ступеню участі у злочині, а також індивідуальних 

особливостей окремих злочинців. Інститут співучасті дає можливість вирішити ці 

питання. 

В чинному кримінальному законодавстві дається визначення поняття 

співучасті, поняття та ознаки, які характеризують окремих видів співучасників 

(виконавця, організатора, підбурювача, пособника), а також містяться вказівки 

про підстави і межі відповідальності їх (ст. 26,27,29 КК). 

Співучасть у злочині розглядається як особлива форма вчинення злочину, яка в 

переважній своїй більшості характеризується більш вищим, порівняно з 

індивідуально діючим злочинцем, ступенем суспільної небезпеки. 

Об’єднання зусиль декількох осіб для вчинення одного і того ж злочину, 

взаємна підтримка співучасників один одного, особливо при попередній 

організованості злочинної діяльності, не тільки можуть полегшити вчинення 

злочину, але і дозволяють спричинити більшу шкоду суспільним відносинам, 

інтересам і благам окремої людини, суспільству і державі, полегшити приховання 

слідів злочинної діяльності, а підчас дають можливість підготувати і вчинити такі 

злочини, які неможливо виконати одній особі (ст. 294 “Масові заворушення”; 

ст. 228 “Змова про зміну чи фіксування цін або примушування до їх змін чи 

фіксування” тощо). 

В деяких випадках співучасть розглядається як кваліфікуюча (обтяжуюча) 

обставина вчинення злочину, що тягне за собою більш тяжку кваліфікацію 
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злочину (наприклад, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч.2 ст. 187 та ін.) або визнається 

обставиною, яка обтяжує покарання ( п. 2. Ст. 67 КК). 

Підвищення небезпечність злочинної діяльності при співучасті у соціальному 

плані особливо має прояв, коли мова йде про злочини неповнолітніх, тому що 

переважна більшість злочинів підлітків вчинюється групою, причому в 

більшості випадків з участю дорослих осіб. 

В ст. 26 ККУ дається поняття співучасті. Вона гласить: 

“Співучастю у злочині є умисна спільна участь декількох суб‟єктів злочину у 

вчиненні умисного злочину”. 

Будучи особливою формою вчинення злочину, співучасть характеризується 

низкою обов’язкових ОБ’ЄКТИВНИХ і СУБ’ЄКТИВНИХ ознак, тобто можна 

вести мову про об‟єктивну і суб„єктивну сторони співучасті. 

ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ виражені в законі словами ―спільна участь 

декількох суб’єктів злочину у вчиненні умисного злочину‖. 

СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ  – вказівкою на те, що співучасть - це умисна 

спільна участь у вчиненні умисного злочину. 

Таким чином, і при визначені об’єктивних і суб’єктивних ознак співучасті 

має місце вказівка на спільність. 

І дійсно, спільність характеризує і об’єктивну і суб’єктивну сторони 

співучасті. 

Якщо для об‟єктивної сторони співучасті – це спільність дій 

співучасників, то для суб‟єктивної сторони – це спільність умислу співучасників. 

 

Розглянемо, окремо, об’єктивні і суб’єктивні ознаки співучасті. 
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ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ (4) 

 

І. ПЕРША ОБ’ЄКТИВНА ОЗНАКА. 

З об’єктивної сторони співучасть припускає діяльність, особливістю якої є 

те, що вона: 

1) характеризується наявністю групи осіб, тобто походить від діяльності 

декількох осіб ( відповідно ч. I, ч. 2 ст. 28 КК – це 2 або більше осіб), які 

приймають безпосередньо участь у вчиненні злочину або які сприяють його 

вчиненню іншою особою. 

 

Їх обов’язковими ознаками є: 

а) досягнення віку кримінальної відповідальності САМЕ ЗА ЦЕЙ ЗЛОЧИН ( ст. 

22 КК); 

б) осудність (ст.19 КК); 

Тобто вони повинні бути суб’єктами даного злочину, це прямо вказано в 

ст. 26 КК. 

―…спільна участь декількох суб’єктів злочину у вчиненні умисного злочину‖. 

Тому що взаємодія винного у процесі вчинення того чи іншого злочину з 

особою, яка не є суб‟єктом даного злочину, а саме: 

- не досягла віку кримінальної відповідальності 

або 

- не є осудною 

не утворює співучасті, в силу того, що не виникає спільного умисного посягання 2 

або більше осіб на об’єкт кримінально-правової охорони. 

Використання в злочинних цілях особу, яка не здатна віддавати собі звіт у 

своїх діях (тобто нездатна усвідомлювати свої дії) або керувати своїми діями, при 

наявності медичного критерію неосудності або особи, яка не досягла віку 

кримінальної відповідальності, - розглядається як посереднє (опосередковане) 

виконання злочину, при якому неосудна або особа, яка не досягла віку 

кримінальної відповідальності, являються лише ―живим‖ “знаряддями‖ вчинення 
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злочину. Той хто використав вказаних осіб, відповідає як безпосередній 

виконавець відповідного злочину незалежно від форми його участі в злочині 

(організатор, підбурювач) і його дії, крім того, належить кваліфікувати додатково 

ще і за ст.304 КК, яка передбачає відповідальність за втягнення неповнолітніх в 

злочину діяльність. 

Таким чином, перша об’єктивна ознака означає: 

- по перше, наявність групи осіб (декілька, тобто 2 і більше) – це кількісна 

ознака; 

- по друге, співучасті не має в тому випадку, коли хоча би одна із двох 

осіб не має властивостей суб’єкта даного злочину (не досягнення віку 

кримінальної відповідальності, або неосудна ) – це якісна ознака. 

АКЦЕНТУЮ ВАШУ УВАГУ на те, що викладене вище положення (2) 

суттєво відрізняється від положень поняття співучасті, яке було дано в ч. 1 ст. 19 

КК 1960 р., яка гласила: 

―Співучастю визнається умисна спільна участь двох або більше 

осіб у вчиненні злочину‖. 

Що давало деяким вченим і багатьом практичним працівникам змогу визнавати 

співучастю і відповідним чином оцінювати з позиції кримінального закону дії 

учасника групового злочину (наприклад, зґвалтування, грабежу тощо) в тому разі, 

коли інші учасники через неосудність або недосягнення віку кримінальної 

відповідальності, з якого настає відповідальність за цей конкретний злочин, не 

були притягнуті до кримінальної відповідальності. 

Так, ПВС України в абз.2 п. 14 постановити № 4 від 27.03.1992 р. “Про 

судову практику у справах про згвалтування та інші статеві злочини” 

вказував: 

“Дії учасника групового зґвалтування підлягають кваліфікації 

за ч. 3 ст. 117 КК ( ч. 3 ст. 152 КК – 2001 р.) і тому разі, коли 

інші учасники злочину через неосудність, не досягнення віку, з 

якого настає кримінальна відповідальність, або з інших 
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передбачених законом підстав не були притягнуті до 

кримінальної відповідальності”. 

 

Також, акцентую вашу увагу на те, що для різних учасників спільної 

злочинної діяльності закон може передбачити різні ознаки суб’єкта злочину. 

Це є характерним для складів злочину, де виконавцем може бути лише 

СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ (для інших співучасників, наявність таких ознак 

спецсуб’єкта не є обов’язково: ними можуть бути осудні особи, які досягли віку 

кримінальної відповідальності за конкретний злочин). 

Так, бути співучасником у злочинах, відповідальність за які законом 

установлена: 

- з 16 років, можуть бути особи, які досягли 16-річного віку; 

- а в злочинах, відповідальність за які встановлена з 14 років, - особи, які 

досягли 14 річного віку. 

- що стосується злочинів, за вчинення яких встановлена відповідальність з 

іншого віку (наприклад, з 18 років), то співучасниками в таких злочинах 

можуть бути особи, які досягли 16 річного віку. (ЦЕ ПИТАННЯ 

СПІРНЕ)?! 

 

II. ДРУГОЮ ОБ’ЄКТИВНОЮ ОЗНАКОЮ Є “Спільність дій усіх 

співучасників”, тобто це є складником сумісних зусиль суб’єктів злочину (осіб), 

які беруть участь у вчиненні злочину і веде до певного єдиного злочинного 

результату. 

Співучасть заключає у собі, як правило, активну поведінку окремих 

співучасників, яка спрямована на виконання злочину виконавцем (виконавцями) з 

одного боку і сприяння у виконанні цього злочину з боку інших співучасників. 

 

Спільність дій 2-х або більше осіб для наявності об’єктивної сторони 

співучасті, які приймають участь в одному і тому ж злочині Є НЕОБХІДНИМ, 
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тому що вона припускає взаємодоповнюючу одним співучасником іншого 

діяльність, спрямовану на досягнення єдиного злочинного результату. 

При цьому роль, функції кожного із співучасників можуть бути різними, 

але злочин – це наслідок загальної, спільної діяльності всіх співучасників, 

кожний з них вже у вчинення злочину певний свій внесок. 

 

(порівняти гру оркестру – мелодія). 

ІІІ. ТРЕТЬОЮ ОБ’ЄКТИВНОЇ ОЗНАКОЮ Є “наявність єдиного 

злочинного результату”, тобто, умисна спільна діяльність 2-х або більше 

суб’єктів злочину в кінцевому завершенні веде до настання певного ЄДИНОГО 

РЕЗУЛЬТАТУ для всіх співучасників 

- вчинення злочину (якщо це формальний склад); 

або 

- настання конкретних СНН (якщо це матеріальний склад). 

Наслідки, які досягаються в результаті вчинення злочину є єдиними, 

неподільними, спільними для всіх співучасників. За ці наслідки відповідальність 

несуть усі співучасники, незалежно від того внеску і ролі, яку кожний з них 

виконував при вчиненні злочину (відповідальність за ціле вбивство, а не 1/3). 

Обсяг відповідальності кожного співучасника, визначаються в принципі тим, 

що вчинив виконавець, але з урахуванням ступеню і характеру участі кожного з 

них. 

Прагнення досягти різні злочинні результати, як правило, є підставою для 

невизнання співучастю у злочині участі 2-х або більше осіб у вчиненні одного 

посягання. 

 

IV. Четвертою об’єктивною ознакою є 

 

НАЯВНІСТЬ причинного зв‟язку між діяннями всіх співучасників і загальним 

злочинним результатом. 
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Спільність при співучасті з об’єктивної сторони так же означає, що між 

діяннями співучасників і тим злочином, який вчинив виконавець, має місце 

причинний зв’язок. 

З об’єктивної сторони різна роль кожного із співучасників в досягненні 

злочинного результату визначає особливості причинного зв‟язку при співучасті. 

П е р ш а - полягає в тому, що хоча спричинення злочинного результату в 

співучасті викликається діями виконавця діями виконавця, але не тільки його 

діяння знаходяться в причинному зв‟язку. 

Необхідною умовою такого результату є спільна діяльність всіх 

співучасників. Тому спільність різних діянь співучасників знаходить свій прояв у 

тому, що єдиний злочинний результат, що наступив, безпосередньо пов’язаний з 

діяннями кожного співучасника. 

Д р у г а - полягає в тому, що діяння, які утворюються співучасть можуть 

мати місце до настання злочинного результату. 

Цим визнається і момент можливого початку злочинної діяльності при 

співучасті. При наявності причинного зв’язку між діяннями співучасника і 

загальним злочинним наслідком на практиці встановлюються зовнішні межі 

співучасті, проводиться об’єктивна грань між співучастю і схожими діяннями. 

Діяльність кожного співучасника повинна у часі передувати тому злочину, 

який вчинює виконавець, вона створює для виконавця реальну можливість 

вчинити даний злочин. Виконавець же перетворює цю можливість у дійсність, 

спричиняючи необхідний злочинний наслідок. 

Це положення знайшло своє закріплення в ч. 6 ст. 27 КК, яка вказує, що: 

“Не є співучастю не обіцяне заздалегідь переховування злочинця, 

знарядь і засобів вчинення злочину, слідів злочину чи предметів, 

здобутих злочинним шляхом, або придбання чи збут таких 

предметів. Особи, які вчинили ці діяння, підлягають кримінальній 

відповідальності лише у випадках, передбачених статтями 198 

та 396 цього Кодексу “. 
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Це так звана причетність до злочину, про що буде вестись мова пізніше. 

Таким чином, співучасть може мати місце тільки як: 

- на стадії готування до злочину або на стадії замаху на злочин (попередня 

злочинна діяльність); 

- так і в процесі вчинення закінченого злочину виконавцем шляхом 

приєднання до нього під час вчинення злочину. 

 

Акцентую вашу увагу на те, що причинний зв’язок між діяннями 

співучасників, окрім виконавця злочину, має опосередкований характер (так 

званий опосередкований причинний зв’язок), тому що ці співучасники 

безпосередньо не вчинюють об’єктивну сторону злочину, а загальний результат 

досягається лише свідомої діяльності виконавця, всі інші співучасники тільки 

сприяють йому в його досягненні. 

Як висновок з аналізу об’єктивних ознак співучасті можна сказати, що для 

наявності об’єктивної стороні співучасті необхідні такі ознаки: 

- група осіб – 2 і більше, що є суб’єктами цього злочину; 

- спільність їх дій - тобто вчинення злочину сукупними або 

взаємодоповнюючими один одного зусиллями його співучасників; 

- спричинення одного і того ж “самого” злочинного результату – тобто 

єдиного для всіх співучасників; 

- необхідний причинний зв’язок – між діяннями кожного співучасника, а 

також між їх конкретними діяннями і загальним єдиним наслідком 

(результатом)спричинений виконавцем. 

 

 

СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ СПІВУЧАСТІ 

 

З суб’єктивної сторони – співучасть характеризується умисною формою 

вини і, як правило, у вигляді прямого умислу. 
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В законі (ст. 26 КК) – суб’єктивна сторона співучасті характеризується 

наступним чином: 

“…Умисна спільна участь у вчиненні умисного злочину”. 

З цього формулювання закону випливає те, що: 

а) співучасть можлива лише при вчиненні умисних злочинів. 

Це означає, що співучасть неможлива при вчиненні необережних злочинів. 

Дискусія про те, що співучасть неможлива при вчиненні необережних 

злочинах ведеться давно – ще за часів царизму. Таке питання порушувалося і в 

Україні під час підготовки проекту нового КК. Це викликано значним зростанням 

вчинення злочинів з необережності, особливо в сфері ―людина –машина” 

―порушення певних правил, що спричинили загибель людей або інші тяжкі 

наслідки‖. 

Однак, спільні дії при вчиненні злочинів з необережності не можна визнати 

співучастю в силу того, що в цих випадках відсутнє об’єднання злочинної волі 

осіб. Вони в таких випадках несуть відповідальність за свої дії самостійно. 

Наприклад: дві особи скидають з висоти колоду, не переконавшись в тому, 

що внизу нікого не має, внаслідок чого смертельно травмовано людину, яка там 

проходила. 

Законодавець в ст. 26 КК чітко визначив, що співучасть це умисна діяльність. 

б) всі співучасники мають діяти тільки умисно. 

Тобто це означає, що при співучасті не тільки діяння (злочин) повинно бути 

умисним, а всі співучасники повинні діяти умисно. 

Таким чином, якщо одна особа діє з необережності, а інша використовує це 

і діє умисно, то співучасть буде відсутня.  

 

Суб’єктивну сторону співучасті можна розкрити наступним чином. 

 

1. Що стосується самої участі у спільному вчиненні злочину. 

Винний усвідомлює суспільно небезпечний характер свого діяння, а також 

діяння інших співучасників, усвідомлює, що приймає СПІЛЬНУ УЧАСТЬ, тобто 
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діє спільно в тій чи іншій якості з іншими у вчиненні злочину і б а ж а є так діяти, 

бажає об’єднати свої зусилля зі зусиллями інших для вчинення злочину, бажає 

виступати в тій чи іншій якості ( виконавець, підбурювач, пособник чи 

організатор). 

Тобто це є прямий умисел. 

Таким чином, СПІЛЬНІСТЬ характеризує не тільки об’єктивну сторону 

співучасті, а й суб’єктивну, тобто повинно мати місце спільний умисел на 

вчинення злочину. 

В даному випадку вона (спільність умислу) означає, що між співучасником 

завжди повинна мати місце згода (узгодженість) на вчинення конкретного 

злочину, яка проявляється різними способами (усно, письмово, жестами або 

конклюдентними діями). 

Щодо настання конкретних СНН, то ж не виключається наявність 

непрямого (побічного) умислу в силу того, що не завжди досягнення одного і того 

ж конкретного результату є єдино бажаним для всіх співучасників. 

Це залежить від мотиву і мети участі в спільно вчиненому злочині. 

(прокоментувати – 3 особи б’ють потерпілого в різні частини і він помер. Лікарі 

швидкої допомоги оставили хворого (він оклимається), а той помер.) 

Тільки при наявності умислу, співучасник підлягає кримінальній 

відповідальності не тільки за свої діяння, які він сам вчинив, але і за загальний 

злочинний результат, який настав від сумісних діянь усіх співучасників. 

В тих випадках, коли виконавець вийшов за межі спільного умислу 

співучасників (так званий ексцес виконавця), то співучасники не несуть 

відповідальність за ці діяння, які вчинив виконавець і які не охоплювалися 

умислом інших співучасників (ч.5 ст.29 КК). 

2. Обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони співучасті є також 

ПОІНФОРМОВАНІСТЬ хоча б в загальних рисах, кожного із співучасників про 

злочинні діяння інших співучасників, про злочинні наміри, а також усвідомлення 

спільності вчинення злочину і передбачення загальних наслідків. Тобто важливо 

встановити те, що кожен із співучасників усвідомлював, що він діє не один, а 



106 
 

спільно з іншими і в загальних рисах був поінформований про злочинні наміри, 

злочинні дії виконавця. (дає рушницю…). 

3. Умисний характер співучасті передбачає не тільки єдність наміру та 

взаємну поінформованість співучасників про злочину діяльність, але і розуміння 

того, що їх спільними злочинними діяннями або за допомогою таких вчиняється 

один і той же злочин і досягаються загальні наслідки. 

Поза цим положенням, кожен із тих хто бере участь у злочині, вчинює 

самостійний злочин і відповідає особисто в межах вчиненого. 

Так, Пленум ВСУ “Про судову практику в справах про корисливі 

злочини проти приватної власності” в абз. 2 п. 25 постанови № 12 від 

25.12.1992 р. вказав: 

“Якщо група осіб за попередньою змовою мала намір вчинити 

крадіжку чи грабіж, а один із її учасників застосував або 

погрожував застосуванням насильства небезпечного для життя 

чи здоров’я потерпілого, то його дії належить кваліфікувати як 

розбій, а дії інших осіб – відповідно як крадіжка чи грабіж при 

умові, що вони безпосередньо не сприяли застосуванню 

насильства або не с користалися ним для заволодіння майном 

потерпілого”. 

Таким чином, для наявності суб’єктивної сторони співучасті необхідним є 

умисел співучасників, який містить у собі: 

- усвідомлення кожного із співучасників того, що він своїми діями 

спільно з діяннями інших вчиняє злочин або сприяє його вчиненню; 

- бажання брати участь у спільному вчиненні злочину і настання 

конкретних єдиних СНН, або свідоме їх допущення; 

- взаємну поінформованість співучасників про злочинну діяльність 

кожного або кого-небудь із них, хоча би в загальних рисах. 

Хотів би ще раз акцентувати вашу увагу на такий момент, що для співучасті 

характерно наявність ПРЯМОГО УМИСЛУ, тому що співучасть треба розглядати 

тільки як спільну діяльність декількох осіб, а оскільки поєднати діяння (зусилля) 
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двох чи більше осіб в одне ціле більше мається можливостей тільки при бажанні 

винних досягти загальних злочинних наслідків. 

Іншими словами, можна сказати наступне, що прямий умисел завжди має місце 

і тільки він, а не непрямий (побічний) умисел, що стосується сумісності (разом, 

загалом, спільно) вчинити той чи інший злочин. 

Про це свідчить і практика про найбільш поширеність спільних посягань 

при розкраданні чужого майна, злочинів проти особи (вбивство, зґвалтування) та 

інших злочинів, що вчинюються тільки з прямим умислом. 

Але однак, непрямий (побічний) умисел не виключається при співучасті, але 

це стосується не спільності діянь, а настанню СНН, про що свідчить практика. 

Вид умислу частково залежить і від ролі суб’єкта в спільно вчиненому 

злочині. Організатор і підмовник завжди діють з прямим умислом, оскільки вони 

залучаючи інших осіб до вчинення злочину, здійснюють власні наміри і бажають 

настання наслідків. Виконавець і пособник в переважній більшості випадків діють 

з прямим умислом, але вони можуть і не бажати, а лише свідомо допускати 

настання спільних наслідків, тобто діяти з побічним умислом. 

Так, в п. 3 постанови Пленуму В.С. України “Про судову практику в 

справах про злочини проти життя і здоров’я особи” № 2 від 7.02.2003 р. 

вказано: 

“У разі, коли до кримінальної відповідальності притягнуто кількох осіб, 

які діяли спільно з умислом, спрямованим на позбавлення життя 

потерпілого чи заподіяння шкоди його здоров‟ю, належить з‟ясовувати 

і зазначити у вироку характер їхніх дій, ступінь участі у вчиненні 

злочину кожної з них.” 

 

Приклад: В справі Сорокіна і Денисова, засуджених за спільне вбивство із 

хуліганських мотивів, вирок було оскаржено. 

Мотивація зміни вироку ґрунтувалася на тому, що не була 

встановлена суб’єктивна сторона співучасті. 
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Пленум В.С. відхилив протест і зазначив, що нетверезі Сорокін і 

Денисов били потерпілого Т. ногами, взутими в кирзові чоботи з 

металевими підковами, при цьому удари наносили з великою силою 

в життєво важливі частини тіла потерпілого – голову і шию. 

Смерть настала в наслідок спричинення ними ушкоджень через 2-

10 хвилин з моменту побиття. 

На підставі цих обставин Пленум прийшов до висновку, що 

співучасники допускали настання смерті, тобто вчинили 

вбивство з непрямим умислом. 

(див. Бюл. В.С. СССР № 3.- 1968р. с. 21-23.) 

При вчинені злочину, в законодавчій характеристиці як-то мета і мотив не 

вказані, співучасники можуть керуватися різними мотивами і цілями. Якщо ж 

диспозиція статті Особливої частини КК вказує мету або мотив, то 

співучасником цього злочину визнається той, хто знав о наявності вказаних 

мети, мотиву в спільному діянні і свідомо сприяли їх здійсненню. 

По суб’єктивним ознакам співучасть відрізняється від непогодженого 

збігу умисних діянь двох або більше осіб по місцю, часу та об’єкту посягання, від 

тісно пов’язаних необережних дій винних, а також від сполучення умисного 

посягання однієї особи з необережним діянням іншої особи. 

Наприклад, не утворює співучасті одночасне викрадання майна двома 

особами із одного і того ж приміщення (склад, вагон тощо). 

Якщо винні під час підготовки до злочину і в момент заволодінням майна діяли 

незалежно один від одного. Кожен із них повинен відповідати за одно особове 

вчинене розкрадання. 

Також акцентую ще раз вашу увагу і на те, що в необережних злочинах 

співучасть неможлива. 

На це неодноразово вказувалося Верховним Судом, підкреслюючи, що для 

визнання особи винним у співучасті необхідно встановити наявність умислу, 

спрямованого на спільне вчинення злочину, на сприяння виконавцю злочину, що 

пособником може бути визнана особа тільки така, яка умисно сприяла вчиненню 
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злочину і що відсутність умислу на це виключає кримінальну відповідальність за 

пособництво, а, отже, і за співучасть, що діяння тії чи іншої особи можуть бути 

визнані як підбурювання лише в тому випадку, коли буде доведено, що вони 

вчиненні з прямим умислом схилити іншу конкретну особу до вчинення 

конкретного злочину. 

У діяннях окремих із них можуть бути відсутні всі ознаки злочину, вказані у 

статтях Особливої частини КК. Вчинення злочину у співучасті полегшує 

досягнення злочинного результату, ускладнює його розкриття та притягнення 

винних до відповідальності. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

1. Завершуючи розгляд даного питання у якості висновку належить 

зауважити, що співучасть у злочині є однією з форм злочинної діяльності. Такого 

роду діяльність має свої правові особливості, які дозволяють виділити співучасть 

у самостійний кримінально-правовий інститут. Її специфіка полягає у тому, що: 

а) участь у вчиненні умисного злочину двох або більше суб’єктів злочину 

обумовлює його підвищену суспільну небезпеку; 

б) склад злочину виконується лише завдяки спільній діяльності всіх 

співучасників. 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

У якості загального висновку з даної лекції слід зазначити, що співучасть 

у злочині є однією з форм злочинної діяльності. Вона передбачає наявність 

спільних діянь не менше ніж двох суб’єктів злочину, об’єднаних єдиним 

наміром на вчинення злочину і досягнення єдиного злочинного результату. 

Така спільна діяльність характеризується тільки умисною формою вини і тільки 

при вчиненні умисного злочину. Спільна умисна діяльність у вчиненні 
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умисного злочину має підвищену суспільну небезпеку порівняно із вчиненням 

злочину одноособово. В той же час в залежності від форм співучасті 

вирішується питання про суспільну небезпечність співучасті як такого 

злочинного прояву.  
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Метою лекції є формування у курсантів знань щодо 

особливостей  доказування під час розслідування злочинів, 

вчинюваних неповнолітніми, неосудними та обмежено 

осудними особами. 

 

ВСТУП 

Зазначені у назві теми учасники кримінального провадження 

характеризуються більшою вразливістю порівняно з іншими (повнолітніми та 

психічно здоровими) учасниками кримінального провадження. Такі особи не в 

змозі самостійно захищати свої законні права та інтереси, належним чином 

реалізовувати своє право на захист. Особи, що вчинили суспільно небезпечне 

діяння чи кримінальне правопорушення у віці до 18 років не є сталою соціально 

криміналізованою категорією суспільства.. Розслідування в таких випадках слід 

провадити з особливою обережністю з тим, щоб створити максимальні умови для 

подальшого виправлення таких осіб, засвоєння ними негативного досвіду 

протиправної поведінки і повного посткримінального виправлення та 

перевиховання. Неосудні та обмежено осудні особи також є такими, що 

потребують специфічного ставлення до них по причині нерозуміння ними в 

повному обсязі наслідків своєї протиправної поведінки. Доказування у 

кримінальних провадженнях стосовно зазначених категорій осіб характеризується 

розширеним предметом доказування – колом додаткових обставин, що 

підлягають доказуванню та розширенням гарантій стосовно даних осіб щодо 

забезпечення їх права на захист. Характеристиці зазначених аспектів 

кримінального провадження і присвячена дана лекція. 
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І. ПИТАННЯ 

ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ, 

УЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМ, НЕОСУДНОЮ ТА ОБМЕЖЕНО 

ОСУДНОЮ ОСОБОЮ 

 

Обслуговуючи заяву, повідомлення про вчинене кримінальне 

правопорушення або після самостійного виявлення слідчим з будь-якого джерела 

обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, 

слідчий повинен мати на увазі, що вік особи, стосовно якої є дані що вона 

вчинила кримінальне правопорушення, жодним чином не впливає на процедуру 

внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Так само не 

впливає на цю процедуру наявність будь-яких даних про неосудність чи 

обмежену осудність особи, стосовно якої є дані що вона вчинила кримінальне 

правопорушення. 

 

Розпочинаючи і проводячи досудове розслідування у кримінальному 

провадженні, слідчий повинен якомога раніше ідентифікувати обставини, що 

виступають підставами для застосування норм КПК стосовно кримінального 

провадження щодо неповнолітніх (гл.38 КПК) та щодо застосування примусових 

заходів медичного характеру (гл.39 КПК). Такими обставинами є наступні: 

1. Наявність у слідчого відомостей, які викликають сумнів щодо віку особи, 

стосовно якої є дані що вона вчинила кримінальне правопорушення, якщо 

встановлення віку цієї особи є необхідним для вирішення питання про можливість 

притягнення її до кримінальної відповідальності. При неможливості усунення цих 

сумнівів без проведення експертизи слідчий зобов’язаний призначити судово-

медичну експертизу (п.4 ч.2 ст.242 КПК). 

2. Наявність у слідчого відомостей, які викликають сумнів щодо осудності, 

обмеженої осудності особи, стосовно якої є дані що вона вчинила кримінальне 

правопорушення. У разі встановлення слідчим обставин, які дають підстави 

вважати, що особа під час вчинення суспільно небезпечного діяння була в 

неосудному або обмежено осудному стані або вчинила кримінальне 

правопорушення в осудному стані, але після його вчинення захворіла на психічну 

хворобу, яка позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними, 

зокрема: 1) наявність згідно з медичним документом у особи розладу психічної 

діяльності або психічного захворювання; 2) поведінка особи під час вчинення 

суспільно небезпечного діяння або після нього була або є неадекватною 

(затьмарення свідомості, порушення сприйняття, мислення, волі, емоцій, 

інтелекту чи пам’яті тощо), слідчий зобов’язаний призначити психіатричну 

експертизу (п.3 ч.2 ст.242, ч.1 ст.509 КПК). 

 

Встановивши, що особа, стосовно якої є дані що вона вчинила кримінальне 

правопорушення, на момент вчинення кримінального правопорушення була 
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такою, що не досягла вісімнадцятирічного віку, слідчий повинен мати на увазі 

наступне: 

1. Якщо особа, стосовно якої є дані що вона вчинила кримінальне 

правопорушення, на момент вчинення кримінального правопорушення була 

такою, що не досягла одинадцятирічного віку, кримінальне провадження 

закривається на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК у зв’язку з відсутністю в діянні складу 

кримінального правопорушення, а саме – суб’єкта кримінального 

правопорушення. Адже така особа не підлягає кримінальній відповідальності 

відповідно до ст.22 КК, бо не досягла віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність. До такої особи не можуть бути застосовані і примусові заходи 

виховного характеру, бо відповідно до ч.1 ст.498 КПК кримінальне провадження 

щодо застосування примусових заходів виховного характеру здійснюється 

внаслідок вчинення особою, яка після досягнення одинадцятирічного віку до 

досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинила 

суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого 

законом України про кримінальну відповідальність. У КПК не регламентується 

подальша процедура відновлення прав, порушених особою, яка не досягла 

одинадцятирічного віку і вчинила  суспільно небезпечне діяння, що підпадає під 

ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність. 

Разом з тим, відповідно до ст.184 КУпАП у випадку ухилення від виконання 

обов’язків із виховання дітей, батьки або особи, які їх замінюють притягуються до 

адміністративної відповідальності. Відповідно до ст.1178 ЦК шкода, завдана 

малолітньою особою (яка не досягла чотирнадцяти років), відшкодовується її 

батьками (усиновлювачами) або опікуном чи іншою фізичною особою, яка на 

правових підставах здійснює виховання малолітньої особи. Підставою для 

звернення до суду в порядку цивільного провадження буде копія постанови 

слідчого про закриття кримінального провадження, яка надсилається заявнику, 

потерпілому відповідно до ч.5 ст.284 КПК. 

2. Якщо особа, стосовно якої є дані що вона вчинила кримінальне 

правопорушення, на момент вчинення кримінального правопорушення була 

такою, що досягла одинадцятирічного віку і не досягла чотирнадцятирічного віку, 

то кримінальне провадження закривається на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК у зв’язку 

з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, а саме – суб’єкта 

кримінального правопорушення. Адже така особа знову ж таки не підлягає 

кримінальній відповідальності відповідно до ст.22 КК, бо не досягла віку, з якого 

може наставати кримінальна відповідальність. До такої особи відповідно до ч.1 

ст.498 КПК, ч.2 ст.97 КК застосовуються примусові заходи виховного характеру. 

З яким підсумковим документом і на підставі якої статті КПК в цьому випадку 

кримінальне провадження направляється до прокурора і до суду в КПК не 

регламентується. В гл.38 КПК (ст.501 КПК) також не йдеться і про обов’язок 

судді при постановленні ухвали щодо застосування примусових заходів 

виховного характеру прийняти рішення про відшкодування шкоди, завданої 

внаслідок вчиненого суспільно небезпечного діяння. Виходячи з аналогії закону і 

враховуючи, що таке рішення повинно міститися в резолютивній частині вироку 
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відповідно до ч.4 ст.374 КПК, представляється правильним, щоб суддя зазначав 

таке рішення в ухвалі про застосування примусових заходів виховного характеру. 

Відповідно до ст.184 КУпАП у випадку ухилення від виконання обов’язків із 

виховання дітей, батьки або особи, які їх замінюють притягуються до 

адміністративної відповідальності. Відповідно до ст.1178 ЦК шкода, завдана 

малолітньою особою (яка не досягла чотирнадцяти років), відшкодовується її 

батьками (усиновлювачами) або опікуном чи іншою фізичною особою, яка на 

правових підставах здійснює виховання малолітньої особи. 

3. Якщо особа, стосовно якої є дані що вона вчинила кримінальне 

правопорушення, на момент вчинення кримінального правопорушення була 

такою, що досягла чотирнадцятирічного віку і не досягла шістнадцятирічного 

віку, то у разі інкримінування їй кримінального правопорушення, за вчинення 

якого кримінальна відповідальність передбачена з шістнадцятирічного віку 

кримінальне провадження закривається на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК у зв’язку з 

відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, а саме – суб’єкта 

кримінального правопорушення. Адже така особа знову ж таки не підлягає 

кримінальній відповідальності відповідно до ст.22 КК, бо не досягла віку, з якого 

може наставати кримінальна відповідальність. До такої особи відповідно до ч.1 

ст.498 КПК, ч.2 ст.97 КК застосовуються примусові заходи виховного характеру. 

З яким підсумковим документом і на підставі якої статті КПК в цьому випадку 

кримінальне провадження направляється до прокурора і до суду в КПК не 

регламентується. В гл.38 КПК (ст.501 КПК) також не йдеться і про обов’язок 

судді при постановленні ухвали щодо застосування примусових заходів 

виховного характеру прийняти рішення про відшкодування шкоди, завданої 

внаслідок вчиненого суспільно небезпечного діяння. Виходячи з аналогії закону і 

враховуючи, що таке рішення повинно міститися в резолютивній частині вироку 

відповідно до ч.4 ст.374 КПК, представляється правильним, щоб суддя зазначав 

таке рішення в ухвалі про застосування примусових заходів виховного характеру. 

Відповідно до ст.184 КУпАП у випадку ухилення від виконання обов’язків із 

виховання дітей, батьки або особи, які їх замінюють притягуються до 

адміністративної відповідальності. Відповідно до ст.1179 ЦК неповнолітня особа 

(у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) відповідає за завдану нею шкоду 

самостійно на загальних підставах. У разі відсутності у неповнолітньої особи 

майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода 

відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками 

(усиновлювачами) або піклувальником, якщо вони не доведуть, що шкоди було 

завдано не з їхньої вини. 

4. Якщо особа, стосовно якої є дані що вона вчинила кримінальне 

правопорушення, на момент вчинення кримінального правопорушення була 

такою, що досягла чотирнадцятирічного віку і не досягла шістнадцятирічного 

віку, то у разі інкримінування їй кримінального правопорушення, за вчинення 

якого кримінальна відповідальність передбачена з чотирнадцятирічного віку 

досудове розслідування визначається загальними правилами КПК з урахуванням 

особливостей, передбачених у гл.38 КПК. В даній ситуації підсумковим 



118 
 

документом досудового розслідування може бути як обвинувальний акт, так і 

клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру. 

Відповідно до ч.1 ст.497 КПК, якщо під час досудового розслідування прокурор 

дійде висновку про можливість виправлення неповнолітнього, який 

обвинувачується у вчиненні вперше кримінального проступку, злочину невеликої 

тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості без застосування 

кримінального покарання, він складає клопотання про застосування до 

неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру і 

надсилає його до суду. Відповідно, за відсутності такого висновку прокурора, 

слідчий повинен складати обвинувальний акт. Відповідно до ч.3 ст.497 КПК під 

час судового розгляду суд за наявності підстав, передбачених у ч.1 ст.497 КПК, 

може прийняти рішення про застосування до неповнолітнього обвинуваченого 

примусових заходів виховного характеру, передбачених у ч.2 ст.105 КК. 

Адміністративна відповідальність батьків і цивільна відповідальність 

обвинуваченого і батьків у цьому випадку регламентовані так само, як і в 

попередньому пункті. 

5. Якщо особа, стосовно якої є дані що вона вчинила кримінальне 

правопорушення, на момент вчинення кримінального правопорушення була 

такою, що досягла шістнадцятирічного віку і не досягла вісімнадцятирічного віку, 

то у разі інкримінування їй кримінального правопорушення, за вчинення якого 

кримінальна відповідальність передбачена з шістнадцятирічного віку порядок 

досудового розслідування регламентується так само, як і в попередньому пункті.. 

 

Встановивши, що особа, стосовно якої є дані що вона вчинила кримінальне 

правопорушення, під час вчинення суспільно небезпечного діяння була в 

неосудному або обмежено осудному стані або вчинила кримінальне 

правопорушення в осудному стані, але після його вчинення захворіла на психічну 

хворобу, яка позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними, 

слідчий повинен враховувати наступне: 

1. Зазначені ознаки особи можуть бути встановлені лише висновком 

психіатричної експертизи. 

2. Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо 

застосування примусових заходів медичного характеру здійснюється слідчим 

згідно із загальними правилами, передбаченими КПК, з урахуванням положень 

гл.39 КПК і за наявності достатніх підстав вважати, що: 1) особа вчинила 

суспільно небезпечне діяння, передбачене законом України про кримінальну 

відповідальність, у стані неосудності; 2) особа вчинила кримінальне 

правопорушенні у стані осудності, але захворіла на психічну хворобу до 

постановлення вироку (ч.1 ст.503, ч.1 ст.504 КПК). 

3. Досудове розслідування щодо осіб, які підозрюються у вчиненні 

кримінального правопорушення у стані обмеженої осудності, здійснюється 

слідчим згідно із загальними правилами, передбаченими КПК (ч.2 ст.504 КПК). 

4. Відповідно до ч.1 ст.511 КПК досудове розслідування у кримінальному 

провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру 
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закінчується закриттям кримінального провадження або складанням клопотання 

про застосування примусових заходів медичного характеру. 

5. Відповідно до ч.2 ст.511 КПК про закриття кримінального провадження 

прокурор приймає постанову, яка надсилається до місцевих органів охорони 

здоров’я. За наявності яких підстав прокурор приймає таке рішення у КПК не 

регламентується. 

6. Прокурор затверджує складене слідчим або самостійно складає 

клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру і надсилає 

його суду (ч.3 ст.511 КПК). Клопотання має містити інформацію про примусовий 

захід медичного характеру, який пропонується застосувати, та позицію щодо 

можливості забезпечення участі особи під час судового провадження за станом 

здоров’я (ч.2 ст.292 КПК). 

7. Адміністративна відповідальність опікунів, піклувальників за неналежне 

виконання своїх обов’язків, що призвело до вчинення суспільно небезпечного 

діяння неосудною, обмежено осудною особою, законом не передбачається. 

Відповідно до ст.1184 ЦК шкода, завдана недієздатною фізичною особою, 

відшкодовується опікуном або закладом, який зобов’язаний здійснювати нагляд 

за нею, якщо він не доведе, що шкода була завдана не з його вини. Відповідно до 

ст.1185 ЦК шкода, завдана фізичною особою, цивільна дієздатність якої 

обмежена, відшкодовується нею на загальних підставах. Відповідно до ст.1186 

ЦК шкода, завдана фізичною особою, яка в момент її завдання не усвідомлювала 

значення своїх дій та (або) не могла керувати ними, не відшкодовується. З 

урахуванням матеріального становища потерпілого та особи, яка завдала шкоди, 

суд може постановити рішення про відшкодування нею цієї шкоди частково або в 

повному обсязі. Якщо фізична особа, яка завдала шкоди, сама довела себе до 

стану, в якому вона не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла 

керувати ними в результаті вживання нею спиртних напоїв, наркотичних засобів, 

токсичних речовин тощо, шкода, завдана нею, відшкодовується на загальних 

підставах. Шкода, завдана особою, яка вчинила кримінальне правопорушення в 

осудному стані, але після його вчинення захворіла на психічну хворобу, яка 

позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними, 

відшкодовується на загальних підставах (п.6 ч.1 ст.3, п.3 ч.2 ст.11 ЦК). 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

1. Розпочавши і проводячи досудове розслідування, слідчий повинен вчасно 

виявити обставини, що можуть стати підставою для проведення розслідування за 

правилами розслідування щодо неповнолітніх, неосудних чи обмежено осудних 

осіб. 

2. Вчасне виявлення зазначених обставин дає час і можливість слідчому 

виконати вимоги КПК щодо забезпечення зазначених осіб додатковими 

правовими гарантіями. 

3. Юридичну відповідальність за відшкодування шкоди, завданої 

поведінкою неповнолітніх, неосудних та обмежено осудних осіб, зазначені особи 

несуть не завжди. 
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2. ПИТАННЯ 

ОБСТАВИНИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ДОКАЗУВАННЮ У 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО ЗЛОЧИНУ, ВЧИНЕНОГО 

НЕПОВНОЛІТНІМ, НЕОСУДНОЮ ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНОЮ 

ОСОБОЮ 

 

Відповідно до ст.485 КПК під час досудового розслідування та судового 

розгляду кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми, крім обставин, 

передбачених ст.91 КПК, також з’ясовуються: 

1) повні і всебічні відомості про особу неповнолітнього: його вік (число, 

місяць, рік народження), стан здоров’я та рівень розвитку, інші соціально-

психологічні риси особи, які необхідно враховувати при індивідуалізації 

відповідальності чи обранні заходу виховного характеру. За наявності даних про 

розумову відсталість неповнолітнього, не пов’язану з психічною хворобою, 

повинно бути також з’ясовано, чи міг він повністю усвідомлювати значення своїх 

дій і в якій мірі міг керувати ними; 

2) ставлення неповнолітнього до вчиненого ним діяння; 

3) умови життя та виховання неповнолітнього; 

4) наявність дорослих підбурювачів та інших співучасників кримінального 

правопорушення. 

При дослідженні умов життя та виховання неповнолітнього підозрюваного 

чи обвинуваченого належить з’ясувати: 

1) склад сім’ї неповнолітнього, обстановку в ній, взаємини між дорослими 

членами сім’ї та дорослими і дітьми, ставлення батьків до виховання 

неповнолітнього, форми контролю за його поведінкою, морально-побутові умови 

сім’ї; 

2) обстановку в школі чи іншому навчальному закладі або на виробництві, 

де навчається або працює неповнолітній, його ставлення до навчання чи роботи, 

взаємини з вихователями, учителями, однолітками, характер і ефективність 

виховних заходів, які раніше застосовувалися до нього; 

3) зв’язки і поведінку неповнолітнього поза домом, навчальним закладом та 

роботою. 

 

Відповідно до ст.505 КПК під час досудового розслідування у 

кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру встановлюються: 

1) час, місце, спосіб та інші обставини вчинення суспільно небезпечного 

діяння або кримінального правопорушення; 

2) вчинення цього суспільно небезпечного діяння або кримінального 

правопорушення цією особою; 

3) наявність у цієї особи розладу психічної діяльності в минулому, ступінь і 

характер розладу психічної діяльності чи психічної хвороби на час вчинення 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B0-17/ed20120413/paran702#n702
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суспільно небезпечного діяння або кримінального правопорушення чи на час 

досудового розслідування; 

4) поведінка особи до вчинення суспільно небезпечного діяння або 

кримінального правопорушення і після нього; 

5) небезпечність особи внаслідок її психічного стану для самої себе та 

інших осіб, а також можливість спричинення іншої істотної шкоди такою особою; 

6) характер і розмір шкоди, завданої суспільно небезпечним діянням або 

кримінальним правопорушенням. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

1. Перелік обставин, що підлягають доказуванню в кримінальних 

провадженнях щодо злочинів, вчинених неповнолітніми, неосудними та 

обмежено осудними особами, є розширеним у порівнянні зі стандартним 

переліком таких обставин, визначеним у ст.91 КПК. 

2. Доказування додаткових визначених у законі обставин дає змогу при 

розгляді провадження в суді правильно визначитися з необхідністю застосування 

покарання, примусових заходів альтернативного характеру задля недопущення в 

подальшому продовження протиправної поведінки зазначених осіб. 

3. Правильне, вчасне і повне встановлення обставин, що підлягають 

доказуванню під час досудового розслідування забезпечує прийняття судом 

оптимального рішення задля досягнення мети кримінального судочинства. 

 

 

3. ПИТАННЯ 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСОБІВ ДОКАЗУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ 

НЕПОВНОЛІТНІМ, НЕОСУДНОЮ ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНОЮ 

ОСОБОЮ. 

 

3.1 Особливості засобів доказування злочинів, вчинених неповнолітнім. 

 

Відповідно до ч.2 ст.484 КПК, кримінальне провадження щодо 

неповнолітньої особи, в тому числі, якщо кримінальне провадження здійснюється 

щодо декількох осіб, хоча б одна з яких є неповнолітньою, здійснюється слідчим, 

який спеціально уповноважений керівником органу досудового розслідування на 

здійснення досудових розслідувань щодо неповнолітніх. Під час кримінального 

провадження щодо неповнолітнього, в тому числі під час провадження щодо 

застосування примусових заходів виховного характеру, слідчий, прокурор, 

слідчий суддя, суд та всі інші особи, що беруть у ньому участь, зобов’язані 

здійснювати процесуальні дії в порядку, що найменше порушує звичайний уклад 

життя неповнолітнього та відповідає його віковим та психологічним 

особливостям, роз’яснювати суть процесуальних дій, рішень та їх значення, 

вислуховувати його аргументи при прийнятті процесуальних рішень та вживати 

всіх інших заходів, спрямованих на уникнення негативного впливу на 
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неповнолітнього. Участь захисника у кримінальному провадженні є 

обов’язковою. 

У разі необхідності для вирішення питання про наявність у неповнолітнього 

підозрюваного чи обвинуваченого психічного захворювання чи затримки 

психічного розвитку та його здатності повністю або частково усвідомлювати 

значення своїх дій і керувати ними в конкретній ситуації призначається 

комплексна психолого-психіатрична експертиза. 

Для з’ясування рівня розвитку, інших соціально-психологічних рис особи 

неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого, які необхідно враховувати 

при призначенні покарання і обранні заходу виховного характеру, може бути 

призначена психологічна експертиза. 

У кримінальному провадженні за участю неповнолітнього підозрюваного чи 

обвинуваченого беруть участь батьки або інші законні представники 

неповнолітнього. Відповідно до ч.2 ст.44 КПК як законні представники можуть 

бути залучені батьки (усиновлювачі), а в разі їх відсутності - опікуни чи 

піклувальники особи, інші повнолітні близькі родичі чи члени сім’ї, а також 

представники органів опіки і піклування, установ і організацій, під опікою чи 

піклуванням яких перебуває неповнолітній, недієздатний чи обмежено 

дієздатний. 

Законні представники викликаються в судове засідання. Їхнє неприбуття не 

зупиняє судового провадження, крім випадків, коли суд визнає необхідною їх 

участь. Вони перебувають у залі судового засідання протягом усього судового 

провадження, а в разі необхідності можуть бути допитані як свідки. 

У виняткових випадках, коли участь законного представника може завдати 

шкоди інтересам неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого, суд за його 

клопотанням, клопотанням прокурора чи за власною ініціативою своєю ухвалою 

має право обмежити участь законного представника у виконанні окремих 

процесуальних чи судових дій або усунути його від участі у кримінальному 

провадженні і залучити замість нього іншого законного представника. 

Допит неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого здійснюється 

згідно з правилами, передбаченими КПК, у присутності захисника. 

Відповідно до ст.491 КПК, якщо неповнолітній не досяг 

шістнадцятирічного віку або якщо неповнолітнього визнано розумово відсталим, 

на його допиті за рішенням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду або за 

клопотанням захисника забезпечується участь законного представника, педагога 

чи психолога, а у разі необхідності - лікаря. До початку допиту законному 

представнику, педагогу, психологу або лікарю роз’яснюється їхнє право ставити 

запитання неповнолітньому підозрюваному чи обвинуваченому. Слідчий, 

прокурор вправі відвести поставлене запитання, але відведене запитання повинно 

бути занесено до протоколу. 

Якщо неповнолітній підозрюється у вчиненні кримінального 

правопорушення разом із повнолітнім, повинна бути з’ясована можливість 

виділення в окреме цього кримінального провадження щодо неповнолітнього під 

час досудового розслідування. 
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3.2 Особливості засобів доказування злочинів, вчинених неосудною та 

обмежено осудною особою. 

 

Якщо під час досудового розслідування будуть встановлені підстави для 

здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру, слідчий, прокурор виносить постанову про зміну порядку 

досудового розслідування і продовжує його згідно з правилами, передбаченими 

гл.39 КПК. Кримінально-правова оцінка суспільно небезпечного діяння, 

вчиненого у стані неосудності, повинна ґрунтуватися лише на відомостях, які 

характеризують суспільну небезпеку вчинених дій. При цьому не враховуються 

попередня судимість, факт вчинення раніше кримінального правопорушення, за 

який особу звільнено від відповідальності або покарання, факт застосування до 

неї примусових заходів медичного характеру. 

Примусові заходи медичного характеру застосовуються лише до осіб, які є 

суспільно небезпечними. 

У кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру участь захисника є обов’язковою. Особа, стосовно якої 

передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або 

вирішувалося питання про їх застосування, користується правами підозрюваного 

та обвинуваченого в обсязі, який визначається характером розладу психічної 

діяльності чи психічного захворювання відповідно до висновку судово-

психіатричної експертизи, та здійснює їх через законного представника, 

захисника. 

Якщо характер розладу психічної діяльності чи психічного захворювання 

особи перешкоджає проведенню процесуальних дій за її участю або участі у 

судовому засіданні, прокурор, суд мають право прийняти рішення про проведення 

відповідних процесуальних дій без участі такої особи. 

Відповідно до ч.2 ст.509 КПК у разі необхідності здійснення тривалого 

спостереження та дослідження особи може бути проведена стаціонарна 

психіатрична експертиза, для чого така особа направляється до відповідного 

медичного закладу на строк не більше двох місяців. Питання про направлення 

особи до медичного закладу для проведення психіатричної експертизи 

вирішується під час досудового розслідування - ухвалою слідчого судді за 

клопотанням сторони кримінального провадження в порядку, передбаченому для 

подання та розгляду клопотань щодо обрання запобіжного заходу, а під час 

судового провадження - ухвалою суду. Ухвала слідчого судді про направлення 

особи до медичного закладу для проведення психіатричної експертизи або 

відмова у такому направленні може бути оскаржена в апеляційному порядку. 

Кримінальне провадження, яке здійснюється у загальному порядку, 

передбаченому КПК, і кримінальне провадження щодо застосування примусових 

заходів медичного характеру можуть бути об’єднані в одне або виділені в окремі 

кримінальні провадження за наявності підстав, передбачених КПК. 
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ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

1. Розслідування суспільно небезпечних діянь та кримінальних 

правопорушень, вчинених неповнолітніми, неосудними та обмежено осудними 

особами, потребує дотримання ряду вимог КПК щодо процесу доказування задля 

забезпечення вимоги допустимості доказів. 

2. Зазначені вимоги щодо доказування хоч і є дещо схожими при проведенні 

розслідування стосовно зазначених категорій осіб, втім не є тотожними. 

3. Недотримання зазначених особливостей засобів доказування тягнутиме за 

собою неможливість прийняття прокурором і судом в подальшому правильних 

кримінально-процесуальних рішень. 

 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

1. В кримінально-процесуальному законі міститься ряд вимог щодо 

специфіки доказування при розслідуванні суспільно небезпечних діянь, 

кримінальних правопорушень щодо неповнолітніх, неосудних та обмежено 

осудних осіб. 

2. При розслідуванні суспільно небезпечних діянь, кримінальних 

правопорушень щодо неповнолітніх, неосудних та обмежено осудних осіб слід 

керуватися як загальними положеннями доказового права, так і вимогами, 

регламентованими у спеціальних главах КПК. 

3. При розслідуванні суспільно небезпечних діянь, кримінальних 

правопорушень щодо неповнолітніх, неосудних та обмежено осудних осіб 

слідчим не слід забувати про норми суміжних галузей права (адміністративного, 

цивільного), за допомогою яких реалізуються загальні засади кримінального 

провадження. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення даної теми рекомендується особливу увагу звернути на 

питання щодо співвідношення обставин, що підлягають доказуванню за 

загальними та спеціальними правилами провадження, викладеними в матеріалах 

лекції. 

Вивчаючи цю тему доцільним є звернення до нормативних актів щодо 

призначення і проведення судово-медичної, комплексної психолого-

психіатричної, психологічної, психіатричної експертиз. 
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ТЕМА№8 ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ У 

СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, 

ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ 

(2 години) 

 

1. Психологічна сутність адитивної (наркозалежної) поведінки, як чинник, 

пов’язаний з обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному 

провадженні щодо злочинів, вчинених у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів…………………………..127 

2. Обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні 

щодо злочинів, вчинених у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів……………………………………………129 

3. Особливості засобів доказування злочинів, вчинених у сфері обігу 
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1. Психологічна сутність адитивної (наркозалежної) поведінки, як чинник, 

пов’язаний з обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному 

провадженні щодо злочинів, вчинених у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

 

Адитивна поведінка – термін, що означає поведінку людини, яка обтяжена 

хімічною залежністю, тобто того, хто зловживає алкоголем чи іншими 

наркотичними (токсикоманічними) речовинами. Алкоголізм, наркоманія, 

токсикоманія об’єднують до однієї групи соціально дезадаптованої поведінки, 

адже всі ці явища мають спільну природу. Буденне уявлення про те, що п’янство 

„краще‖ за вживання наркотиків, - помилкове. В науковому значенні вживання 

міцної кави, чаю (тим більше „чифіру‖), паління – теж „слабкі наркоманії‖. 

Звичайно, зовнішня картина поведінки, як і суб’єктивний стан людини після 

вживання тієї чи іншої речовини, різні, але суть їх одна – зміна психічного стану. 

Тому для означення психологічного аспекту проблем алкоголізму, наркоманії та 

токсикоманії доцільно об’єднати всі речовини, що викликають різновиди одного 

феномену, під загальною назвою. Всесвітня організація охорони здоров’я 

визначила алкоголізм як одну з форм наркотичної залежності й пропонує 

використовувати термін „узалежнення‖ не тільки щодо алкоголю, а й щодо інших 

фармакологічних засобів (див. доповіді експертів ВООЗ за 1974 рік № 516). У 

третьому виданні довідника з діагностики й статистики психічних розладів 

визначено п’ять видів речовин, що використовуються людьми для зміни свого 

психічного стану: алкоголь, барбітурати й седативні засоби з аналогічною дією; 

опіати, амфетамін і психостимулятори з аналогічною дією; препарати з індійських 

конопель (гашиш, марихуана, каннабіс). Наркотик відрізняється від речовини, що 

викликає токсикоманію, з юридичної точки зору. Алкоголь відрізняється від 

наркотика й токсикоманічної речовини тільки у соціальному значенні, тобто він 

просто більш прийнятний для суспільства через культурно-історичні традиції, що 

склалися (як, наприклад, у мусульманських країнах люди, дотримуючись 

заборони алкоголю, вважають цілком соціально прийнятним помірне вживання 
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наркотиків). У психологічному ж значенні всі ці речовини фактично не 

відрізняються. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

1. Всесвітньою організацією охорони здоров’я виділено п’ять видів 

речовин, що використовуються людьми для зміни свого психічного стану: 

алкоголь, барбітурати й седативні засоби з аналогічною дією; опіати, амфетамін і 

психостимулятори з аналогічною дією; препарати з індійських конопель (гашиш, 

марихуана, каннабіс). 

2. Психологічні особливості поведінки наркозалежних осіб зумовлюють 

необхідність їх врахування в процесі доказування. 
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2. Обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні 

щодо злочинів, вчинених у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

 

Загальний обсяг обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному 

провадженні, визначений у ст.91 КПК. У кримінальному провадженні підлягають 

доказуванню: 

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші 

обставини вчинення кримінального правопорушення); 

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, 

форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також 

розмір процесуальних витрат; 

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального 

правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи 

пом’якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є 

підставою закриття кримінального провадження; 

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної 

відповідальності або покарання. 

Перелічений перелік обставин є основним орієнтиром при плануванні 

слідчим своєї процесуальної діяльності. Стосовно специфічних особливостей 

розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом 

наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, то слід 

зазначити, що встановленню підлягають такі обставини: 1) чи мав місце факт 

незаконного обігу наркотичних засобів, у яких конкретно протиправних діях він 

виражається (виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилка, збут, 

розкрадання, посів і вирощування наркотичних засобів, а також організація або 

утримання місць для їх незаконного вживання та ін.), якщо так, то як слід його 

кваліфікувати; 2) де, коли, яким способом і за яких обставин вчинено кримінальне 

правопорушення, пов’язане з наркотиками; 3) хто конкретно вчинив це 
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кримінальне правопорушення, чи притягувалася раніше ця особа до кримінальної 

(адміністративної) відповідальності за аналогічні діяння, коли; наявність 

обставин, що обтяжують (пом’якшують) провину; 4) кримінальне 

правопорушення, вчинене однією особою чи групою осіб, який склад групи, які 

дії вчинив кожний із співучасників і яка роль кожного (хто займався 

вирощуванням, збутом, заготівлею тощо); хто організатор кримінального 

правопорушення; 5) яка кількість наркотичних засобів вилучена і до якого виду 

наркотиків вони відносяться; 6) яким способом виготовлені наркотичні засоби та 

яке устаткування при цьому використовувалося; 7) що було сировиною для 

приготування наркотичних засобів, звідки її поставляли; 8) чи мало місце 

залучення неповнолітніх і дорослих осіб у немедичне споживання засобів, що 

містять наркотики; 9) які джерела придбання наркотичних засобів або 

психотропних речовин, шляхи та способи їх поширення; за якою ціною були 

придбані та продавалися ці засоби або речовини; 10) чи не супроводжувалися 

кримінальні правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, 

вчиненням інших кримінальних правопорушень, якщо так, то якими саме 

(хабарництво, вимагання, контрабанда тощо). 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

1. Перелік обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному 

провадженні щодо злочинів, вчинених у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, зумовлюється особливостями 

визначення розміру таких засобів, особливостями доказування об’єктивної 

сторони вчиненого злочину та можливою пов’язаністю вчиненого злочину з 

іншими кримінальними правопорушеннями. 
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3. Особливості засобів доказування злочинів, вчинених у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

 

Щоб системно проаналізувати засоби доказування злочинів, учинених у 

сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів, слід мати на увазі, що система таких засобів має широкий спектр: 

1. Ряд доказових засобів можуть бути застосовані навіть до зародження 

припущення про вчинення кримінального правопорушення. Мова йде про 

здійснення ревізій і аудиторських перевірок суб’єктів господарської діяльності. 

2. Ряд доказових засобів застосовуються в рамках правоохоронної 

діяльності, регламентованої не кримінально-процесуальним законом, а 

адміністративним, чи іншими галузями права (особистий огляд, що проводиться 

працівником патрульної служби чи державної автомобільної інспекції). 

3. Версія про причетність особи до вчинення кримінального 

правопорушення може бути підтверджена через оперативно-розшукову діяльність 

і лише потім по цьому кримінальному правопорушенню розпочнеться діяльність, 

передбачена в КПК. 

4. Наркотичні засоби можуть виявлятися за допомогою використання 

службових собак, а їх використання регламентується лише відомчими 

нормативними актами. 

5. І нарешті, ознаки злочину аналізованої категорії можуть бути виявлені в 

рамках суто кримінально-процесуальної діяльності, наприклад, виявлення 

наркотичних засобів при проведенні обшуку в іншому кримінальному 

провадженні, не пов’язаному з розслідуванням злочинів, вчинених у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

Документи, складені за результатами проведення процесуальних дій, 

приведених вище, але не регламентованих у кримінально-процесуальному 

кодексі, після виявлення ознак зазначених кримінальних правопорушень і 

внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, стають 

матеріалами відповідного кримінального провадження на підставі ч.1 ст.98 КПК, 
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як речові докази, тобто матеріальні об’єкти, які містять інші відомості, які можуть 

бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час 

кримінального провадження. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

1. Засоби доказування злочинів, вчинених у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів доцільно 

класифікувати на групи. Такий підхід надає можливість виокремлення 

адміністративних, криміналістичних, кримінальних процесуальних засобів 

доказування.  

2. Слід пам’ятати, що пріоритетним є застосування кримінальних 

процесуальних засобів доказування. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

1. Під час викладення лекції розкрито особливості обставин, які підлягають 

доказуванню при розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення даної теми рекомендується особливу увагу звернути на 

питання щодо правильного вибору засобів доказування при розслідуванні 

кримінальних правопорушень, вчинених у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

 

 

 

 


