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АНОТАЦІЯ 

Садчікова К.А. Використання спеціальних знань на стадії досудового 

розслідування (процесуальний аспект) – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.09 – «кримінальний процес і 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. »(0304 

Право) - Одеський державний університет внутрішніх справ, Одеса 2017. 

Захист планується у спеціалізованій раді Одеського державного 

університету внутрішніх справ м. Одеса 2017 

Дисертація є дослідженням, в якому вперше на монографічному рівні 

вивчені актуальні питання загальнонаукового і процесуального характеру, які 

присвячені проблемам використання спеціальних знань у ході досудового 

розслідування. В ході аналізу наукових праць, українського та зарубіжного 

законодавства, матеріалів слідчої практики та власного досвіду автор розкриває 

своє бачення сутності та значення спеціальних знань, юридичні та практичні 

аспекти їх застосування в ході прийняття процесуальних рішень стадії 

досудового розслідування. Дано визначення спеціальних знань як наукових, 

технічних та інших професійних знань, отриманих в результаті навчання, а 

також навичок, набутих в процесі роботи в певних областях практичної 

діяльності, що використовуються разом з науково-технічними засобами для 

пошуку, виявлення, вилучення і дослідження слідів злочину з метою отримання 

доказової і орієнтуючої інформації. Наголошується, що належному 

використанню спеціальних знань буде сприяти нормативне закріплення в 

законодавстві понять «спеціальні знання», усунення розбіжностей думок 

вчених і практиків, щодо суб'єктів, форм і способів застосування цих знань та 

використання їх у ході досудового розслідування. 
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 Автор звертає увагу, що результати використання спеціальних знань є 

одним з унікальних способів отримання цінної доказової інформації, а її 

висновки є важливим джерелом доказів. Цей вид досліджень розширює 

пізнавальні можливості слідчого, дає можливість використовувати весь арсенал 

досягнень науки, мотивувати, обґрунтовувати відповідні процесуальні рішення. 

Дисертант визначає характерні риси стадії досудового розслідування - 

самостійні завдання; чітко окреслені межі; зміст і процесуальну форму; певне 

коло суб'єктів; специфічні підсумкові процесуальні рішення. Запропоновано 

передбачити в КПК попередню перевірку заяв і повідомлень про вчинені 

правопорушення, відсутність якої призводить до завантаженості слідчих, 

можливості зловживань з їхнього боку і порушення права на оскарження 

незаконних рішень. Початок цій стадії слід визначити відповідними 

процесуальними рішеннями. 

Розкриваються особливості правового статусу експерта, спеціаліста і 

оцінки їх діяльності. Визначено, що висновок експерта має відповідати 

загальним правовим вимогам щодо форми і змісту і має бути належним, 

допустимим і достовірним. В ході оцінки підлягають перевірці наукова 

обґрунтованість висновків, правильність застосування конкретної методики і 

можливості її використання. Допит експерта є доповненням до його висновку і 

повинен підтверджувати його доказове значення. До предмету допиту експерта 

належить встановлення: методики дослідження, характеру виявлених 

ідентифікаційних ознак; критеріїв при визначенні ідентифікаційної сукупності 

ознак; які науково-технічні засоби застосовувалися в ході дослідження; 

усунення протиріч між дослідницької частиною і висновками. 

Звернуто увагу на те, що чинний КПК звузив сферу використання 

результатів діяльності спеціаліста. Обґрунтовано, що спеціаліст реалізує свої 

знання в різних формах - консультативної, методичної, технічної та 

безпосередньо практичної. В роботі розглядається пропозиція про можливість 

за певних обставин використовувати як доказ висновок спеціаліста,  
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Підсумкові процесуальні рішення досудового розслідування є найбільш 

значущими, оскільки відображають результат всієї процесуальної діяльності 

суб'єктів кримінального провадження. Досліджено вплив результатів 

спеціальних знань на мотивацію і обґрунтованість прийняття основних 

процесуальних рішень досудового розслідування – повідомлення про підозру, 

обвинувального акту, рішень щодо закриття кримінального провадження та 

клопотання про застосування примусових заходів виховного та медичного 

характеру. 

Визначено напрямки вдосконалення використання спеціальних знань при 

прийнятті процесуальних рішень у ході досудового розслідування і 

сформульовані рекомендації щодо вдосконалення норм чинного законодавства. 

Ключові слова: досудове розслідування, спеціальні знання, види 

процесуальних рішень, правової статус експерта і спеціаліста, обґрунтування 

процесуальних рішень, повідомлення про підозру, обвинувальний акт закриття 

кримінального провадження, примусові заходи виховного та медичного 

характеру.    
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SUMMARY 

Sadchykova E.A. Use of special knowledge on stage of pre-trial investigation 

(procedural aspect). - Qualifying scientific work on the rights of manuscript. 

Dissertation for obtaining degree of Candidate of Law (Ph.D.) on specialty 

12.00.09 - "criminal procedure and criminalistics; forensics; operatively-search 

activity" (0304 Law) - Odessa State University of Internal Affairs, Odessa, 2017. 

Dissertation will be hold at specialized soviet of Odessa State University of 

Internal Affairs, Odessa, 2017. 

The dissertation is a study in which for the first time at the monographic level 

the actual issues of general scientific and procedural nature, which are devoted to the 

problems of the use of special knowledge during the pre-trial investigation, were 

studied. During the analysis of scientific works, Ukrainian and foreign legislation, 

materials of investigative practice and own experience, the author disclose her vision 

of the essence and importance of special knowledges, legal and practical aspects of 

their application in the course of the adoption of procedural decisions of the stage of 

pre-trial investigation. The definition of special knowledges as scientific, technical 

and other professional knowledge acquired as a result of learning, as well as skills 

acquired in the process of work in certain areas of practice, used together with 

scientific and technical means for the search, detection, extraction and studying of 

traces of crime aimed on obtaining of orientational and evidential information are 

given. It is noted that the proper use of the special knowledge will be promoted by the 
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normative definition in the legislation of the concepts of "special knowledge", 

elimination of differences of opinion between scientists and practitioners on subjects, 

forms and methods of applying these knowledge and their use in the course of pre-

trial investigation. 

  The author draws attention to the fact that the results of the use of special 

knowledge are one of the unique ways of obtaining valuable evidential information, 

and its conclusions are an important source of evidence. This type of research extends 

the cognitive capabilities of the investigator, makes it possible to use the whole 

arsenal of achievements of science, to motivate, substantiate the corresponding 

procedural decisions. 

The author defines characteristic features of the stage of pre-trial investigation, 

such as independent tasks; clearly delineated boundaries; content and procedural 

form; a certain circle of subjects; specific final procedural decisions. It is proposed to 

foresee in the Criminal Procedural Code a preliminary examination of applications 

and reports about committed offenses, absence of which leads to the burden of 

investigators, possibility of abuse on their part and violation of the right to appeal 

against illegal decisions. The beginning of this stage should be determined by the 

relevant procedural decisions. 

The peculiarities of the legal status of expert, specialist and their activity 

evaluation are revealed. It is determined that the expert's conclusion should be in line 

with the general legal requirements regarding the form and content and should be 

proper, permissible and reliable. During the evaluation, the scientific validity of the 

conclusions, the correctness of the application of a specific methodics and the 

possibility of its use are subject to verification. The interrogation of the expert is an 

addition to his conclusion and must confirm his evidentiary value. The subject of the 

interrogation of an expert is the establishment of: the research methodics, the nature 

of the identifying features; criteria for identifying a set of characteristics; which 

scientific and technical means were used during the research; elimination of 

contradictions between the research part and the conclusions. 



  8 

 

Attention is drawn to the fact that the current Criminal Procedural Code 

narrowed the scope of using the results of a specialist. It is substantiated that the 

specialist realizes his knowledge in various forms - advisory, methodical, technical 

and directly practical. The scientific work considers the possibility of using a 

conclusion of specialist  in certain circumstances as evidence. 

The final procedural decisions of the pre-trial investigation are the most 

significant, since they reflect the result of all procedural activities of the participants 

of criminal proceedings. The influence of the results of special knowledge on the 

motivation and substantiation of the adoption of the basic procedural decisions of the 

pre-trial investigation, such as the notification of suspicion, the indictment, decisions 

on the closure of criminal proceedings and petition for the use of compulsory 

measures of educational and medical character were studied. 

The directions of the improvement of the use of special knowledge in the 

process of making procedural decisions during the pre-trial investigation were 

determined, and recommendations were made regarding the improvement of the 

norms of the current legislation. 

Key words: Key words: pre-trial investigation, special knowledge, types of 

procedural decisions, legal status of expert and specialist, substantiation of procedural 

decisions, notification of suspicion, indictment, closure of criminal proceedings, 

compulsory measures of educational and medical character. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. У теперішній час актуальним є завдання зміцнення в 

Україні правових засад функціонування її правоохоронних органів, 

забезпечення панування верховенства права та пріоритетності 

загальнолюдських цінностей. У цьому сенсі проблема якості правозастосування 

виходить на перший план, оскільки ефективність права визначається не стільки 

наявною системою його норм, скільки сформованими механізмами їх 

застосування. 

У ході розслідування більшості кримінальних правопорушень виникає 

необхідність запровадження досягнень науки і техніки. У таких випадках 

чинним законодавством слідчому надано право використовувати допомогу 

обізнаних осіб, котрі володіють такими спеціальними знаннями. Така допомога 

визначається чіткою пізнавальною спрямованістю на розкриття кримінального 

правопорушення, виявлення причетних до нього осіб, установлення відповідно 

до предмета доказування обставини події. 

За статистичними даними Експертної служби МВС України у 2015 р. 

експертами було проведено 238217 експертиз, виконано 92103 спеціальні 

дослідження, фахівцями служби було взято участь у проведенні 24174 слідчих 

(розшукових) дій. У 2016 р. проведено 227195 експертиз, 50664 спеціальні 

дослідження та взято участь у проведенні 54026 слідчих (розшукових) дій. 

Результати діяльності обізнаних осіб із конкретної прикладної 

проблематики дають змогу вжити своєчасні та ефективні заходи для обрання 

правильної й обґрунтованої позиції сторін кримінального провадження, 

сприятимуть створенню ефективного й раціонального порядку кримінального 

провадження в цілому, безпосередньо впливати на обґрунтованість прийняття 

початкових, проміжних і особливо підсумкових процесуальних рішень як актів 

правозастосовної діяльності, спрямованої на забезпечення реалізації завдань 

кримінального провадження. 
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Актуальність обраної проблематики визначається тим, що питання впливу 

результатів використання спеціальних знань на процесуальні рішення в такому 

дослідницькому зрізі ще не ставились у сучасній юридичній літературі та у 

спеціальній монографічній літературі окремо не розглядалися.  

Указані обставини та аналіз теоретичного й емпіричного матеріалу 

підтверджують необхідність проведення дослідження з метою вдосконалення 

як теоретичних підходів до питання щодо поняття спеціальних знань, так і 

регламентації використання в чинному законодавстві результатів їх 

застосування в ході досудового розслідування та під час прийняття 

процесуальних рішень.  

Загалом проблеми, пов’язані з використанням спеціальних знань у ході 

кримінального провадження, були предметом дослідження вітчизняних та 

зарубіжних науковців: Ю.П. Аленіна, Р.С. Бєлкіна, В.І. Гончаренка, І.В.Гори, 

О.В. Дулова, В.Ю. Калугіна, Н.І. Клименко, В.О. Коновалової, В.О Комахи, 

В.К. Лісіченка, В.М. Махова, Ю.К. Орлова, А.Б.Романюка, О.Р. Россинської, 

М.В. Салтєвського, М.Я. Сегая та ін., які досліджували питання загальних форм 

використання спеціальних знань під час досудового розслідування.  

Питання прийняття рішень у кримінальному провадженні були предметом 

наукових досліджень М.І. Бажанова, В.Д.Берназа, Ю.М. Грошевого, А.Я. 

Дубинського, В.С. Зеленецького, П.А. Лупинської, Ю.В. Манаєва, О.Б. 

Муравіна, В.Т. Нора, М.С. Строговича, О.М.Толочко та продовжують 

становити предмет наукового пошуку Ю.П. Аленіна,  І.В. Басистої,  Н.В. 

Глинської, Ю.О. Гришина, С.Л. Деревянкіна, Т.В.Каткової ,О.В. Капліної, Г.К. 

Кожевнікова, О.П. Кучинської, Л. М. Лобойка,  М.А. Погорецького, В.В. 

Рожнової, С.М. Смокова, М.Є. Шумила та ін.  

Натомість варто зауважити, що наукові роботи аналізували відповідні 

правові положення за КПК 1960 р. або за законодавством інших країн. Крім того, 

схожі проблеми стали предметом дисертаційних досліджень В.М. Ревака 

(«Форми використання спеціальних пізнань у досудових стадіях», 2006 р.) та 
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В.В.Семенова («Спеціальні знання в розслідуванні злочинів (зміст, організація 

використання)», 2006 р.), С.П.Лапта («Правові та наукові основи використання 

експертиз при розслідуванні злочинів», 2006 р.), Чорнобук В.І. («Законність та 

обґрунтованість процесуальних рішень судді в порядку судового контролю у 

досудових стадіях кримінального процесу», 2007 р.). 

Але згадувані роботи не розглядали комплексу проблем, пов’язаних із 

впливом результатів застосування спеціальних знань на прийняття та 

обґрунтування процесуальних рішень стадії досудового розслідування, а правові 

новели прийнятого у  2012 р. КПК України, безумовно, визначають актуальність 

теми дисертаційного дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження спрямоване на реалізацію положень Закону України  від 11.07.2001 

р. № 2623-111 (в редакції від 12.10.2010 р.) «Про пріоритетні напрямки розвитку 

науки і техніки» та плану заходів Міністерства внутрішніх справ, спрямованих 

на реалізацію норм Кримінального процесуального кодексу України, 

затвердженого наказом МВС України від 08.08.2012 р. № 685. 

Тема відповідає положенням додатку 10 Пріоритетних напрямів наукового 

забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015–2019 

років, затвердженого наказом МВС України від 16 березня 2015 р. № 275, 

тематиці наукових досліджень кафедри кримінального процесу Одеського 

державного університету внутрішніх справ «Актуальні проблеми досудового 

розслідування» (державний реєстраційний номер 0110U000671), яка є складовою 

наукового дослідження Одеського державного університету внутрішніх справ 

«Пріоритетні напрямки розвитку та реформування правоохоронних органів в 

умовах розгортання демократичних процесів у державі» (державний 

реєстраційний номер 0116U006773). 

Тема дисертації затверджена Вченою радою ОДУВС (протокол №2 від 

28.10.2010 р.) 
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Мета та задачі дослідження. Мета полягає в тому, щоб на основі аналізу 

чинного законодавства, нормативних актів МВС України, положень теорії 

кримінального процесу та криміналістики, наукової літератури, узагальнення 

практичної діяльності слідчих та експертних підрозділів вивчити сучасний 

стан використання спеціальних знань у ході досудового розслідування та 

визначити їх вплив на прийняття процесуальних рішень,  а також розробити 

напрями і шляхи вдосконалення цієї діяльності.  

Для досягнення зазначеної мети були поставлені й розв’язані в ході 

дослідження такі конкретні задачі: 

- охарактеризувати поняття та сутність інституту спеціальних знань у 

кримінальному провадженні; 

- виокремити суттєві риси стадії досудового розслідування та її етапів;  

- з’ясувати специфіку форм та змісту процесуальних рішень стадії 

досудового розслідування, у тому числі із застосуванням результатів 

спеціальних знань; 

- на підставі аналізу нормативної бази та літературних джерел визначити 

особливості правового статусу експерта та спеціаліста; 

- дати оцінку висновку експерта при прийнятті процесуальних рішень у 

ході досудового розслідування;  

- виявити особливості оцінки результатів діяльності спеціаліста при 

прийнятті процесуальних рішень; 

- дослідити особливості обґрунтування і прийняття рішень щодо 

повідомлення про підозру та складання обвинувального акта за результатами 

застосування спеціальних знань; 

- довести доцільність використання результатів спеціальних знань у ході 

прийняття рішення про закриття кримінального провадження; 

- визначити особливості використання результатів спеціальних знань при 

прийнятті рішення про застосування примусових заходів виховного та 

медичного характеру;  
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- виділити роль використання результатів застосування спеціальних знань 

при прийнятті рішень про застосування примусових заходів виховного та 

медичного характеру. 

Об’єктом дослідження є об’єктивні закономірності суспільних відносин, 

які відображають процеси і явища, пов’язані із застосуванням спеціальних знань 

на стадії досудового розслідування та використання їх результатів у ході 

прийняття процесуальних рішень. 

Предметом дослідження є використання спеціальних знань на стадії 

досудового розслідування. 

Методи дослідження. Методи дослідження обрані з урахуванням 

поставленої мети, його об’єкта та предмета. Методологічною основою роботи є 

теорія пізнання та напрацьовані на її основі загальнонаукові й спеціальні 

методи пізнання. Положення матеріалістичної діалектики дали змогу розкрити 

об’єктивні закономірності розвитку і взаємозв’язку явищ у галузі використання 

спеціальних знань при прийнятті процесуальних рішень у ході досудового 

розслідування, у динаміці та взаємозв’язку з іншими правовими інститутами 

кримінального, кримінального процесуального права, криміналістики та 

судової експертизи (1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3). Загальнонаукові методи 

системного й функціонального аналізу застосовані для визначення ролі, місця й 

значення спеціальних знань у кримінальному провадженні (1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 

3.2, 3.3). Історичний метод застосовано для виявлення передумов формування 

суспільних відносин та судової практики, пов’язаних із використанням 

спеціальних знань у кримінальному процесі для виконання низки важливих 

завдань кримінального провадження (1.1, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3).   

Порівняльно-правовий метод використано для дослідження чинного 

кримінального процесуального законодавства України та порівняння його із 

законодавством інших держав (Білорусі, Молдови, Казахстану, Російської 

Федерації, Німеччини, Франції), а також із вітчизняним законодавством, яке 

діяло на попередніх етапах розвитку країни (1.1, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3). 
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Соціологічний метод використано в процесі узагальнень даних опитувань, 

одержаних за спеціально розробленими анкетами (1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3). 

У ході дослідження автор спирався і на власний досвід роботи на посаді 

експерта. 

Теоретичною основою дисертаційного дослідження є наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних учених з історії та теорії держави і права, 

конституційного, кримінального, кримінального процесуального права, 

філософії. 

Нормативно-правову базу дослідження складають Конституція України, 

акти кримінального та кримінального процесуального законодавства України, 

постанови Пленуму Верховного Суду України, відомчі акти Генеральної 

прокуратури України, акти кримінального процесуального законодавства 

Білорусі, Казахстану, Молдови, Російської Федерації. 

Емпіричну базу дисертаційного дослідження становлять результати 

дослідження матеріалів 178 архівних кримінальних проваджень у прокуратурі 

та судах Одеської області, а також аналізу відповідних процесуальних 

документів, якими закінчувалось досудове розслідування зазначених 

кримінальних проваджень, результати соціологічного опитування 228 

працівників підрозділів ГУНП в Одеській області (182 слідчі та 46 експертів).  

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим після 

прийняття КПК України 2012 р. спеціальним комплексним монографічним 

дослідженням теоретичних і практичних проблем правового регулювання 

використання результатів застосування спеціальних знань у ході досудового 

розслідування. 

У межах здійсненого дослідження одержано такі результати, які мають 

наукову новизну: 

вперше: 

 - надано авторське визначення використання результатів спеціальних 

знань у досудовому розслідуванні, що передбачає залучення слідчим чи 
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прокурором спеціалістів, експертів для надання консультацій та висновків і 

прийняття за їх результатами процесуальних рішень; 

- доведено можливість використання як доказової інформації результатів 

діяльності спеціаліста, за відсутності потреби проводити експертні 

дослідження; 

- обґрунтовано, що повідомлення про підозру, клопотання, доручення, 

протокол затримання особи за підозрою в учиненні злочину є процесуальними 

рішеннями, які можуть прийматися за результатами застосування спеціальних 

знань; 

- вироблено алгоритм порядку допиту експерта та спеціаліста і 

запропоновано доповнити чинний КПК статтею 225-1 «Особливості допиту 

експерта та спеціаліста»; 

удосконалено: 

- твердження про необхідність поділу стадії досудового розслідування на  

умовні етапи стосовно завдань розслідування та процесуальних рішень кожного 

етапу; 

- підходи до призначення експертиз та їх законодавче закріплення; 

- позиції щодо використання допомоги спеціаліста в ході досудового 

розслідування; 

- порядок використання спеціальних знань у ході прийняття 

процесуальних рішень про застосування примусових заходів виховного та 

медичного характеру; 

дістали подальшого розвитку: 

- понятійний апарат у частині, що стосується предмета дослідження, 

зокрема визначення понять «спеціальні знання» та «обізнані особи»; 

- положення про доцільність проведення перевірки заяв і повідомлень про 

кримінальні правопорушення та прийняття відповідних процесуальних рішень 

в «експертних злочинах» за результатами застосування спеціальних знань; 

- теоретичні положення щодо умов закриття кримінального провадження, у 
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тому числі за результатами застосування спеціальних знань; 

- наукові позиції стосовно розширення підстав обов’язкового призначення 

експертиз; 

- за результатами дослідження запропоновано зміни та доповнення до 

чинного КПК України, зокрема до ст. 3; до п. 10 ч. 3 ст. 42; до п. 9 ст. 69; до ч.1 

ст. 71; до ч. 3 ст. 79; до ч. 1 ст. 99; до ч. 8 ст. 101; до ч. 3 ст. 110; до ч. 6 ст. 176; 

до ч. 1 ст. 214; до ч.1 ст. 242; до ч. 2 ст. 292; до ч. 1 ст. 491; до ч. 3 ст. 503; до ч. 

1 ст. 508. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні положення 

дисертації можуть бути використані:  

- у науково-дослідній діяльності як підґрунтя для подальших наукових 

досліджень проблем щодо вдосконалення практики використання спеціальних 

знань, прийняття та мотивації процесуальних рішень;  

- у навчальному процесі юридичних вищих навчальних закладів та 

правових факультетів при викладанні дисциплін «Кримінальний процес», 

«Досудове слідство», «Криміналістика» та спеціальних курсів, при підготовці 

відповідних розділів підручників, навчальних посібників, програм (акт 

впровадження в навчальну та наукову діяльність Одеського державного 

університету внутрішніх справ від 25 жовтня 2016 р.); 

- у практичній діяльності слідчих підрозділів у ході проведення 

досудового розслідування для вдосконалення засобів та методів збирання і 

дослідження доказів та в системі підвищення кваліфікації (акт впровадження в 

практичну діяльність слідчого управління ГУНП в Одеській області від 19 

квітня 2017 р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення даного 

дисертаційного дослідження знайшли своє відображення в наукових працях, які 

стали предметом обговорення на: Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Національні інтереси та проблеми забезпечення безпеки в 

Україні» (Кіровоград 18-19 листопада 2010 р.); Міжнародній науково-
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практичній конференції «Організаційно-правові засади боротьби з 

правопорушеннями на транспорті» (Одеса, 15 грудня 2010 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Роль та місце ОВС у розбудові демократичної 

правової держави» (Одеса, 21 квітня 2011 р.); Науково-практичній конференції 

«Організаційно-правові засади боротьби з правопорушеннями на транспорті» 

(Одеса 23 грудня 2011 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна 

регламентація та практика функціонування» (Одеса 17 квітня 2015 р.); 

Дистанційній науково-практичній конференції «Криміналістичні та 

кримінально-процесуальні засоби оптимізації досудового розслідування» 

(Одеса 2 квітня 2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Процесуальні та криміналістичні аспекти досудового розслідування» (Одеса, 

14 квітня 2016 р.). 

Публікації. Основні результати дослідження відображені у дванадцяти 

публікаціях за темою дисертації, з яких 5 у наукових журналах та збірниках 

наукових праць, визначених МОН України як фахові видання з юридичних 

наук (1 з яких опублікована в зарубіжному періодичному виданні), 7 тезах 

доповідей на наукових та науково-практичних конференціях. 

Структура. Дисертація складається зі вступу, 3 розділів, що містять 9 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел (283 найменування), 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 233 сторінок, з них основного 

тексту – 184 сторінки, список використаних джерел розміщений на 29 

сторінках, додатків – 12 сторінок  
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Розділ 1. Теоретичні засади прийняття процесуальних рішень за 

результатами використання спеціальних знань у досудовому розслідуванні 

 

1.1. Поняття і сутність спеціальних знань, що використовуються у 

досудовому розслідуванні 

 

Спеціальні знання є важливим процесуальним інститутом, який визначає 

підстави участі обізнаних осіб у розслідуванні кримінальних правопорушень, а 

також умови застосування цих знань у кримінальному процесі.  

Узагальнення 178 кримінальних проваджень свідчить про те, що спеціальні 

знання обізнаних осіб використовувалися прокурором і слідчим у 88% від 

загальної кількості вивчених нами кримінальних проваджень. 

Для правильного визначення суті будь-якого явища доцільно розглянути 

шлях його розвитку. Історія становлення інституту спеціальних знань тісно 

пов’язана з: 

а) розвитком загальнотеоретичних знань; 

б) виникненням і розвитком на базі загальнотеоретичних знань 

криміналістичних, судово-медичних та інших прикладних (спеціальних) знань; 

в) залучення спеціалістів у процес розслідування; 

г) використанням наукових знань при проведенні експертних досліджень, 

які є доказами в кримінальному провадженні. [196,12] 

Визнання експертизи як доказу розпочалося з 1808 р. за імператора 

Наполеона і було закріплено в КПК Франції. [192,15] Цей інститут експертизи 

отримав подальший розвиток у процесуальному законодавстві ХІХ ст. Австрії, 

Італії, Росії, Німеччини та інших країн. [60,69] 

Із приводу процесуального значення спеціальних знань у судовій діяльності 

того часу А.Ф. Коні зауважив, що «судова практика дуже часто примушує 

звертатися до спеціальних досліджень, або звертатися за допомогою до обізнаних 

осіб у різних спеціальних галузях знань, мистецтв і ремесел». [95,192] 

У ХVI – XVII століттях з’явилися перші наукові праці із судової медицини, 

а бурхливий її розвиток почався у ХІХ ст. У цей же період зароджується і 

криміналістика. У 1877 р. чиновник британської адміністрації в Індії Вільям 
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Хершель та у 1879 р. шотландський лікар Генрі Фулдс вперше описали спосіб 

ідентифікації злочинців за формою папілярних ліній пальців рук, що поклало 

початок використанню цих знань у роботі поліцейських служб світу, що успішно 

використовується до теперішнього часу. 

У 1883 р. Альфонс Бертільон, будучи писарем поліцейської префектури, 

уперше почав використовувати наукові дані антропології і статистики для 

ідентифікації особи. [244,20] 

У Російській імперії, до складу якої входила Україна, перші випадки 

використання спеціальних знань відносяться до початку XVII ст. Це були знання 

в галузі медицини і використовувались вони в ході огляду потерпілих і трупів. 

Судові лікарі стали обов’язковими учасниками розслідування злочинів про 

посягання на життя людини та завдання тілесних ушкоджень. Пізніше, до 

розслідування почали залучати обізнаних осіб із інших галузей науки, техніки, 

ремесла. [15, 21] 

“Артикул воинский купно с процессом, надлежащим судящим” 1715 г. У 

тлумаченні до арт. 154 – про покарання за вбивство – передбачав встановлення у 

справах про вбивство причину смерті «того ради зело потребность есть... лекарей 

определить, которые бы тело мертвое взрезали, и подлинно разыскали, что какая 

причина смерти его была, и о том имеют свидетельство в суде на письме подать, и 

оной присягою своей подтвердить». [118, 58] 

Участь обізнаних осіб знайшло відображення у «Своде законов уголовных» 

1832 р. Так ст. 197 визначала показання обізнаних осіб як доказу. У ст. 212 

зазначалося, що «если точное узнавание встречающегося в деле обстоятельства 

предполагает особые сведения или опытность в какой-либо науке, искусстве или 

ремесле, то надлежит истребовать о том показание и мнение сведущих людей, 

соображаясь с правилами, изложенными в главе об исследовании происшествия и 

осмотре». [72, 24] 

Законодавче закріплення експертиза отримала лише завдяки судовій реформі 

1864 р. та з прийняттям «Статуту кримінального судочинства», у якому було 

законодавчо закріплено проведення «судової експертизи». [143, 35] Статут визначав, 

що як обізнані особи до кримінального судочинства можуть бути запрошені: лікарі, 
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фармацевти, професори, учителі, техніки, художники, ремісники, особи, які 

тривалими заняттями в будь-якій галузі набули особливого досвіду.  

28 червня 1912 р. Державною радою і Державною думою Російської імперії 

було схвалено закон про заснування першої спеціалізованої судово-експертної 

установи – Кабінету науково-судової експертизи в м. Санкт-Петербург. 3 

листопада 1912 р. була затверджена Інструкція про діяльність кабінету.  

Кабінет науково-судової експертизи почав функціонувати з грудня того ж 

року. При цьому використовувався досвід роботи судово-фотографічної 

лабораторії, заснованої при прокурорі Санкт-Петербурзької судової палати, а 

також експертних установ Європи. 4 липня 1913 р. схвалено закон про заснування 

кабінетів науково-судової експертизи (КНСЕ) в містах Київ, Одеса та Москва, 

який введено в дію 1 січня 1914 р. [94, 60] 

Після Жовтневої революції 1917 р. Декретом № 2 «Про суд» висновок 

обізнаних осіб допускався як доказ. На цей час діяли Київський і Одеський 

інститути науково-судової експертизи. [88, 26] 

Науково-технічна та експертна діяльність в органах міліції почалася вже у 

1918 р. У наказах стосовно кримінально-розшукової міліції вимагалося вживати 

термінових заходів щодо ознайомлення із засобами реєстрації злочинців – 

антропометрією, дактилоскопією, судовою фотографією, словесним портретом. 

[88, 27] За КПК 1923 р. висновок експерта визнавався доказом; експертиза 

проводиться у випадках, коли необхідні спеціальні знання, та були визначені 

випадки обов’язкового виклику експерта, визначено порядок призначення і 

проведення експертизи, дачі експертом висновку, зазначено права та обов’язки 

експерта та право обвинуваченого на виклик експерта. 

10 липня 1923 р. Рада народних комісарів УРСР затвердила Положення про 

кабінети науково-судової експертизи. До складу кабінетів входили секції 

ідентифікації особи, судово-фотографічних, хімічних і фізико-хімічних, а також 

судово-медичних досліджень. [235, 26] Ці кабінети стали не тільки центром 

експертної діяльності, а й центрами наукової роботи в галузі криміналістики та 

судової експертизи, базою для підвищення кваліфікації співробітників дізнання та 

слідства. [15, 39] 
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Починаючи з 1927 р., формується мережа лабораторій науково-судової 

експертизи при юридичних вузах, де розгортається експертна та науково-дослідна 

робота.1 

Наприкінці 40-х та на початку 50-х років науково-технічні відділи 

відокремилися в самостійну службу.2 Ці підрозділи стали брати на озброєння 

порівняльні мікроскопи, репродукційні установки, мікрофотонасадки, нові 

експертні валізи, джерела ультрафіолетового випромінювання та ін.3 

9 березня 1992 р. наказом МВС України № 140 було затверджено 

Положення про діяльність експертно-криміналістичних підрозділів (ЕКП) ОВС 

України і на ЕКП покладено такі основні завдання:  

- техніко-криміналістичне забезпечення слідчих дій і оперативно-

розшукових заходів;  

- проведення криміналістичних досліджень із метою створення науково 

обґрунтованої бази доказів при розслідуванні кримінальних справ;  

- виявлення осіб, причетних до скоєння злочинів, за допомогою 

криміналістичних обліків (п. 1.2.1) [177] 

25 лютого 1994 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про 

судову експертизу», що сприяло впорядкуванню питань, пов’язаних із судово-

експертною діяльністю. Завдяки цьому було створено єдину правову базу для 

діяльності всіх закладів і осіб, які займаються провадженням експертиз. [88,29] 

18 січня 1999 р. № 30 Постановою Кабінету Міністрів видано наказ «Про 

затвердження Положення про Державний науково-дослідний експертно-

                                                           
1Стаття 64 КПК УРСР 1927 р. передбачала, що експертиза призначається в разі, коли для розслідування 

або розгляду справи необхідні спеціальні знання в галузі досліджуваного питання. Також у кодексі 

відзначалося, що експертні висновки, як і інші докази, мають розцінюватися слідчим і судом у 

сукупності та в порівнянні з іншими даними справи. 

Стаття 189 КПК передбачала у разі необхідності запрошення експертів для участі в огляді. В коментарі 

до цієї статті дається рекомендація частіше виконувати фотографування об’єктів огляду. Для огляду і 

розтину трупа, для огляду потерпілого або обвинувачуваного, і в інших випадках, коли потрібна 

медична експертиза, слідчий запрошує як експерта судового медика свого району або представника 

інституту науково-судової експертизи. У разі утруднення такого виклику запрошується найближчий 

лікар.  
2 Після великої Вітчизняної війни робота Київського та Харківського науково-дослідних інститутів 

судової експертизи та Одеського інституту судової експертизи відновлюється. З 1946 р. вони 

перейменовані в науково-дослідні інститути судової експертизи. У 1950 р. в РРФСР і ряді інших 

союзних республік були створені науково-дослідні криміналістичні лабораторії. 
3Тактика попереднього дослідження криміналістичних об'єктів при проведенні слідчого огляду: 

Монографія /За загальною редакцією Комахи В.О; Одеська національна юридична академія. - Чернівці: 

Золоті литаври, 2003. -268 с, 
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криміналістичний центр МВС України [177], а 30 серпня 1999 року № 682 

Постановою Кабінету Міністрів видано наказ «Про затвердження Настанови про 

діяльність експертно-криміналістичної служби МВС України» [175], якими було 

визначено, що експертно-криміналістична служба МВС України входить до блоку 

кримінальної міліції і складається з експертно-криміналістичних підрозділів, до 

яких належить Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

МВС України та науково-дослідні експертно-криміналістичні центри при 

ГУМВС, УМВС, УМВСТ; які є самостійними структурними підрозділами МВС, 

підпорядковуються міністру, начальникам ГУМВС, УМВС (п. 1.1.1). 

Сьогодні практично неможливо уявити матеріали кримінального 

провадження, в яких у тій чи іншій формі не використовуються спеціальні знання. 

Висновок експерта не тільки є доказом, але й підтверджує доказове значення 

матеріалів, які підлягали експертному дослідженню. Результати 

криміналістичного дослідження (трасологічного, балістичного, почеркознавчого 

та ін.) як спеціального виду і способу пізнання події злочину використовуються 

для прийняття відповідних процесуальних, тактичних та інших рішень.  

Загальна теорія судової експертизи як модель практичної діяльності 

покликана відбити специфіку пізнавальної праці експерта, методологію 

експертних досліджень, концептуальні напрями їх загального розвитку: 

комп’ютеризацію, автоматизацію експертних проваджень. [33, 39] 

На жаль, поняття спеціальних знань не отримало законодавчого закріплення 

в чинному Кримінальному процесуальному кодексі (далі – КПК) України. У КПК 

зроблено акцент на різних цілях залучення спеціалістів і експертів, а також у 

процесуальному значенні результатів застосування ними своїх спеціальних знань.  

Така позиція викликає наукові дискусії й численні запитання з боку 

практиків щодо форм використання спеціальних знань у кримінальному 

провадженні [45, 21; 228, 38] та значення їх у процесі доказування. При розкритті 

сутності спеціальних знань виявляються різні термінологічні відтінки цього 

юридичного явища. [201, 43] Такий підхід призводить до однобічності визначень і 

не сприяє точному й правильному з'ясуванню значення і суттєвих ознак 

спеціальних знань та особливостей використання їх результатів.  
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На сьогодні є більше десяти постанов Пленуму Верховного Суду України з 

різних питань узагальнення практики застосування судами процесуального 

законодавства, де вживаються терміни «спеціальні знання» та «спеціаліст», але 

роз’яснення, що слід розуміти під цими термінами, не надано. 

Отже, дослідження проблеми застосування та використання результатів 

спеціальних знань на стадії досудового розслідування, залишається актуальним. 

Для вирішення спорів про зміст поняття «спеціальні знання» має 

принципове значення. На нашу думку, закріплення цього поняття в КПК 

допоможе: чітко визначити функцію експертизи; розкрити сутність діяльності 

спеціаліста в кримінальному провадженні в ході проведення слідчих гласних і 

негласних (розшукових) дій; допоможе уникнути застосування різних знань, які 

не підпадають під категорію спеціальних (наприклад, залучення до участі в 

кримінальному провадженні екстрасенсів); означити правовий статус суб’єктів 

застосування спеціальних знань та вплив результатів діяльності зазначених 

суб’єктів на процес прийняття процесуальних рішень у кримінальному 

провадженні та на кримінальне провадження в цілому. У ході проведеного 

опитування за необхідність закріплення поняття спеціальних знань у чинному 

законодавстві висловилися 86,8% респондентів. 

За загальним правилом, прийнято вважати, що «спеціальні знання» - це 

знання, якими володіє обмежене коло осіб. Вони набуті в ході отримання фахової 

освіти, досвіду практичної роботи, тобто професійної підготовки.  

Відповідно до поглядів сучасної гносеології, «знання» характеризуються як 

продукт суспільної, матеріальної і духовної діяльності людей. Сукупність знань 

можна розділити на життєві (повсякденні) і наукові, які складаються з 

теоретичних і практичних знань. [274, 24] 

 Наукові знання одержують у результаті навчання, у ході наукової та 

практичної діяльності. Теоретичні знання розкривають внутрішню сутність явищ, 

їх природу і закономірності. Практичні знання - це знання про засоби трудової 

діяльності, способи їх застосування в різних ситуаціях. 

Термін «знання» можливо тлумачити як сукупність відомостей у певній 

галузі, набутих у процесі навчання, дослідження. Цим терміном ще позначають 

«обізнаність у чому-небудь, наявність відомостей про кого-, що-небудь». [30]  
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Знання у загальному розумінні – це «продукт суспільної, матеріальної й 

духовної діяльності людей: ідеальне вираження в знаковій формі об'єктивних 

властивостей і зв'язків світу, природного і людського». [258, 146; 225, 192] 

На сучасному етапі розвитку науки і суспільства взагалі важко визначити 

чітку межу між практичними і науковими знаннями. Систему наукових знань 

складають суспільні, природничі, технічні і математичні та ін. [233, 139] 

Н.І. Клименко зазначає, що практичні знання – це багатопрофільна галузь, 

яка склалась на основі вікового досвіду повсякденно-практичної діяльності 

людей. До них вона відносить знання побутового і виробничого характеру, які 

закріплені в певних прийомах і рецептурних правилах. Їх зміст складають знання 

про засоби трудової діяльності, способи їх застосування, найбільш раціональну 

поведінку в тих чи інших життєвих умовах. [83, 11] 

Практичні знання закінчуються процесом пізнання, в основному, зовнішньої 

сторони предметів та явищ, а не їх суті. Т.В. Авер’янова та О.Р. Росинська 

спеціальні знання визначають як систему теоретичних знань і практичних 

навичок у галузі конкретної науки або техніки, мистецтва та ремесла, які 

здобуваються шляхом спеціальної підготовки чи професійного досвіду та 

необхідні для вирішення питань, що виникають у процесі судочинства. [279, 26]  

Р.С. Бєлкін визначає спеціальні знання як професійні знання й уміння в 

галузі науки, техніки, мистецтва або ремесла, які необхідні для вирішення питань, 

що виникають при розслідуванні і розгляді певних справ. [15, 64] 

Б.В. Романюк надає це визначення як сукупність науково обґрунтованих 

відомостей окремого (спеціального) виду, якими володіють особи (спеціалісти) у 

межах будь-якої професії в різних галузях науки, техніки, мистецтва та ремесла, 

що використовуються для успішного виконання завдань кримінального 

судочинства. [195, 12] 

О.О. Ейсман писав, що «це знання не загальновідомі, не загальнодоступні, 

що не мають масового поширення, це знання, якими користується обмежене коло 

спеціалістів». [275, 43] 

На думку Ю.К. Орлова, спеціальними є знання, які виходять за рамки 

загальноосвітньої підготовки та життєвого досвіду, ними володіє вузьке коло осіб. 

Такі знання є результатом особливої підготовки, професійних навичок. [158, 21] 
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Можливо виділити вчених, які вважають, що спеціальні знання – це тільки 

наукові знання. Так М.С. Строгович писав, що в основі експертизи лежить певна 

галузь наукового знання, «різні питання техніки, мистецтва і ремесла самі 

бувають об’єктом наукового дослідження, і тому всяка експертиза повинна 

базуватись на даних науки». [230, 48]  

В.К. Лісіченко і В.В. Циркаль, категорично виступаючи проти такого 

визначення, стверджують, що при розслідуванні злочинів наукові знання не є 

єдиною сферою спеціальних знань, які використовуються при проведенні 

експертиз. [131, 28] Вони вважають, що в ряді випадків експертами 

призначаються особи, котрі володіють професійними знаннями та практичними 

навиками у певній сфері суспільного життя.  

Немає ніяких заперечень щодо такого твердження, але варто підтримати 

думку М.С. Строговича про те, що техніка, мистецтво й ремесло і професійні 

навички не повинні протиставлятися науці, а навпаки повинні базуватися на 

наукових знаннях. [230, 50] 

Можливо підтримати думку В.М. Махова, який визначає спеціальні знання 

як властиві різним видам професійної діяльності, за винятком знань, що є 

професійними для слідчого і судді, які використовуються при розслідуванні 

злочинів і розгляді кримінальних справ у суді з метою сприяння встановленню 

істини у випадках і порядку, визначених кримінально-процесуальним 

законодавством». [143, 87] 

У спеціальній літературі особи, які володіють спеціальними знаннями і 

залучаються до участі під час кримінального провадження, іменуються як 

«обізнані особи». [23, 38] 

Щодо поняття «обізнані особи» серед вчених, не дивлячись на дещо різні за 

формулюванням визначення цього поняття, суттєвих суперечностей не існує. Так, 

наприклад, І.Я. Фойницький визначав їх як осіб, які залучалися до участі в справі 

з метою спостереження і встановлення обставин, пізнання яких вимагало 

застосування спеціальних знань та надання висновку або висловлення думки про 

них. [259, 64] 



31  

Р.С. Бєлкін і В.Ю. Шепітько визначають їх такими, що володіють 

спеціальними знаннями в певній галузі науки, техніки чи ремесла, та можуть 

виконувати в судочинстві функції спеціаліста чи експерта. [14, 37; 266,12] 

З аналізу літературних джерел можливо визначити вимоги, які притаманні 

обізнаним особам: компетентність, володіння спеціальними (професійними) 

знаннями в певній галузі, їх поєднання із знаннями особливостей наукового 

дослідження, незацікавленість, об’єктивність, неупередженість до всіх учасників 

кримінального провадження, процесуальна самостійність, незалежність, а для 

перекладача, крім цього, вільне володіння мовами і спеціальною термінологією, 

що необхідні для перекладу та неприпустимість поєднання його функцій із 

виконанням інших процесуальних обов’язків у кримінальному провадженні. 

На підставі викладеного можливо зробити висновок, що обізнані особи – це 

будь-які не зацікавлені компетентні особи, котрі володіють спеціальними 

знаннями в певній галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла і досвідом їх 

використання та залучені сторонами кримінального провадження, судом (суддею) 

до участі як до початку, так і під час кримінального провадження, з метою 

сприяння у вирішенні питань, що вимагають застосування спеціальних знань і 

практичних навичок. Пропонуємо доповнити ст.3 КПК пунктом (13-1) 

відповідного змісту. 

 Уваги заслуговує питання залучення обізнаних осіб до кримінального 

провадження. У ході опитування 49,2% респондентів заявили, що при 

кримінальному провадженні траплялися випадки відмови обізнаної особи від явки 

для проведення слідчих (розшукових) дій чи надання консультативної допомоги, 

серед яких 22,6% (16 випадків) обізнаних осіб, які працюють в експертній установі, і 

77,4% (54 випадки) особами, які не є співробітниками експертних установ.  

Водночас за результатами анкетування слідчих 53,6 % з них ведуть облік 

фахівців, до яких звертаються за допомогою в ході розслідування злочинів. Але 

не завжди такий облік відповідає належним вимогам. Претензії не до форми 

обліку - щодо цього багато чого залежить від індивідуальних рис характеру 

слідчого. Важливо інше – регулярне відновлення відомостей про обізнаних осіб, 

внесення доповнень і змін у зазначені форми обліку за необхідності.  
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Стосовно обізнаних осіб, які працюють в експертних установах, проблема 

обліку в значній мірі повинна вирішуватися такими організаційними заходами, як 

регулярне надання слідчим довідників про види й можливості судових експертиз, 

які проводяться в експертних установах регіону, із зазначенням прізвищ і 

телефонів експертів. За результатами опитування лише 3,6% респондентів 

зазначили, що вони мають довідники про види та можливості судових експертиз, 

які проводяться в експертних установах із зазначенням прізвищ та телефонів 

експертів. 

Крім того, на запитання щодо наявності можливих недоліків у використанні 

спеціальних знань у кримінальному провадженні було отримано такі відповіді: а) 

відсутність інформації про нові види експертиз, їхні можливості та особливості їх 

призначення - 43,9%; б) неготовність експертів взаємодіяти зі слідством у формі 

непроцесуального консультування - 22,7%; в) небажання слідчих «ускладнювати» 

звичну схему розслідування проведенням трудомістких експертиз та залученням у 

процес нових учасників-спеціалістів - 14,3%; г) труднощі знайти відповідного 

спеціаліста для участі в слідчій дії – 18,5% 

Уважаємо, що в експертних установах кожного регіону потрібно мати 

штатних експертів для проведення найпоширеніших тут технічних експертиз. 

Таку думку підтримують 61,7 % опитаних респондентів. 

Слідчий за своїм фахом може бути спеціалістом іншої галузі науки, техніки, 

мистецтва (мати диплом з іншої спеціальності). Водночас слідчі не можуть 

самостійно і безпосередньо застосовувати такі знання для збирання і дослідження 

доказів, хоча деякі спеціальні знання вони отримують у процесі навчання в 

юридичних навчальних закладах (із судової медицини, судової психіатрії, судової 

психології, інформатики тощо). [20, 210] Як свідчить практика, деякі слідчі на 

початку своєї трудової діяльності працювали експертами. Але в разі виникнення 

необхідності застосування спеціальних знань він повинен залучити обізнаних 

осіб. Однак при оцінці висновку експерта набутні протягом життя знання, якими 

володіє слідчий, допомагають йому краще усвідомити питання проведеного 

експертом дослідження, але ж посилатись на свої наукові або технічні знання він 

не має права, оскільки докази оцінюються за «внутрішнім переконанням, яке 
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ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин 

кримінального провадження, керуючись законом». [110, 64] 

Із цього приводу Ю.К. Орлов зазначив: «Висококваліфіковані слідчі, які 

спеціалізуються на господарських злочинах, достатньо глибоко розбираються у 

економіці та бухгалтерії. Але чи можуть їхні висновки з такого роду питань мати 

будь-яке доказове значення? Очевидно, що ні». [157, 98] 

Для якісного виконання своїх посадових обов'язків слідчий повинен 

володіти знаннями в рамках освітнього стандарту за спеціальністю «право», до 

яких слід віднести: загальні знання стосовно судової експертизи, оперативно-

розшукової діяльності; поглиблені знання за окремими напрямами роботи 

слідчого та окремими методиками розслідування. Крім того, слідчий може і 

повинен використовувати наявні в нього спеціальні знання, отримані в ході своєї 

професійної діяльності, зокрема для визначення якості роботи спеціаліста, оцінки 

висновку експерта, для проведення допиту експерта або спеціаліста та ін. [44, 27] 

Ми не можемо цілком погодитися з позицією Романюка Б.Ф. [256, 46], який 

вважає, що під час розслідування слідчий може особисто застосовувати будь-які 

науково обґрунтовані спеціальні знання, якщо він ними володіє і їх вимагає 

розслідування. Відповідно до ст. 77 КПК України, слідчий не вправі самостійно 

вирішувати питання, які вимагають спеціальних знань, оскільки процесуальний 

закон забороняє поєднувати функції слідчого і експерта чи спеціаліста. [112] 

Слідчий залишається слідчим і при цьому його функції в процесі доказування не 

підлягають розширенню. Таку ж позицію підтримує і Є.Ф. Коновалов, який 

категорично виступає проти будь-яких висновків слідчого, як і їх фіксації у 

процесуальних документах, якщо вони базуються на власних спеціальних знаннях 

у різних галузях науки і техніки. [96, 25] 

Слідчий може проводити дослідження речових доказів, застосовувати для 

цього криміналістичну техніку, але такого роду дослідження не є експертизою, і 

висновки такої діяльності не мають ніякого доказового значення. Вони не повинні 

фіксуватися у процесуальних документах, а ознаки досліджуваного предмета, 

через які він став речовим доказом, повинні зберігатись для подальшого 

проведення експертизи. Таке дослідження є позапроцесуальним і попереднім, яке 

має лише допоміжне, оперативно-тактичне значення. [218, 132] 
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У ході нашого дослідження, виникає необхідність уточнення термінів 

«використання» та «застосування».  

Згідно з тлумачним словником сучасної української мови 

«використовувати» означає застосовувати, вживати, що-небудь, з користю 

користуватися чимось. [30, 97] 

«Застосовувати» означає використовувати, запроваджувати в ужиток, 

пристосовувати. [30, 331] 

Перш за все, такі поняття є синонімами і по суті означають той же процес, 

але при певних ситуаціях вони мають дещо відмінний змістовий відтінок і це має, 

на наш погляд, суттєве значення. 

Застосування є однією з визначальних ознак у природі людини, наслідком 

уміння нагромаджувати досвід і ділитися ним, і відтак вдаватися до допоміжних 

ланок (засобів, інструментів) на шляху до поставленої мети, використання знань, 

ідей та досвіду. Навіть коли людина за допомогою молотка і цвяхів закріплює 

картину на стіні, фактично вона застосовує досвід, технології та матеріали, що 

дали людині в руки зручний у використані інструмент. 

У процесі спеціальної освіти засвоюється систематизована сукупність знань, 

навиків та вмінь, які необхідні для виконання роботи певної спеціальності 

(професії) та певного рівня кваліфікації. Отже спеціальні знання набуваються 

людиною в процесі спеціальної освіти і пов'язані в подальшому зі 

спеціалізованою діяльністю людини. Це є необхідною передумовою успіху 

практичної професійної діяльності і проявляється в обґрунтованих та правильних 

діях обізнаних осіб у творчому виконанні покладених на них завдань. 

Метою застосування таких знань є встановлення обставин розслідуваної події.  

Судова експертиза є кваліфікованою формою застосування спеціальних 

знань у кримінальному провадженні, тобто окремим видом діяльності обізнаних 

осіб, якими в нашому випадку є експерт та спеціаліст.  

Як правило, термін «використання» зазвичай уживається там, де треба 

підсилити значення користі, корисних наслідків для ініціатора застосування 

(використовувати - брати що-небудь із користю, для власних вигод). 

У пошуковій діяльності слідчий, прокурор захисник, слідчий суддя поряд із 

своїми професійними знаннями використовує результати застосування 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D1%8F%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB
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спеціальних знань в установленому законом порядку не тільки для збору доказів 

та інших слідів кримінального правопорушення, але і при дослідженні їх із метою 

отримання іншої інформації. 

Таким чином фактичні дані, проаналізовані та оцінені слідчим з 

урахуванням його професійного, життєвого досвіду, спеціальних знань, є 

реальним підґрунтям для побудови розшукових версій, прийняття процесуальних 

та тактичних рішень. 

Зазначене підтверджується положеннями ст. 71 КПК України щодо 

застосування спеціалістом спеціальних знань та навичок. 

Отже, експерт та спеціаліст для проведення досліджень застосовують свої 

знання, а слідчий, прокурор, захисник, слідчий суддя під час своєї діяльності 

використовують результати застосування спеціальних знань. 

Сьогодні слідчі доволі часто на практиці зустрічаються з необхідністю 

використання результатів спеціальних знань. Із метою пошуку, знаходження, 

виявлення, фіксації, дослідження та оцінки доказової інформації у процесі 

розслідування кримінальних правопорушень, загальних юридичних знань у 

багатьох випадках буває недостатньо. Для того, щоб знайти чи виявити деякі 

сліди, установити їх походження, з'ясувати склад будь-якої речовини, причину 

явища (смерті, підпалів, руйнування будівлі тощо), необхідні спеціальні знання в 

різноманітних галузях: криміналістики, судової медицини, математики, хімії, 

фізики, біології, електротехніки, пожежної справи тощо. [201, 44] 

До проблемних питань кримінального провадження можливо віднести  

отримання свідчень обізнаних осіб. Але чинним законодавством України, на 

відміну від законодавства інших країн, порядок отримання даних свідчень саме 

таким чином не передбачений. Як правило, оформлення таких свідчень 

здійснюється протоколом допиту свідка. У зв’язку із цим, у науковій літературі 

між ученими не склалося єдиної думки щодо можливості допиту обізнаних осіб.  

Так одні автори (К.О. Букалов [26, 25], І.М. Сорокотягін [223, 37], В.М. 

Махов [143, 64]) визнають можливість і доцільність допиту обізнаних осіб та 

визначають дану форму використання спеціальних знань процесуальною. Інші ж 

учені (В.Д. Арсеньєв, В.Г. Заблоцький) відзначають, що обізнані особи (технічні 

інспектори, керівники та співробітники експертних закладів та ін.) не можуть 
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бути допитані взагалі, аргументуючи своє твердження тим, що у свідченнях таких 

свідків важливе місце займає думка відносно як сприйнятих, так і безпосередньо 

не сприйнятих фактів.  

Свою точку зору дані вчені мотивують тим, що ніяких інших повноважень 

крім тих, які обумовлені функціональною компетенцією, у даних осіб у 

кримінальному процесі немає й бути не може.  

У свою чергу І.М.Сорокотягін свідченням обізнаних осіб надає ознаки 

самостійної форми використання спеціальних знань та визначає дану допомогу 

вказаних осіб довідковою діяльністю. При цьому він зазначає, що свої висновки 

та пропозиції обізнана особа викладає не в довідці, а в протоколі допиту.  

Такого роду свідчення відрізняються від інших свідчень. У роботі В.М. 

Махова пропонується виділити свідчення обізнаних свідків в окреме джерело 

доказів та передбачити допит обізнаних свідків як самостійну слідчу дію. [143, 19] 

Уважаємо, що чинний КПК має містити положення щодо правової регламентації 

допиту обізнаних осіб. Таку пропозицію підтримали 44,7% респондентів. 

Досліджуючи нормативні джерела, можна зробити висновок, що спеціальні 

знання можуть використовуватися як у процесуальній, яка закріплена нормами 

КПК, так і непроцесуальній формах, до яких можливо віднести: 

- консультативну і довідкову діяльність обізнаних осіб; 

- проведення аудиту; 

- участь обізнаних осіб у проведенні гласних і негласних слідчих 

(розшукових) дій, також і проведення ними так званих попередніх досліджень 

матеріальних об’єктів, надання технічної допомоги слідчому або оперативному 

співробітнику та ін. За чинним КПК результати такої діяльності доказового 

значення не мають, але широко застосовуються як орієнтуюча інформація в ході 

розшуку злочинця, установлення способу вчинення і приховання злочину, при 

виявленні ознак злочинного акту та ін. [64, 43]; 

- проведення попередніх досліджень як до, так і після початку 

кримінального провадження з метою виявлення ознак злочинної діяльності та 

причетності до неї конкретних осіб, а також для отримання швидкої орієнтовної 

інформації щодо кримінального провадження. [20, 211] Особа, яка проводить 
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дослідження, має використовувати практично ті ж методи і ту ж логіку 

дослідження, що і під час експертизи. 

В.В. Тіщенко зазначає, що до таких форм можливо також віднести: участь у 

допиті малолітньої або неповнолітньої особи психолога, педагога, лікаря; 

письмові пояснення спеціалістів; участь перекладача. [240, 350] 

КПК передбачає використання в необхідних випадках не тільки спеціальних 

знань, але й спеціальних навичок (ст. 71 КПК). Навички - це дії, які в результаті 

тривалого повторення стають автоматичними. Здебільшого знання формуються з 

використанням навичок, з іншого боку - наявність знань, і в першу чергу 

практичних, сприяє виробленню навичок. Використання практичних навичок, 

нерідко дозволяє емпірично встановлювати окремі факти дійсності, 

використовувати ті чи інші закономірності, сутність явищ. [212, 84] Так, 

здійснюючи фотозйомку, фотографу не обов'язково знати особливості протікання 

хімічних процесів в емульсійній поверхні плівки. 

На підставі вищевикладеного можна дати таке визначення спеціальних 

знань. Спеціальні знання – це наукові, технічні й інші професійні знання, отримані 

в результаті навчання, а також навички, набуті в процесі роботи в певних 

галузях практичної діяльності, які використовуються разом із науково-

технічними засобами для пошуку, виявлення, вилучення та дослідження слідів 

злочину з метою одержання доказової та орієнтуючої інформації. 

Доречно визначити основні напрями використання спеціальних знань у 

кримінальному провадженні. 

При розслідуванні кримінальних правопорушень про розкрадання майна, 

одним із засобів збору інформації про вчинене діяння є аудит. Згідно із Законом 

України «Про аудиторську діяльність», аудит - перевірка даних бухгалтерського 

обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою 

висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих 

аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або інших  правил  (внутрішніх положень суб'єктів 

господарювання) згідно із вимогами користувачів. [79, 112]  
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 У практиці розслідування ухилення від сплати податків формою 

використання спеціальних пізнань є проведення документальних перевірок 

дотримання законодавства про податки та інших платежів до бюджету.  

Аудиторський висновок - документ, який складений відповідно до 

стандартів аудиту та передбачає надання впевненості користувачам щодо 

відповідності фінансової звітності або іншої інформації концептуальним основам,  

які  використовувалися при її складанні. [186] 

За деякими категоріями злочинів інформація про обставини їх учинення, 

може бути отримана з матеріальних джерел лише за результатами застосування 

спеціальних знань. Таку категорію кримінальних правопорушень можливо 

визначити як «експертні злочини» (належність об'єктів до: отруйних, 

сильнодіючих, психотропних речовин, наркотичних засобів або прекурсорів 

(розділ 8 КК); вогнепальної або холодної зброї, боєприпасів, вибухових речовин 

(ст. ст. 263, 264 КК); визначити наявність матеріальної підробки документів, 

грошей, цінних паперів (ст. ст.199, 200 КК); ступінь тяжкості нанесених тілесних 

ушкоджень (ст. ст. 121-126 КК) та ін.  

Деякі автори без достатніх на те підстав не називають серед процесуальних 

форм використання спеціальних знань діяльність перекладача. Є думка, що 

перекладач є спеціалістом і як спеціаліст є обізнаною особою. [213, 29] 

 Перекладач на відміну від спеціаліста надає допомогу не тільки слідчому, 

але й тим особам, які користуються послугами перекладача. Однак в остаточному 

підсумку і цей аспект діяльності перекладача допомагає слідчому провести повне 

всебічне й неупереджене розслідування. Крім того, перекладач займається не 

тільки перекладом постановки запитань та відповідей на них у ході проведення 

слідчих (розшукових) дій, а й перекладом матеріалів кримінального провадження, 

у разі необхідності.  

Із проблемою такого перекладу стикалися 82,2% опитаних слідчих. Слід 

зазначити, що в практичній діяльності органів досудового розслідування, 

найбільш поширений факт відмови від явки спеціалістів був пов'язаний із 

питанням залучення перекладача. Ураховуючи значимість участі перекладача в 

кримінальному провадженні, уважаємо за необхідне створення при управліннях 

юстиції кожного регіону банку даних осіб, які можуть виступати як перекладачі в 
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ході досудового розслідування та судового розгляду. Така пропозиція знайшла 

підтримку 82,3% респондентів. 

Крім того, існують форми, пов’язані з витребуванням слідчим документів, 

як містять довідкові чи інші відомості, які мають стосуються кримінального 

провадження, підготовлені спеціалістами, але не підміняють висновків експертів і 

інші документи, що складаються у встановленому порядку. Зазначені матеріали 

не містять відомостей про кримінальне правопорушення. В основному це 

разового характеру довідки, які містять відповіді на запити слідчого. Вони 

можуть, приміром, засвідчувати або роз'яснювати положення відомчих наказів і 

інструкцій, аналіз яких вимагає спеціальних знань. [127, 54] За віднесення до 

доказів актів зазначених перевірок та довідкової інформації висловились 74,4 % 

респондентів.  

Уважаємо, що особа, яка підписала акт чи довідку або брала участь у їх 

складанні, може бути допитана як свідок, у разі виникнення сумніву в дійсності 

документа або в необхідності роз'яснень певних положень довідок.  

До джерел одержання спеціальних знань належать рекомендації з 

криміналістики, судової експертизи, медицини, психіатрії. Наприклад, 

рекомендації в галузі судової експертизи дозволяють слідчому правильно 

поставити перед експертом запитання, оцінити хід і результати проведених 

досліджень, скласти план допиту, у сукупності з іншими фактичними даними 

правильно кваліфікувати дії правопорушника. Ці рекомендації дозволяють 

слідчому оцінити діяльність судового медика при огляді трупа на місці події та 

результати цієї діяльності, уникнути помилок і запобігти появі необґрунтованих 

висновків. [93, 52] 

Закон передбачає залучення обізнаних осіб при проведенні слідчої або 

процесуальної дії. Зокрема, при призначенні та проведенні експертизи, огляді та 

ексгумації трупа (ст. 238, 239 КПК) під час проведення слідчих (розшукових) дій 

за участю малолітньої або неповнолітньої особи (ст.227 КПК).  

Невикористання спеціальних знань у перерахованих діях є суттєвим 

порушенням і спричиняє втрату доказового значення результатів цих дій.   

Факультативним є використання спеціальних знань при огляді (ст.  237  

КПК), проведенні допиту (ст.ст. 224, 232 КПК), пред’явленні особи для впізнання 
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(ст. 228 КПК), обшуку (ст. 236 КПК), проведенні слідчого експерименту (ст. 240 

КПК) і в ряді інших слідчих (розшукових) дій. 

До форм використання спеціальних знань можна віднести і діяльність, 

пов’язану з проведенням негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених 

главою 21 КПК. 

В умовах науково-технічного прогресу дедалі частіше в ході досудового 

розслідування виникає потреба в одержанні відомостей довідкового характеру, 

роз'яснень ряду положень, загальноприйнятих у певній сфері діяльності.  

Важливо, щоб ці відомості стали відомі не тільки слідчому, прокурору, але й 

підозрюваному та потерпілому, а також іншим учасникам процесу. Дана 

інформація може бути підставою обґрунтування проведення обшуку, допиту, 

направлення доручень, запитів. При цьому далеко не завжди можна обійтися 

витребуванням довідок і інших документів, оскільки часто слідчі не знають, де 

перебувають потрібні їм відомості, у якому обсязі, у зв'язку із чим вони 

збираються, чим забезпечується їхня повнота й вірогідність, як розуміти ті чи інші 

спеціальні терміни, показники. [131, 64] 

У стадії досудового розслідування спеціальні знання використовуються 

також у формах, які навіть і побічно не передбачені КПК. Це виступи з лекціями 

на заняттях по підвищенню кваліфікації слідчих.  

В КПК колишніх союзних республік є вичерпний перелік галузей 

використання спеціальних знань: наука, техніка, мистецтво та ремесло. КПК 

інших республік не передбачають такого переліку, а вказують на використання 

наукових, технічних і інших спеціальних знань. КПК Естонії (ст. 58) взагалі не 

містить їх переліку, зазначаючи при цьому, що «експертиза призначається, коли 

необхідні спеціальні знання». [143, 104] Можливо погодитися з таким 

формулюванням, оскільки неможливо визначити перелік галузей спеціальних 

знань, які використовуються на практиці. 

У межах нашого дослідження доцільно розглянути питання щодо 

використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві закордонних країн.  

В Англії, США й ряді інших країн, як у минулому столітті, так і нині, 

експерт виступає як свідок, який на відміну від звичайного свідка дає показання 

не про відомі йому факти, а висловлює свою думку із приводу пред’явлених йому 
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фактів. Крім того, діє принцип «змагальності експертизи», згідно з яким сторони в 

процесі можуть залучати до участі у справі своїх експертів для проведення 

досліджень і для заперечення висновків експерта, запрошеного противною 

стороною. Поліцейський чиновник має право залучити особу яка проводила 

спеціалізоване дослідження, з ініціативи однієї зі сторін до участі в процесі як 

свідка і дати під присягою показання про проведене ним дослідження.  

В США розслідування по справах про злочини проти особи в певній мірі 

здійснюється виборною посадовою особою поліції - коронером. Останній по 

справах про вбивства встановлює й причини смерті. Через недостатню 

професійну підготовленість коронерів установлення причини смерті в ряді штатів 

США покладають на лікарів – судових медиків. [148, 96] 

Розвиток поглядів про сутність експертизи за законодавством Франції і 

Німеччини призвело до встановлення інституту присяжних експертів. Так згідно з 

КПК Франції, прийнятим у 1958 р., експертизу має право призначити тільки 

слідчий суддя або суд. [86, 42] Співробітники судової поліції, у разі необхідності 

провести дослідження у невідкладних випадках звертаються за допомогою до 

будь-яких обізнаних осіб (ст. 60). Висновки цих осіб не мають процесуального 

статусу експертизи, незважаючи на те що вони письмово присягають давати свої 

висновки сумлінно (ст. 74). [53, 112] 

У дореволюційній Росії були закладені теоретичні основи та шляхи 

розвитку використання спеціальних знань. Її характерними рисами стали вузьке 

розуміння експертизи, висновку експерта як доказу, відмінність експертизи від 

участі спеціалістів у слідчих діях. [143, 23] 

На підставі викладеного під використанням спеціальних знань у ході 

досудового розслідування необхідно розуміти застосування взагалі всіх існуючих 

незагальновідомих знань і навичок, якими не володіє слідчий, прокурор і в 

процесі розслідування в цих знаннях чи навичках виникає необхідність. Зазначені 

знання використовуються особами, які проводять розслідування, відповідно до 

вимог КПК, або за своїм внутрішнім переконанням, із метою оптимального 

пошуку, виявлення, закріплення, вилучення та дослідження доказової інформації. 

До зазначених знань не належать юридичні знання, за винятком тих знань із 

галузі спеціальних юридичних наук, які стосуються пошуку, виявлення, 

закріплення, вилучення та дослідження доказів. 
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1.2. Сутність стадії досудового розслідування та характеристика її 

етапів 

У теорії кримінального процесу діяльність органів досудового розслідування, 

прокуратури і суду щодо розслідування кримінальних правопорушень поділяється 

на етапи, які називаються стадіями кримінального процесу, і першою стадією є 

досудове розслідування, з якої виникають кримінальні процесуальні відносини між 

учасниками кримінального провадження. 

Досудове розслідування починається з моменту внесення відомостей про 

кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань ( далі - 

ЄРДР) - автоматизованої електронної системи баз даних, відповідно до якої 

здійснюються збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних, 

про відомості, внесені до ЄРДР, [173] і закінчується прийняттям передбачених 

КПК підсумкових рішень.  

Називаючи розслідування «досудовим», законодавець тим самим указує на 

його співвідношення з основною частиною процесу - судовим розглядом. Воно 

полягає в детальному, всебічному, неупередженому дослідженні обставин 

кримінального правопорушення слідчим та прокурором для того, щоб на підставі 

зібраних і перевірених доказів прийняти рішення про можливість судового 

розгляду. [137, 96] 

Ця стадія має особливості, що свідчать про її самостійний характер. Зокрема 

вона має: 1) свої самостійні завдання, які випливають із загальних завдань 

кримінального провадження (ст.2 КПК); 2) чітко окреслені межі в системі 

кримінального процесу; 3) характерний зміст та процесуальну форму; 4) визначене 

коло суб’єктів; 5) специфічні підсумкові процесуальні рішення. 

Загалом, досудове розслідування можливо визначити як юридичну 

процедуру вирішення кримінально-правового конфлікту [12, 116] за допомогою 

процесуальних засобів: слідчих (розшукових) дій, також і негласних, 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження та інших 

процесуальних дій, передбачених КПК, з метою створення доказової бази для 

прийняття підсумкових рішень даної стадії. 
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З аналізу літературних джерел і положень чинного КПК, стадію досудового 

розслідування можливо поділити умовно на специфічні етапи. З існуванням таких 

етапів погодилися  81,3  % опитаних респондентів. 

Першим етапом є діяльність слідчого та прокурора на початку 

кримінального провадження. Слідчий, прокурор здійснюють свої повноваження 

відповідно до вимог КПК, починаючи з моменту надходження інформації про 

кримінальне правопорушення до правоохоронного органу, що фактично і є 

передумовою для початку досудового розслідування. Ця інформація подається у 

вигляді заяви чи повідомлення про вчинене правопорушення як в усній формі 

(викладена фізичною особою і оформлена в письмовій формі посадовою особою), 

так і письмово (надіслана поштою або надана фізичною особою до відповідного 

органу особисто). [65, 23] 

Із заявою чи повідомленням може звернутися як заявник, фізична або 

юридична особа (ст.60 КПК), так і потерпілий (ст.55 КПК).  

Після офіційного прийняття та реєстрації заява (повідомлення) про 

кримінальне правопорушення передається керівнику органу досудового 

розслідування, який має визначити слідчого для проведення розслідування.  

Водночас закон вимагає вносити до ЄРДР відомості про попередню правову 

кваліфікацію правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону 

України про кримінальну відповідальність, що вже на цьому етапі є результатом 

оціночної діяльності слідчого або прокурора. [47, 34] 

 На практиці не завжди відомості, викладені в заяві, можуть бути оцінені як 

такі, що чітко визначають ознаки конкретного злочину. Також досить часто 

виникають обставини, які виключають можливість кваліфікації діяння і 

унеможливлюють внесення відомостей до ЄРДР та початку розслідування.  

На жаль, ст. 214 КПК встановлює лише один можливий варіант реагування 

уповноважених органів на отримання заяви або повідомлення – внесення 

відомостей до ЄРДР, закріплюючи своєрідний «процесуальний рефлекс», 

реалізація якого, на думку законодавця, не пов’язана з потребою здійснювати 

оцінку відомостей у заявах і повідомленнях та визначенням подальшого їх 
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спрямування. [47, 34] Крім того, чинний КПК не передбачає необхідності 

прийняття процесуального рішення про початок провадження, замінюючи його 

алгоритмами, які не передбачають альтернативного розвитку процесуальної 

ситуації. Єдиною слідчою дією, яка може бути проведена до внесення відомостей 

до ЄРДР, є огляд місця події.   

Постає запитання: що робити із заявами та повідомленнями, які були 

прийняті як інформація, а в ході подальших заходів встановлено, що ознаки 

кримінального правопорушення відсутні? Наприклад, у разі затримання особи, 

яка зберігає порошок, схожий на наркотичний засіб, її дії можуть бути 

кваліфіковані відповідно до ст. 309 КК України тільки після надання експертом 

висновку, що це є дійсно наркотичний засіб, психотропна речовина або їх аналог. 

До того часу слідчий остаточно не може прийняти рішення про внесення цієї 

інформації до ЄРДР. 

За статистичними даними звітності про роботу органів досудового 

розслідування Одеської області за 2016 р. за вчиненням злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, та 

інших злочинів проти здоров’я населення всього закрито кримінальних 

проваджень 587, з них 581 за підставами ч. 1 п. 1-3 ст. 284 КПК України 

(відсутність події, складу злочину та невстановлення достатності доказів для 

доведення винуватості особи), тоді як до суду направлено лише 292 провадження. 

Аналогічна проблема існує щодо злочинів у сфері службової діяльності 

стосовно службового підроблення (ст. 366 КК України). До суду з обвинувальним 

актом направлено 11, а закрито 235 кримінальних проваджень за підставами ч. 1 

п. 1-3  ст. 284 КПК України. 

Крім того при внесенні відомостей до ЄРДР про попередню правову 

кваліфікацію кримінального правопорушення виникає питання встановлення 

обставин, які вимагають застосування спеціальних знань. Наприклад, проводячи 

дослідження предметів, окрім визнання належності їх до категорії вогнепальної 

зброї, слід установити призначення саморобного обладнання для виготовлення 
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такої зброї, технологію її виготовлення, наявність промислових деталей, 

балістичні характеристики зброї.  

Така ситуація пояснюється проблемами початкового етапу провадження і 

потребує виконання певних заходів. Однак глава 20 КПК України на цьому етапі 

досудового розслідування проведення спеціальних досліджень чи інших 

перевірочних дій не передбачає. Дана проблема за КПК 1960 р. вирішувалась 

шляхом проведення оперативних заходів, надання спеціалістами довідок за 

результатами попередніх досліджень, проведення ревізій чи відомчих перевірок. 

Тому ми підтримуємо позиції науковців (Аленін Ю.П. [5, 396], Погорецький М.А., 

[168, 94] Чурікова І.В. [264, 227]), стосовно можливості проведення перевірки 

заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення. На наш погляд, така 

перевірка суттєво зменшить навантаження слідчих підрозділів у частині 

розслідування подій, за якими кримінальне провадження в подальшому 

закривається за відсутністю події чи складу злочину. [235, 176] Таку думку 

підтримали 72,8 % слідчих, опитаних в ході анкетування. У ході такої перевірки 

оперативні підрозділи, слідчий, керівник слідчого підрозділу змогли ініціювати 

проведення попередніх досліджень документів, предметів, трупів, проводити ОРД 

і залучати до участі в цих заходах спеціалістів, виконувати інші заходи, які б 

сприяли встановленню ознак кримінального правопорушення.  

Виходячи із зазначеного, пропонуємо ч.1 ст. 214 КПК викласти в такій 

редакції: «Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання 

заяви, повідомлення, за наявності очевидних ознак кримінального 

правопорушення, або після самостійного виявлення ним із будь-якого джерела 

обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, 

зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань та прийняти рішення про початок кримінального провадження. За 

необхідності проведення попередньої перевірки заяв та повідомлень, така 

проводиться строком не більше 10 днів. 

За результатами перевірки слідчий, прокурор приймають рішення: а) про 

початок досудового розслідування, б) у разі відсутності ознак правопорушення – 
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про відмову у внесенні відомостей до ЄРДР».  

Аналогічні зміни та доповнення доцільно передбачити у нормативних 

документах (наказах МВС України № 686 від 09.08. 2012 р. та №700 від 

14.08.2012 р.), які регламентують діяльність органів досудового розслідування.  

КПК передбачає можливість одержання інформації про кримінальне 

правопорушення не тільки через надходження заяв чи повідомлень, а і шляхом 

самостійного виявлення слідчим, прокурором із будь-якого джерела обставин, що 

можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Під цим 

джерелом розуміється виявлення інформації про кримінальне правопорушення в 

ході розслідування іншого злочину, через засоби масової інформації, 

співробітниками оперативних підрозділів під час проведення ОРД, а також 

повідомлень із медичних установ. У випадках виявлення ознак кримінального 

правопорушення безпосередньо працівником правоохоронного органу, 

складається рапорт із зазначенням відомостей, які, у свою чергу, заносять до 

ЄРДР, також і про джерело інформації й інші відомості про кримінальне 

правопорушення. У разі внесення відомостей до ЄРДР прокурором останній 

зобов'язаний невідкладно, але не пізніше наступного дня, із дотриманням правил 

підслідності, передати наявні в нього матеріали до органу досудового 

розслідування та доручити проведення досудового розслідування. [264, 228] 

Другий етап досудового розслідування – проведення слідчих гласних і 

негласних (розшукових) дій, направлених на з'ясування обставин учиненого 

кримінального правопорушення і встановлення причетних до його вчинення осіб.  

На даному етапі слідчий, крім проведення слідчих (розшукових) дій, 

проводить різноманітні процесуальні дії: 

- приймає рішення про застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження; 

- обирає запобіжні заходи; 

- призначає експертизи; 

- дає доручення оперативним підрозділам щодо залучення спеціалістів із 

метою використання технічних засобів фіксації результатів НСРД та отримання 
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доказів, а також проводить багато інших процесуальних дій, передбачених КПК. 

[108, 88] 

При цьому обов’язковими для встановлення в будь-якому кримінальному 

провадженні є: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші 

обставини); винуватість обвинуваченого в учиненні кримінального 

правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального 

правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а 

також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь 

тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу 

підозрюваного чи обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, 

виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття 

кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від 

кримінальної відповідальності або покарання (ст. 91 КПК).  

Беззаперечно, що основною рисою слідчої діяльності є її пізнавальна 

сутність. [262, 102] Досудове розслідування, одним із завдань якого є достовірне 

встановлення шляхом доказування злочинної події в усіх її юридично значущих 

рисах, є за своєю суттю процесом пізнання.  

На думку В.О. Коновалової, за своєю гносеологічною природою пізнання 

під час розслідування злочинів тотожне пізнанню взагалі й відповідає загальним 

законам гносеології. Формою ж, у якій здійснюється пізнання в даній конкретній 

галузі, є специфічна діяльність, що визначається кримінально-процесуальним 

законом, який регулює процес збирання доказів [101, 29]. 

У гносеологічному розумінні діяльність із виявлення злочинів спрямована 

на пізнання обставин, що утворюють злочинне діяння або пов’язані з ним, 

шляхом виявлення, фіксації, нагромадження, аналізу та використання інформації, 

відображає ті чи інші сторони досліджуваної кримінальної події. 

Інформація за своїм процесуальним значенням може бути поділена на 

інформацію доказову і орієнтуючу, залежно від до того, як вона може бути 

застосована в провадженні. Говорячи про доказову інформацію, слід зауважити, 

що в юридичній літературі немає єдиної думки щодо її змісту. Це зумовлено, 
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насамперед, розходженням поглядів з основних питань теорії доказів: поняттям 

доказів, джерел доказів і засобів доказування. [107, 121]. 

Орієнтуюча інформація - це відображена в різних джерелах інформація про 

доказові обставини (факти), але яка не отримала статусу доказової. [19, 56].  Щодо 

орієнтуючої, слушною вбачається думка А.Р. Бєлкіна, що в процесі доказування 

використовуються дані, які лежать за його межами та передують отриманню 

доказової інформації.  

Для того, щоб інформація стала доказовою, щодо її носіїв потрібно 

виконати встановлений комплекс процесуальних процедур, у результаті яких 

інформація набуває статусу фактичних даних. [14, 337] Інформація, яка 

відшукується, переробляється чи іншим чином опрацьовується в ході проведення 

слідчих (розшукових) дій, експертних досліджень, застосування спеціальних 

знань, може певною мірою втрачати доказове значення і залишатися тільки 

орієнтуючою. І навпаки, орієнтуюча інформація може трансформуватися в 

доказову, якщо вона опрацьовується в перебігу судового доказування. 

Інформація, яка отримана в ході досудового розслідування може мати як 

доказове, так і тактичне значення. Специфіка збирання інформації полягає в тому, 

що обставини події, яка розслідується, мають бути з’ясовані, обов’язково доказані 

та засвідчені, і на основі цього має бути прийняте відповідне підсумкове рішення. 

[17, 67] 

Особливого значення при провадженні процесуальних дій, направлених на 

отримання та перевірку доказової інформації, мають результати застосування 

спеціальних знань. КПК передбачає використання спеціальних знань і навичок 

для вирішення питань, які виникають у ході дослідження об'єктів, явищ і 

процесів, містять відомості про обставини вчинення кримінального 

правопорушення. Для надання висновку з питань, які виникають під час 

кримінального провадження залучається експерт (ст. 69 КПК), а в разі 

необхідності застосування технічних або інших засобів, надання консультацій 

залучається спеціаліст (ст. 71 КПК). 
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Третій етап - виконання процесуальних дій, пов'язаних із повідомленням 

про підозру, у ході якого прокурор або слідчий за погодженням із прокурором у 

такому повідомленні викладають фактичні обставини кримінального 

правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, також і зазначення часу, 

місця його вчинення та інших суттєвих обставин, відомих на момент 

повідомлення про підозру.  

Повідомлення про підозру займає особливе місце в структурі досудового 

розслідування.  По-перше, повідомлення підбиває підсумок проведеній до того 

часу роботі, зібраним доказам, здебільшого визначає подальше спрямування 

кримінального провадження. По-друге, є початковим моментом притягнення до 

кримінальної відповідальності. 

Повідомлення про підозру означає появу в кримінальному судочинстві 

нового учасника процесу - підозрюваного, який є центральною фігурою 

кримінального провадження, навколо якої концентруються процесуальні дії 

органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді та інших учасників 

процесу. 

Теоретичні і практичні питання, пов’язані з повідомленням особі про 

підозру, є фактично новим інститутом кримінального процесу. Повідомлення 

особі про підозру в стадії досудового розслідування має суттєве юридичне 

значення. Перш за все, формування підозри характеризується наявністю певної 

доказової бази, яка дозволяє зробити висновок про причетність до вчинення 

злочину конкретної особи. Крім того, акт повідомлення про підозру: 

- дозволяє призначити таким особам справедливе покарання відповідно до 

характеру і тяжкості скоєного кримінального правопорушення; 

- є початком моментом реалізації функції обвинувачення; 

- є початковим моментом забезпечення кримінальної відповідальності 

особи, винуватої в учиненні кримінального правопорушення; 

- погіршує процесуальне становище особи (її можна оголосити в розшук, 

відсторонити від займаної посади тощо). 
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Визнання за особою процесуального статусу підозрюваного означає 

обов’язок слідчого та прокурора забезпечити її обізнаність щодо її процесуальних 

прав і обов’язків, а також можливість реалізувати свої права, також і право на 

захист.  

Четвертий етап - закінчення досудового розслідування, який означає, що 

кримінальне провадження має отримати логічне вирішення. Це комплекс 

процесуальних дій, в рамках якого підбиваються підсумки роботі слідчого, 

проводиться аналіз усіх зібраних доказів, учасникам процесу надається 

можливість реалізувати своє право на ознайомлення з матеріалами 

кримінального провадження, а стороною обвинувачення приймаються 

відповідні підсумкові рішення.  

Досудове розслідування закінчується тоді, коли виконано всі його завдання. 

[137, 106] Перш за все, закінчення досудового розслідування характеризується 

саме відсутністю необхідності у проведенні певних слідчих (розшукових) дій, 

тобто всі обставини, що становлять предмет доказування, дослідженні всебічно, 

повно й об'єктивно. 

Важливість даного етапу полягає в тому, що проходить оцінка зібраних 

доказів у їх сукупності і вирішується подальша доля матеріалів кримінального 

провадження. У даному випадку варто наголосити, що сама по собі достатня 

сукупність доказів лише свідчить про можливість закінчити досудове 

розслідування, яке повинно мати логічне і, головне, офіційно оформлене 

завершення у вигляді рішення слідчого чи прокурора. 

Відповідно до ст. 94 КПК слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм 

внутрішнім переконанням оцінюють кожний доказ із точки зору належності, 

допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - із точки зору 

достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення. 

[113]  

Т.В. Каткова, зазначає, що закінчення досудового слідства – важливий етап, 

на якому слідчий завершує свою роботу із дослідження доказів, які викривають 
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особу в учиненні злочину, і приймає остаточне рішення про подальший рух 

кримінальної справи [81, 5; 197, 315] 

Ми повністю погоджуємося з твердженням Т.В. Каткової, що на цьому етапі 

слідчий проводить аналіз зібраних матеріалів кримінального провадження та дає 

відповіді на такі запитання. 

1. Чи є за матеріалами неперевірені версії? 

2. Чи відповідають вимоги процесуального рішення повідомленню про 

підозру нормам Кримінального та Кримінального процесуального кодексів? 

3. Чи в повному обсязі розкрита злочинна діяльність особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення? 

4. Чи погоджені між собою повідомлення про підозру, що пред'явлені всім 

співучасникам даного кримінального правопорушення? 

5. Чи роз'яснені відповідним учасникам процесу їхні процесуальні права та 

чи вручені копії відповідних документів? 

6. Чи правильно обрано заходи забезпечення кримінального провадження, 

запобіжні заходи, які забезпечують належну поведінку підозрюваних? 

7. Чи зібрані достатні дані про особистість кожного підозрюваного?  

Перш за все це дані, що мають кримінально-правове значення про: вік особи, 

осудність чи обмежену осудність, які впливають на кваліфікацію, а також дані, які 

впливають на обрання форм закінчення досудового розслідування. Із цією метою 

до матеріалів кримінального провадження мають бути долучені такі документи: 

довідки про судимість; копії вироків; характеристики з місця роботи, проживання; 

свідчення допитаних осіб, які можуть характеризувати підозрюваного; довідки з 

наркологічного та психоневрологічного диспансерів; історії хвороби, якщо 

підозрюваний лікувався від психічних захворювань або травм голови та мозку; 

довідка про облік із районного військового комісаріату; довідки про стан сім'ї та 

здоров'я; висновок судово-психіатричної експертизи. 

9. Чи в повній відповідності до КПК складені процесуальні документи? Чи в 

усіх необхідних випадках винесені відповідні процесуальні рішення, проведені 
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необхідні слідчі гласні і негласні (розшукові) дії, підписані протоколи, зазначені у 

процесуальних документах виправлення? 

10.Чи долучені до матеріалів кримінального провадження матеріальні носії 

інформації (фото-, відео-, аудіокасети та диски), якщо при проведенні слідчих 

гласних та негласних (розшукових) дій було застосовано технічні засоби фіксації 

або звукозапис? 

11. Чи всі клопотання сторін та інших учасників кримінального провадження 

розглянуто та винесено про це відповідні рішення? 

12. Чи є в матеріалах кримінального провадження документи, які свідчать 

про направлення на зберігання речових доказів, цінностей і документів? 

13. Чи належним чином оформлені документи щодо забезпечення безпеки 

учасників кримінального провадження? Чи є у зібраних матеріалах документи, 

які, відповідно до закону, повинні зберігатися окремо від матеріалів 

кримінального провадження? 

14. Чи внесені слідчим, прокурором відповідні рішення про скасування 

оголошення розшуку підозрюваного до ЄРДР? 

   15. Чи є в матеріалах кримінального провадження позовні заяви? 

   16. Чи забезпечено відшкодування матеріальних збитків та конфіскації 

майна? 

17. Чи є в матеріалах кримінального провадження документи про вартість 

проведених експертиз та документи стосовно судових витрат (сум, виплачених 

свідкам, перекладачам, потерпілим, експертам)? 

18.Чи направлені відповідні повідомлення відповідно до вимог ст. 111 КПК 

учасникам кримінального провадження з приводу вчинення процесуальних дій до 

ознайомлення зі матеріалами кримінального провадження в цілому? 

19. Чи є документи про продовження строків досудового розслідування та 

тримання під вартою підозрюваних? 

20. Чи отримані відповіді на доручення оперативним підрозділам? 

21. Чи отримані висновки з усіх призначених у справі експертиз? [82, 32] 
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      Така перевірка матеріалів кримінального провадження забезпечить повноту й 

неупередженість досудового розслідування, реалізацію законних прав та інтересів 

сторін і учасників кримінального провадження та має визначити, яке саме 

підсумкове рішення слід прийняти. 

Чинний КПК визначає такі форми закінчення досудового розслідування. 

А) Звернення до суду з обвинувальним актом. Ми переконані, що зазначена 

форма закінчення досудового розслідування є основною та логічною, виходячи із 

завдань кримінального судочинства. За статистичними даними прокуратури, 

слідчими підрозділами Одеської області з обвинувальним актом до суду було 

направлено кримінальних проваджень: у 2013 р. - 7180;  у 2014 р. - 6854; у  2015 р. 

– 6218, у  2016 р. - 4561 

Б) Другою за своїм значенням формою закінчення досудового 

розслідування є винесення постанови про закриття кримінального провадження. 

За даними прокуратури, слідчими підрозділами Одеської області було закрито 

кримінальних проваджень: у 2013 р. - 56014;  у 2014 р. - 61186; у  2015 р. – 

54265,у  2016 р. - 55914. 

Стаття 284 КПК передбачає закриття кримінального провадження у разі, 

якщо: 

1) установлена відсутність події кримінального правопорушення; 

2) установлена відсутність у діянні складу кримінального правопорушення; 

3) не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і 

вичерпані можливості їх отримати; 

4) набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за 

діяння, учинене особою; 

5) помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є 

необхідним для реабілітації померлого; 

6) існує вирок по тому ж обвинуваченню, що набрав законної сили, або 

постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому ж 

обвинуваченню; 
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7) потерпілий, а у випадках, передбачених КПК, його представник 

відмовився від обвинувачення в кримінальному провадженні у формі приватного 

обвинувачення; 

8) стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано згоди 

держави, яка видала особу; 

9) стосовно податкових зобов’язань особи, яка вчинила дії, передбачені ст. 

212 КК України, досягнутий податковий компроміс відповідно до підрозділу 9-2 

розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України. [112] 

У частині 2 зазначеної статті передбачено, що кримінальне провадження 

закривається судом: 

1) у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності; 

2) якщо прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення; 

3) досягнуто податковий компроміс у справах про кримінальні 

правопорушення. 

Слід зазначити, що існують реабілітуючі та нереабілітуючі обставини 

закриття кримінального провадження. [273, 43] Реабілітуючими є такі обставини, 

за якими особа визнається невинуватою в учиненні кримінального 

правопорушення, у зв'язку із чим відновлюється її добре ім'я, репутація.  

1. Відсутність події кримінального правопорушення. За цією підставою 

слідчими підрозділами в Одеській області було закрито: у 2013 р. - 8572, у 2014 р. 

– 4096, у 2015 р. – 3928,  у  2016 р. - 2929 кримінальних проваджень. 

За даною підставою провадження закривається якщо встановлено: 

а) що не було самого факту, для розслідування якого розпочате кримінальне 

провадження. Наприклад, перевірка фінансово-господарської діяльності 

підприємства встановила відсутність недостачі коштів; 

б) що сама подія мала місце, однак її не можна визнати злочином. Прикладом 

можуть слугувати випадки, коли смерть людини була результатом стихійного 

лиха (повінь, пожежа), фізіологічних процесів (хвороба) тощо; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1447#n1447
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1447#n1447
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran12247#n12247
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran12247#n12247
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      в) що подія мала місце, проте не була злочином, оскільки пов'язана з діями 

потерпілого, а не сторонніх осіб (самогубства, нещасні випадки на 

підприємствах). [56, 11] 

2. Відсутність у діянні складу кримінального правопорушення. За цією 

підставою слідчими підрозділами в Одеській області було закрито: у 2013 р. - 

47170, у 2014 р. - 56859, у 2015 р. - 50198, у 2016 р. - 49802 кримінальні 

провадження. 

Відсутність одного з елементів складу кримінального правопорушення 

(об'єкта, суб'єкта, об'єктивної та суб'єктивної сторони) означає, що діяння не є 

злочинним.  

3. Не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в 

суді і вичерпані можливості їх отримати. За цією підставою слідчими 

підрозділами в Одеській області було закрито: у 2013 р. - 5, у 2014 р. - 24, у 2015 

р. - 10, у  2016 р. - 2 кримінальні провадження. 

Питання щодо застосування цієї підстави в теорії і на практиці не знайшли 

однозначного вирішення. Закриття кримінального провадження в разі відсутності 

достатніх доказів для доведення винуватості особи і вичерпання можливостей їх 

отримання може відбуватися за умов, коли: а) однозначно встановлено наявність 

події кримінального правопорушення; б) вбачаються всі ознаки складу 

кримінального правопорушення; в) конкретній особі було повідомлено про 

підозру; г) у ході розслідування не отримано достатніх доказів для доведення 

причетності підозрюваного, або наявні факти, які викликають сумніви в його 

причетності до вчинення правопорушення, а сукупність зібраних доказів, не дає 

змоги їх спростувати та дійти беззаперечного й однозначного висновку про 

доведеність участі підозрюваного в учиненні кримінального правопорушення; ґ) 

виключається можливість учинення даного кримінального правопорушення 

іншою особою. 

Відповідно до засади презумпції невинуватості, усі сумніви мають 

тлумачитися та вирішуватися на користь підозрюваного чи обвинуваченого (ст. 

162 Конституції України). Недоведена винуватість дорівнює доведеній 



56  

невинуватості. Невинуватість особи зумовлює закриття щодо неї кримінального 

провадження за відсутністю складу кримінального правопорушення. [237, 54] 

Усі інші обставини закриття кримінального провадження є 

нереабілітуючими [105, 480]. Відповідно до ст. 285 КПК та розділу IX КК [95] 

кримінальне провадження може бути закрито судом за таких умов. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям 

(ст. 45 КК). Умовами звільнення з дійовим каяттям є: а) кримінальне 

правопорушення вчинено особою вперше; б) особа після вчинення кримінального 

правопорушення щиро розкаялась; в) активно сприяла розкриттю кримінального 

правопорушення; г) повністю відшкодувала завдані збитки або усунула заподіяну 

шкоду. [76, 192] 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням 

винуватого з потерпілим (ст.46 КК). За цією підставою слідчими підрозділами в 

Одеській області було закрито: у 2013 р. - 179, у 2014 р. - 99, у 2015 р. - 63, у  2016 

р. - 37 кримінальних проваджень. 

Примирення винуватого з потерпілим означає досягнення між ними угоди, 

в якій фіксується, що потерпілий помирився зі своїм кривдником, задоволений 

вжитими останнім заходами з відшкодування завданих збитків або усунення 

заподіяної шкоди і внаслідок цього не заперечує проти звільнення винуватого від 

кримінальної відповідальності.  

Мотиви примирення можуть бути різними як у потерпілого (прощення, 

задоволення поведінкою правопорушника після злочину, жалість до його 

малолітніх дітей тощо), так і у винного (розкаяння, сором за вчинене, боязнь 

майбутнього покарання тощо). Ініціатива примирення може виходити від 

підозрюваного, потерпілого, сторонніх приватних осіб (родичів, знайомих та ін.), 

а також від правоохоронного органу чи суду. [154, 91] 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи 

на поруки (ст. 47 КК). Сутність його полягає в тому, що особа умовно не 

притягається до кримінальної відповідальності та передається на поруки 

колективу підприємства, установи або організації для її виправлення шляхом 
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застосування заходів виховного характеру, але остаточне вирішення цього 

питання залежить від подальшої поведінки особи.  

Звільнення від кримінальної відповідальності та від покарання внаслідок 

зміни обстановки (ст. 48 КК). Суд має право звільнити особу від кримінальної 

відповідальності, якщо буде визнано, що на час розгляду справи в суді внаслідок 

зміни обстановки вчинене особою діяння втратило суспільну небезпечність, або 

ця особа перестала бути суспільно небезпечною. Зміна обстановки може 

стосуватися також умов життя особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, і 

може бути пов'язана з її спеціальним статусом (скажімо, призив на строкову 

військову службу), станом здоров'я (одержання особою каліцтва, що позбавило її 

можливості самостійно пересуватись) тощо. [154, 95] 

Підставою для звільнення від кримінальної відповідальності є згода 

підозрюваного та клопотання прокурора до суду про звільнення цієї особи від 

кримінальної відповідальності. 

Звільнення від кримінальної відповідальності із закінченням строків давності 

(ст. 49 КК). Законом передбачені строки, протягом яких особа може бути звільнена від 

відповідальності за умов: 1) закінчення зазначених у законі строків; 2) невчинення 

протягом цих строків нового кримінального правопорушення певного ступеня 

тяжкості; 3) неухилення особи від слідства або суду. [103, 291] 

І останньою формою закінчення досудового розслідування є винесення 

клопотання про направлення справи до суду для вирішення питання про 

застосування примусових заходів медичного характеру. За цією підставою 

слідчими підрозділами в Одеській області було закрито: у 2013 р.- 156, у 2014 р. -

230, у 2015 р. -143, у  2016 р. - 24 кримінальні провадження. Більш детально ця 

форма закінчення досудового розслідування буде розглянута у підрозділі 3.3.  

Отже, досудове розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР 

передбачає отримання доказової інформації шляхом проведення значної кількості 

слідчих та процесуальних дій, прийняття різноманітних процесуальних рішень, з 

метою виконання завдань кримінального провадження та прийняття законного 

підсумкового рішення, залежно від установлених обставин. 
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1.3. Характеристика процесуальних рішень що приймаються у 

досудовому  розслідуванні 

 

Кримінальне провадження є безперервним процесом прийняття та реалізації 

його суб’єктами низки взаємопов’язаних між собою кримінальних процесуальних 

рішень. Слідчий, виступаючи самостійним суб’єктом досудового розслідування, 

при дослідженні обставин кримінального правопорушення керується внутрішнім 

переконанням та вимогами закону, самостійно приймає всі рішення, щодо 

спрямування ходу розслідування та провадження процесуальних дій і несе повну 

відповідальність за їх законне і своєчасне виконання. Виняток складають 

спеціально зазначені в КПК випадки, коли рішення слідчого затверджується чи 

погоджується прокурором, або має бути ухвалено слідчим суддею. 

Обрання слідчим правильного процесуального рішення забезпечується 

наявністю в нього необхідних професійних знань та особистого досвіду, 

використанням узагальненого досвіду у вигляді сформульованих даних науки, 

зокрема рекомендацій щодо застосування норм кримінального процесуального 

права, розроблених методик розслідування злочинів.  

Теорія кримінального процесу значну увагу приділяє загальним питанням 

прийняття процесуальних рішень, їх правовій природі, структурі, обґрунтуванню.  

Актуальними до теперішнього часу залишаються особливості використання 

окремих фактичних даних при прийнятті процесуальних рішень уповноваженими 

особами.  

Незважаючи на надзвичайно широке вживання терміна «рішення», серед 

науковців не має чіткого і однозначного його тлумачення. За загальним змістом 

«рішення» - це розумовий процес з'ясування особливостей існуючої ситуації, 

виявлення в ній проблеми, постановки мети, визначення шляхів і засобів її 

досягнення. [17, 28]  Цей процес закінчується прийняттям процесуального акта. 

У загальному виді елементами прийняття рішення є: 1) розумовий процес; 2) 

вольова дія; 3) вибір мети дії; 4) прийняття рішення, тобто кінцевий результат.  Ці 

елементи формулюються й при спробі охарактеризувати завдання, які стоять 

перед слідчим: осмислення й аналіз наявної інформації; формування мети 

рішення, з урахуванням конкретної ситуації, а також кримінальних 
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процесуальних і кримінально-правових вимог; виявлення всіх можливих варіантів 

рішення; вибір рішення із застосуванням відповідних методів і його 

процесуальної регламентації; планування виконання рішення.[58, 52] 

В юридичній літературі процесуальні рішення традиційно визначаються як 

акти, що містять відповіді на правові запитання, які постають у ході 

кримінального провадження. О.Р. Михайленко зазначає, що кримінально-

процесуальним рішенням є правовий акт особи, яка на законних підставах бере 

участь у кримінальному судочинстві (втілений у процесуальну форму), 

закріплений у певному процесуальному документі, який спрямований на 

виконання завдань кримінального судочинства, охорону прав і законних інтересів 

фізичних і юридичних осіб. [145, 18] 

Акцентуючи увагу на специфічному правовому характері та меті 

кримінального процесуального рішення, Н.В.Глинська визначає його як 

виражений у встановленій законом формі індивідуальний правозастосовний акт, в 

якому компетентні державні органи і посадові особи в установленому законом 

порядку з метою виконання правових і кримінологічних завдань кримінального 

судочинства, надають відповіді на питання, що виникли у справі, і виражають 

владне волевиявлення про дії або бездіяльність, що випливають з установлених на 

момент винесення рішення фактичних обставин справи і приписів чинного 

законодавства. [40, 182] 

Слід підтримати визначення поняття процесуального рішення, яке наводить 

А.Б. Ломідзе. На його думку, таке рішення являє собою необхідний елемент 

процесуальної діяльності слідчого, зміст якого полягає у виборі з визначених 

законом альтернативних цілей і засобів тих, які випливають з установлених на 

момент прийняття рішення фактичних даних, що виражає владне веління 

слідчого, направлене на здійснення завдань розслідування та якому надано форму 

правового акта. [132, 65] Автор справедливо звертає увагу на обумовленість 

процесуальних рішень слідчого як вимогами кримінального процесуального 

закону, так і встановленими у справі фактичними даними. 

Однак його позиція щодо наявності в слідчого альтернативи в обранні мети і 

засобів при прийнятті слідчим усіх процесуальних рішень, є досить дискусійною. 
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Це пов’язано з тим, що можливість вибору альтернативних цілей і засобів у 

слідчого існує при прийнятті лише частини процесуальних рішень.  

П.А.Лупінська, розкриваючи сутність рішень, визначає їх як правові акти, 

які мають установлену законом процесуальну форму, у яких слідчий, прокурор, 

суддя або суд, у межах своєї компетенції, у встановленому законом порядку 

дають відповіді на запитання, які постають у справі, і містять владне 

волевиявлення про дії, що випливають з установлених обставин і приписів закону, 

та направлені на виконання завдань кримінального судочинства. [134, 98] 

 Ще більш детально визначає характерні риси процесуальних рішень О.Б. 

Муравін, який уважає, що вони: 

1) є правовим висновком із конкретного питання, яке виникло в ході 

розслідування;  

2) є індивідуальними актами правозастосування;  

3) є юридичними фактами, які породжують виникнення, зміну або 

припинення кримінальних процесуальних відносин;  

4) реалізують процесуальні повноваження слідчого й здійснювані ним 

функції; 

5) виражають внутрішнє переконання слідчого в його правомірності, 

своєчасності й вірогідності; 

6) мають властивості законності, обґрунтованості, вмотивованості та 

справедливості. [151, 43] 

Зеленецький В.С. визначає основні вимоги до процесуальних рішень:  

1) вимоги, які висуваються до форми рішення (письмова фіксація 

прийнятого рішення, стандартність його форми, структурна упорядкованість, 

лаконічність і офіційність процесуального рішення);  

2) вимоги, які висуваються до змісту рішення (істинність, обґрунтованість, 

вмотивованість, логічність, переконливість та справедливість);  

3) вимоги, які висуваються і до форми, і до змісту рішення (законність, 

індивідуальна визначеність, виконуваність та культура процесуального рішення). 

[188, 44] 
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  З урахуванням викладеного вважаємо, що процесуальне рішення в 

кримінальному процесі, - це кінцевий результат певної розумової діяльності, що 

включає в себе кілька характерних етапів.  

Окрім процесуальних рішень у ході кримінального провадження суттєве 

значення має тактичне рішення слідчого, прийняття якого передбачає проведення 

ним оцінки слідчої ситуації та можливих напрямів її розвитку, формування уявної 

інформаційної моделі, побудову слідчих версій, планування діяльності щодо 

вирішення слідчої ситуації. [120, 246] 

У юридичній літературі тактичне рішення визначається як вибір мети 

впливу на слідчу ситуацію, яка склалася на конкретний момент розслідування 

злочину, та визначення шляхів її досягнення. Так В.Ю. Шепітько розглядає 

тактичне рішення як «визначення мети тактичного впливу на слідчу ситуацію в 

цілому, або на окремі її компоненти, на хід і результати процесу розслідування та 

його елементи, вибір методів, прийомів та засобів досягнення мети» [101, 200].  

Ураховуючи, що мета та завдання нашого дослідження в основному 

присвячені використанню результатів спеціальних знань у ході прийняття 

процесуальних рішень у досудовому розслідуванні, у подальшому ми 

зосередимося на розгляді зазначених рішень. 

Приймаючи рішення, посадові особи повинні оцінювати наявну 

інформацію, виходячи зі свого внутрішнього переконання і відповідно до того, як 

це пропонує закон.  

При розгляді процесу прийняття рішення в ході кримінального провадження 

слід ураховувати два моменти: 1) перший, полягає в тому, що особа, 

уповноважена на здійснення процесуальної діяльності, визначає вибір напрямку 

дій; 2) другий – це розумовий процес, у якому найбільше повно проявляється й 

виражається вольовий акт, що включає в себе появу у свідомості людини нових 

цілей, оцінок, мотивів і змісту. 

Можливо звернути увагу на типові, загальні вимоги, яким у комплексі 

повинні відповідати майже всі кримінальні процесуальні акти. Так документи 

повинні відповідати загальним вимогам, що висуваються до будь-яких 

індивідуально-правових актів застосування норм права. Вони мають бути 

законними, обґрунтованими, [138, 18] мотивованими, переконливими, логічними, 
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справедливими, грамотно і культурно оформленими, а в цілому - 

високоефективними. Поспіхом прийняті процесуальні рішення, неправильно 

складені документи підривають авторитет органів досудового розслідування, 

суду, прокуратури, адвокатури. [78, 66] 

1. Законність означає, що складений процесуальний документ повинен 

відповідати правовим нормам, на основі яких його прийнято. 

Розслідуючи кримінальне правопорушення, слідчий чи прокурор щоразу 

приймають будь-яке рішення як процесуальне, так і тактичне, оцінюють на 

момент прийняття рішення зібрані докази за своїм внутрішнім переконанням, яке 

склалося на момент прийняття того чи іншого рішення. [17, 53] 

У ході аналізу юридичної літератури можливо виділити найбільш 

характерні властивості, які в сукупності забезпечують законність кожного 

процесуального рішення, що приймається стороною обвинувачення. 

 2. Рішення має бути прийняте уповноваженою особою. У стадії досудового 

розслідування кожне процесуальне рішення має винести компетентна особа 

відповідного органу. Компетенція посадових осіб визначена законом. [4, 27] Як 

ми зазначали, прийняття та реалізація деяких процесуальних рішень слідчого 

можливі лише за умов їх затвердження прокурором чи погодження з ним та за 

ухвалою слідчого судді (відсторонення підозрюваного від посади, обрання 

запобіжного заходу закриття кримінального провадження за рядом підстав). 

 3. Обґрунтованість рішення - це аргументованість, підтвердження науково, 

певним досвідом, переконливими доказами, доведеними фактами. 

Обґрунтованим є прийняте рішення на підставі об'єктивно з'ясованих 

обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час досудового 

розслідування та відповідним чином оцінені. Таким визнається рішення, в якому 

повно відображені обставини, що мають значення для кримінального 

провадження, про встановлені обставини і правові наслідки, є вичерпними, 

відповідають дійсності і підтверджуються достовірними доказами. [116, 152] 

 4. Своєчасність прийняття рішень. Для прийняття багатьох процесуальних 

рішень закон встановлює спеціальні строки. Необхідність швидкого реагування 

слідчого на сукупність зібраних доказів та прийняття відповідних процесуальних 

рішень зумовлена загальною вимогою швидкості досудового розслідування, 
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існуванням загальних строків кримінального провадження. Разом із тим 

неприпустиме поспішне, передчасне прийняття процесуальних рішень, оскільки 

це може призвести до їх необґрунтованості з усіма наслідками, що звідси 

випливають. [38, 187] 

5. Повнота вирішення всіх питань. При винесенні процесуального рішення 

певного виду потрібно вирішити всі пов’язані із цим питання. Наприклад, при 

направленні кримінального провадження до іншого органу за підслідністю треба 

передбачити надсилання разом із ним необхідні предмети і документи; у разі 

закриття кримінального провадження за реабілітуючими підставами, слід 

скасувати обраний стосовно підозрюваного запобіжний захід, зняти арешт із 

належного йому майна, повідомити про його реабілітацію відповідним органам.  

Неприйняття всіх необхідних рішень, що випливають із суті головного 

рішення, може перешкоджати подальшому ходу розслідування, суттєво 

обмежувати права громадян. 

6. Відповідне процесуальне оформлення рішення. Винесене процесуальне 

рішення має бути процесуально оформлене належним чином. Документ, що 

відбиває зміст рішення, повинен мати необхідні реквізити, відповідати вимогам 

обґрунтованості, вмотивованості, логічності, зрозумілості. [4, 68] 

7. Процесуальні рішення повинні бути високоефективними. Процесуальний 

акт можна вважати ефективним у тому випадку, коли всі його цілі (ближні, більш 

віддалені, кінцеві) досягнуто в максимально короткий строк із найменшими 

матеріальними затратами, обмеженнями прав, свобод і законних інтересів особи. 

[78, 66] 

8. Процесуальні рішення повинні бути доброякісними. Основу забезпечення 

доброякісності процесуальних рішень складає належне правове регулювання 

низки питань, що стосуються технології їх прийняття. До них, зокрема, слід 

віднести такі основні аспекти:  

– наявність у законодавстві ідеологічних положень правозахисного 

характеру, що слугували б певними орієнтирами при прийнятті процесуальних 

рішень; 

– нормативне визначення поняття та структури зазначених рішень;  
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– установлення оптимальної форми для процесуальних рішень, що 

відповідала б їх природі та функціональному призначенню; 

– закріплення загальних вимог до всіх процесуальних рішень із 

послідуючою їх деталізацією, а також індивідуальних вимог до окремих 

різновидів процесуальних рішень з урахуванням їх специфіки;  

– чітка регламентація підстав та умов ухвалення рішень;  

– закріплення обов’язку суб’єктів, які ведуть кримінальне провадження, 

забезпечити доброякісність рішень, які вони ухвалюють;  

– чіткий розподіл компетенції суб’єктів кримінального провадження щодо їх 

права ухвалювати певні різновиди процесуальних рішень;  

– оптимальна деталізація процедур прийняття процесуальних рішень. 

[41, 651] 

9. Забезпечення законних прав осіб, чиїх інтересів стосується винесене 

рішення. Слідчий зобов’язаний вжити ряд спеціальних заходів: повідомити 

особам про рішення, яке виноситься, роз’яснити права та обов’язки, також і на 

оскарження даного рішення, подати для ознайомлення певні документи, якщо 

необхідність цього випливає з вимог закону. [222, 630] 

Невиконання чи неправильне виконання хоча б однієї з названих вимог 

призводять до незаконності прийнятого процесуального рішення. А це, у свою 

чергу, - до неминучих порушень та помилок у ході виконання таких рішень. 

Наприклад, слідчому необхідно обрати підозрюваному запобіжний захід 

тримання під вартою. Практика, що існує на сьогодні, зобов’язує слідчого перед 

поданням матеріалів слідчому судді повідомити особі про підозру в учиненні 

кримінального правопорушення і допитати її. Це відбувається не пізніше 

двадцяти чотирьох годин з моменту її затримання, коли в слідчого ще 

недостатньо даних і доказів для повідомлення особі про підозру в остаточній 

редакції, де було б викладено всі обставини вчиненого правопорушення, зроблено 

посилання на висновки експертиз та ін. Але слідчий переконаний, що саме ця 

особа причетна до кримінального правопорушення, і тоді, не маючи іншого, він 

повідомляє про підозру, базуючись тільки на тих доказах, які в нього є на даний 

момент провадження. Дане процесуальне рішення може суттєво відрізнятися від 

повідомлення про підозру в остаточній редакції.  
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Відповідно до ст. 110 КПК процесуальними рішеннями є всі рішення 

органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду. Рішення 

слідчого, прокурора приймається у формі постанови. Постанова виноситься у 

випадках, передбачених КПК, а також коли слідчий, прокурор визнає це за 

необхідне. [112] Проте п. 4 цієї статті закріплює таку форму рішення слідчого і 

прокурора, як обвинувальний акт – процесуальне рішення, яким висувається 

обвинувачення в учиненні кримінального правопорушення і яким завершується 

досудове розслідування. 

У загальному переліку документів, у формі яких можуть бути прийняті 

рішення під час кримінального провадження, не зазначений такий специфічний 

вид процесуального акта, як клопотання слідчого або прокурора. Останні 

ініціюють перед іншими владними суб’єктами кримінального провадження 

(прокурором, слідчим суддею чи судом) розгляд ряду правових питань, 

пов’язаних із: суттєвим обмеженням прав підозрюваного шляхом застосування 

щодо нього запобіжних заходів, заходів забезпечення кримінального провадження 

чи проведення гласних чи негласних слідчих (розшукових) дій; продовження 

строку досудового розслідування; клопотання сторони захисту про залучення 

експерта; клопотання про застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру; звільнення особи від кримінальної відповідальності та ін.  

Його прийняття тягне певні правові наслідки до суб’єкта кримінального 

провадження, зобов’язаного розглянути таке клопотання і прийняти одне з 

передбачених у законі рішень, так і можливі (потенційні) несприятливі наслідки 

для особи, щодо якої подібне клопотання порушується. 

Рішення слідчого формулюються і в деяких інших документах. КПК 

передбачає новий різновид процесуального документу – повідомлення. Із цього 

приводу постає питання щодо процесуальної природи повідомлення про підозру, 

адже саме цей документ є правовою підставою виникнення в особи, щодо якої 

здійснюється кримінальне переслідування, процесуального статусу 

підозрюваного.  

Безперечно, у змісті письмового повідомлення про підозру дістає свого 

відображення владно-розпорядче рішення компетентного органу про визнання 

особи підозрюваним, яке приймається лише за наявності встановлених у законі 
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підстав (ч. 1 ст. 276 КПК) та спричиняє комплекс правових і процесуальних 

наслідків: із моменту вручення особі письмового повідомлення про підозру в 

учиненні кримінального правопорушення вона набуває процесуального статусу 

підозрюваного, а отже, кримінальне переслідування індивідуалізується та 

відповідно із цього моменту відраховуються граничні строки досудового 

розслідування, установлені у ст. 219 КПК.  

Стаття 111 КПК України наголошує, що повідомлення в кримінальному 

провадженні – це процесуальна дія, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий 

суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, 

час та місце проведення відповідної процесуальної дії, або про прийняте 

процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію. [112] Постає питання про 

співвідношення положень ст. 111 та ст. 277 КПК щодо прийняття рішення про 

повідомлення про підозру. 

Аналіз наукових джерел дозволяє визначити такі значення категорії 

«повідомлення про підозру»: процесуальна діяльність, зміст якої полягає в 

складанні слідчим або прокурором письмового повідомлення про підозру та його 

врученні особі відповідно до ст.ст. 276 - 279 КПК України [80, 241]; процесуальне 

рішення [70, 77]; процесуальна дія [114, 603]; етап досудового розслідування [105, 

344].  

Слід повністю погодитися з думкою Ю.П. Аленіна та І.В. Гловюк про те, 

що, розглядаючи повідомлення про підозру як процесуальний акт-документ, слід 

зазначити, що переважною в літературі є точка зору, що воно є процесуальним 

рішенням і повністю відповідає ознакам кримінальних процесуальних рішень, а 

це дозволяє його розглядати саме в такому аспекті. [6, 162] Отже, повідомлення 

про підозру як процесуальний документ є процесуальним рішенням - юридичним 

актом початку та одночасно персоніфікації кримінального переслідування. 

 Стаття 276 КПК України визначає, що повідомлення про підозру 

обов’язково здійснюється у випадках: 

1) затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи 

безпосередньо після його вчинення; 

2) обрання до особи одного з передбачених КПК запобіжних заходів; 
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3) наявності достатніх доказів для підозри особи в учиненні кримінального 

правопорушення. [112] 

   Головне завдання цього акта – забезпечити правильне застосування закону 

для того, щоб кожен, хто вчинив злочин, був підданий справедливому покаранню 

і жоден невинуватий не був притягнутий до відповідальності. Така підозра 

вперше чітко сформульована в офіційному документі – повідомленні особи про 

підозру. У ній слідчий або прокурор дає початковий висновок про наявність і 

сутність кримінально караного діяння, учиненого конкретною особою. 

 Рішення  про повідомлення про підозру є юридичним фактом, на основі 

якого виникають кримінальні процесуальні відносини між підозрюваним і 

слідчим, у зв'язку із чим підозрюваний наділяється рядом процесуальних прав, що 

дозволяють йому захищатися від підозри, і на нього покладаються певні 

процесуальні обов'язки.  

Цей момент багато в чому визначає подальший напрям досудового 

розслідування, в ході якого перевіряють не тільки показання підозрюваного, але й 

висновки слідчого про його причетність до вчинення кримінального 

правопорушення, тому підозра може змінюватися та конкретизуватися щодо 

уточнення характеру та розміру завданої шкоди, наслідків учинення злочинних дій. 

На початковому етапі розслідування у разі затримання особи 

уповноваженою особою (ст.208 КПК) закон вимагає повідомити їй про підозру, 

хоча слідчий ще не знає достовірно всіх обставин учиненого правопорушення. На 

цей час слідчим не встановлено всіх осіб, які причетні до даного правопорушення, 

не проведено в повному обсязі слідчі (розшукові) дії, не отримано необхідні 

довідки та не проведено судові експертизи, на висновки яких він має посилатися.  

Деякі деталі правопорушення потребують додаткової перевірки. Тому 

повідомлення в багатьох випадках є попереднім висновком слідчого. Однак 

слідчий повинен бути переконаним, що саме ця особа вчинила інкриміноване їй 

діяння, і переконання це має ґрунтуватися на вже здобутих первинних доказах. 

 У ході розслідування правильне переконання можливо сформувати тільки 

тоді, коли аналіз конкретної ситуації проведено з використанням наявних знань 

процесуального та матеріального права. Тому висновок слідчого про причетність 

особи до вчинення кримінального правопорушення, особливо при початковому 
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повідомленні про підозру, має не остаточне, не достовірне, а попереднє ймовірне 

знання. 

Заслуговує на підтримку висловлена вченими пропозиція про доцільність 

оформлення процесуального рішення про визнання особи підозрюваним 

самостійною постановою слідчого, прокурора про визнання особи підозрюваним. 

[37, 164] Необхідність повідомлення особи про підозру у випадках, передбачених 

ч. 1 ст. 276 КПК України, дозволяє стверджувати, що такому повідомленню має 

передувати формулювання слідчим за погодженням з прокурором або 

прокурором у процесуальному рішенні змісту підозри та її обґрунтування 

фактичними обставинами кримінального правопорушення, у вчиненні якого 

підозрюється особа, [71, 92] а при виконанні даного рішення керуватися вимогами 

закону. 

У юридичній літературі розрізняють початкові та проміжні рішення, [134, 

26] які приймаються в ході розслідування і залежать від повноти інформації щодо 

предмета доказування. За цих умов міркування слідчого про причетність до 

вчиненого кримінального правопорушення конкретних осіб, про місце 

перебування розшукуваних осіб чи предметів мають проблематичний характер 

версій. Ці версії і утворюють мотиви початкових і проміжних рішень у 

кримінальному провадженні. Відповідно до цього, початкове чи проміжне 

рішення можна визнати обґрунтованим, якщо обґрунтована версія, якою воно 

мотивовано. 

 На ймовірний характер деяких проміжних процесуальних рішень є прямі 

вказівки в окремих нормах КПК. Так фактичною підставою для проведення 

обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення 

його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що 

знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у 

результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення 

для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про 

обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному 

приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.  

Обшук проводиться також і в тому випадку, коли є достатні дані про те, що 

у певному приміщенні або місці знаходяться розшукувані особи, трупи чи 
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тварини. [108, 121] У даному контексті «можливість» має той же зміст, що і 

ймовірність.  

До процесуальних рішень, які забезпечують прийняття рішень по суті 

кримінального провадження, належать ті, які створюють умови для нормального 

ходу розслідування, спрямовані на всебічне, повне й неупереджене дослідження 

фактичних обставин. Це рішення про провадження слідчих (розшукових) дій, 

призначення експертиз, направлення доручень, застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження, обрання запобіжних заходів і ін. 

Стаття 41 КПК України визначає, що оперативні підрозділи національної 

поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, 

Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за 

додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної 

пенітенціарної служби України, органів Державної прикордонної служби України 

проводять слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в 

кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а 

підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього 

контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим 

дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури. [112] 

 Доручення слідчого, прокурора є обов’язковими для виконання 

оперативним підрозділом. Під дорученням слідчого розуміють його пропозицію 

зазначеним у КПК підрозділам  проводити в ході розслідування відповідні гласні 

та негласні слідчі (розшукові) дії.  Доручення викладаються письмово. Винятком 

із цього правила можуть стати випадки, коли доручення викладається при 

спільних виїздах для огляду місця події або при спільній роботі в слідчо-

оперативній групі. Про результати виконання письмового доручення оперативний 

підрозділ зобов’язаний інформувати також письмово. 

Отже, доручення також відповідає ознакам, притаманним процесуальному 

рішенню.  

 Стаття 208 КПК України передбачає, що вповноважена службова особа має 

право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану в учиненні 

злочину. Про затримання такої особи складається протокол, в якому 
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зазначаються: місце, дата і точний час (година і хвилини) затримання відповідно 

до положень ст. 208 КПК; підстави затримання; результати особистого обшуку; 

клопотання, заяви чи скарги затриманого, якщо такі надходили; повний перелік 

процесуальних прав та обов’язків затриманого. Протокол про затримання 

підписується особою, яка його склала, і затриманим. Копія протоколу негайно під 

розписку вручається затриманому, а також надсилається прокурору (ч.5 ст.208 

КПК). [112] За всіма ознаками даний протокол також можливо віднести до 

категорії процесуального рішення слідчого, яке приймається в досудовому 

розслідуванні. 

Виходячи з викладеного, пропонуємо викласти частину 3 ст. 110 КПК 

України в такій редакції: «Рішення слідчого, прокурора приймається у формі 

постанови, повідомлення про підозру, клопотання, доручення, протоколу 

затримання особи за підозрою в учиненні злочину. Рішення приймається у 

випадках, передбачених цим Кодексом, а також коли слідчий, прокурор визнає це 

за необхідне».  

Разом із прийняттям процесуального рішення повідомлення про підозру 

особливе значення для кримінального провадження мають процесуальні рішення, 

якими закінчується етап досудового розслідування. [151, 77, 106] До них 

належать: обвинувальний акт, клопотання прокурора про звільнення від 

кримінальної відповідальності, постанова слідчого чи прокурора про закриття 

кримінального провадження, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру. Це так звані підсумкові рішення досудового 

розслідування.  

Як було зазначено, прийняття даних процесуальних рішень є результатом 

аналізу доказової бази проведеного досудового розслідування, на підставі якого 

слідчий і прокурор роблять висновки про причетність особи до вчиненого 

кримінального правопорушення. Це найбільш відповідальні і складні 

процесуальні рішення, оскільки визначають долю кримінального провадження та 

процесуальне положення особи в кримінальному процесі. Ураховуючи таке 

значення підсумкових процесуальних рішень для досудового розслідування та 

кримінального провадження в цілому, особливості їх прийняття буде розглянуто в 

розділі 3 роботи.  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page7#n2008
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Ціла низка питань кримінального процесуального характеру може бути 

правильно вирішена лише за умови, що в кримінальному провадженні будуть 

установлені необхідні дані про особу підозрюваного. До них слід віднести 

насамперед відомості щодо осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння в стані 

неосудності або обмеженої осудності, а також про злочини осіб, які вчинили його 

в стані осудності, але захворіли на психічну хворобу до постановлення вироку.  

За наявності в кримінальному провадженні відомостей, що підозрюваний є 

неповнолітнім або має фізичні чи психічні вади, унаслідок яких він не може 

самостійно реалізувати своє право на захист, або не володіє мовою, якою ведеться 

кримінальне провадження, слідчий зобов’язаний забезпечити участь захисника 

(ст.ст. 45, 52 КПК), а у відповідних випадках – перекладача (ст. 68 КПК), педагога 

(психолога) (ст. 491 КПК), законного представника (ст. 488 КПК). 

У процесі доказування з’ясовуються дані про попередні судимості, соціальні 

зв’язки особи, її схильності (чи вживає наркотики, алкогольні напої тощо), спосіб 

життя. Для цього до матеріалів провадження долучаються оригінали або 

засвідчені копії документів, що характеризують особу.  

Щодо стану здоров’я збираються та вивчаються з наступним долученням до 

матеріалів провадження історії хвороб, медичні довідки та висновки. [263, 226]  

Особлива увага приділяється вивченню особи неповнолітнього 

підозрюваного, про що, наприклад, прямо вказано в ст. 485 КПК України, яка 

вимагає додатково встановити: відомості про вік, стан здоров’я та загального 

розвитку, характеристику неповнолітнього, умови життя, обставини, які 

негативно впливали на виховання, що може суттєво вплинути на прийняття 

рішення про обрання запобіжного заходу. 

Однією з обставин, що виключають розслідування в кримінальному 

провадженні, є недосягнення особою на час учинення суспільно небезпечного 

діяння одинадцятирічного віку (п. 2 ч. 2 ст. 284 КПК).  

Стаття 498 КПК передбачає, що кримінальне провадження про застосування 

примусових заходів виховного характеру здійснюється внаслідок вчинення 

особою з одинадцятирічного віку до досягнення віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність, суспільно небезпечного діяння, яке підпадає під 

ознаки діяння, передбаченого КК України. 
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Слід зазначити, що при формулюванні правил, які визначають порядок 

прийняття та реалізації слідчим процесуальних рішень, чинним законодавством в 

основному додержано. При цьому здебільшого провідне значення при прийнятті 

процесуальних рішень мають знання, досвід, навички, уміння вчасно 

зорієнтуватися, правильно оцінити ситуацію, логічно її осмислити, прийняти 

правильне рішення та реалізувати його. 
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Висновки до розділу 1. 

1. Спеціальні знання – це наукові, технічні й інші професійні знання, 

отримані в результаті навчання, а також навички, набуті в процесі роботи в 

певних галузях практичної діяльності, які використовуються разом із науково-

технічними засобами для пошуку, виявлення, вилучення та дослідження слідів 

злочину з метою одержання доказової та орієнтуючої інформації. 

2. Основними рисами, які характеризують поняття «спеціальні знання», є: мета 

застосування - сприяння пошуку, виявленню і вилученню доказової та орієнтуючої 

інформації; не є спеціальними знання в галузі матеріального та процесуального права, 

а також загальновідомі і загальнодоступні наукові знання; застосування спеціальних 

знань можливе не лише обізнаними особами, але й іншими учасниками, хоча 

результати їх застосування матимуть різне доказове значення. 

3. Обізнані особи – це не зацікавлені компетентні особи, котрі володіють 

спеціальними знаннями в певній галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла і 

досвідом їх використання, залучені сторонами кримінального провадження, судом 

(суддею) до участі як до початку, так і під час кримінального провадження, з 

метою сприяння у вирішенні питань, що вимагають застосування спеціальних 

знань і практичних навичок. У зв’язку із цим слід доповнити ст. 3 КПК пунктом 

(13-1) відповідного змісту. 

4. Доведено, що стадію досудового розслідування можна поділити на 

умовні етапи: 1) діяльність слідчого та прокурора на початку кримінального 

провадження; 2) проведення слідчих та інших процесуальних дій, направлених на 

з'ясування обставин учиненого злочину та встановлення причетних до його 

вчинення осіб; 3) виконання процесуальних дій, пов'язаних із повідомленням про 

підозру; 4) закінчення досудового розслідування. 

5. Із метою перевірки заяв та повідомлень про вчинені кримінальні 

правопорушення запропоновано ч. 1 ст. 214 КПК України викласти в такій 

редакції: «Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання 

заяви, повідомлення, за наявності очевидних ознак кримінального 

правопорушення, або після самостійного виявлення ним із будь-якого джерела 
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обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, 

зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань та прийняти рішення про початок кримінального провадження. За 

необхідності проведення попередньої перевірки заяв та повідомлень вона 

проводиться строком не більше 10 днів. 

За результатами перевірки слідчий, прокурор приймають рішення: а) про 

початок досудового розслідування, б) у разі відсутності ознак правопорушення 

прийняття рішення про відмову у внесенні відомостей до ЄРДР».  

6. Доведено, що процесуальне рішення визнається законним, якщо: його 

прийняття передбачено КПК; рішення прийняте компетентним органом чи 

особою; прийняте з додержанням умов, зазначених у законі; його оформлення 

відповідає процесуальній формі, визначено послідовністю винесення 

процесуальних актів. 

7. Ураховуючи, що в змісті письмового повідомлення про підозру дістає 

своє відображення владно-розпорядче рішення компетентного органу про 

визнання особи підозрюваним, яке приймається лише за наявності встановлених у 

законі підстав та спричиняє комплекс правових і процесуальних наслідків, а 

також те, що відповідно із цього моменту обчислюються граничні строки 

досудового розслідування, можливо вважати, що таке повідомлення є 

процесуальним рішенням. 

8. До процесуальних рішень слід віднести клопотання, доручення, протокол 

затримання особи за вчинення злочину, у зв’язку із чим запропоновано внесення 

змін до ст. 110 КПК України.  
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Розділ 2. Суб’єкти застосування спеціальних знань та оцінка результатів їх 

діяльності  при прийнятті процесуальних рішень у досудовому розслідуванні 

 

2.1. Визначення правового статусу експерта і спеціаліста за чинним 

кримінальним процесуальним законодавством 

 

Правовий статус суб’єктів складається з об'єктивних, фактично існуючих 

елементів, виявивши та проаналізувавши які в цілому, можна пізнати явище 

комплексно. Питання правового статусу суб’єкта в юридичній літературі 

зводилося, головним чином, до визначення його компетенції, установленого 

законодавством кола прав та обов’язків (Куліш А.М.) [121, 86], або певної 

сукупності повноважень юридично-владного характеру, реалізація яких 

забезпечує виконання певних завдань (Угровецький О.П.) [254, 95]  

Ми вважаємо, що правовий статус суб’єктів слід розглядати через їх 

правосуб’єктивність - завдання, функції, компетенцію і повноваження, форми, 

методи та цілі діяльності. 

Реалізація норм чинного кримінального процесуального законодавства, 

винесення обґрунтованих процесуальних рішень неможливе без забезпечення 

правосуддя кваліфікованою допомогою, такою, що базується на передових 

досягненнях науки і техніки. У зв’язку із цим зростає роль судового експерта як 

незацікавленої, обізнаної особи, яка володіє спеціальними знаннями і 

практичними навичками, необхідними для проведення відповідних експертних 

досліджень. [149, 194] 

Законом України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 р. та внесеними у 

вересні 2004 р. змінами до нього [180] було визначено правові, організаційні і 

фінансові основи судово-експертної діяльності, вимоги до суб’єктів судово-

експертної діяльності, порядку фінансування державних спеціалізованих установ 

судових експертиз, державної атестації методик проведення судових експертиз та 

положення організаційного характеру. 

Важливим чинником, яким внесено принципово нові підходи в систему 

кримінального судочинства України, є прийняття КПК 2012 р. Його положення 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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суттєво змінили порядок призначення і проведення судової експертизи, а також 

роль спеціаліста як учасника кримінального провадження. 

З урахуванням сучасних тенденцій розвитку судової експертології як науки 

та тривалих дискусій у наукових колах криміналістики і судової експертизи, щодо 

єдиного визначення та конкретизації понять, які вживаються у даній галузі, існує 

нагальна потреба в однозначному термінологічному визначенні понятійного 

апарату у КПК та нормативних актах, які регламентують питання застосування 

спеціальних знань. 

Також потребують систематизації та конкретизації права й обов’язки 

судового експерта і спеціаліста, які визначають їхній процесуальний та правовий 

статус як учасників кримінального провадження. 

Як зазначалося, чинний КПК передбачає дві основні форми застосування 

спеціальних знань у кримінальному провадженні: а) проведення експертизи; б) 

залучення спеціаліста. 

А. Проведення експертизи. Експертиза – це дослідження експертом на 

основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять 

інформацію про обставини події [180] і є слідчою (розшуковою) дією.  

Слід зазначити, що професія судового експерта є унікальною за своїм 

змістом. З одного боку, його професійний статус полягає в проведенні із 

застосуванням своїх спеціальних знань (з практично необмеженого кола питань - 

науки, техніки, ремесла) науково обґрунтованого дослідження для встановлення 

фактів, що мають доказове значення під час кримінального провадження, [84, 36] 

з іншого – він набуває статусу процесуальної особи під час надання висновку 

експерта і таким чином у своїй професійній діяльності поєднує статус фахівця з 

відповідної галузі знань, науковця та процесуальної особи. [131,28] Це суттєво 

відрізняє правовий статус судового експерта від інших працівників державних 

установ, оскільки для об’єктивного виконання своїх обов’язків судовий експерт, у 

першу чергу, повинен бути незалежним від органів досудового розслідування, 

прокуратури, суду та інших учасників процесу. Тому незалежність судового 

експерта має забезпечуватись державою шляхом створенням необхідних умов для 

його діяльності, належним матеріальним і соціальним забезпеченням. [42] 
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Особливу увагу слід звернути на вдосконаленням чинного законодавства, 

яке регламентує діяльність обізнаних осіб. У ході аналізу кримінального 

процесуального законодавства та наукових досліджень, які присвячені залученню 

експерта, можливо виокремити низку проблемних питань. 

1. Не визначені конкретні підстави для залучення судового експерта, а 

загалом обумовлена лише необхідність використання судових експертиз у 

кримінальному провадженні за винятком випадків обов’язкового призначення 

судової експертизи. [112] Відсутня детальна регламентація порядку залучення 

експерта, зокрема не визначено вид та форму процесуального документа, яким 

може бути призначено судову експертизу. 

Стаття 242 КПК України передбачає, що 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. [112] 

            Відповідно до п.19. ст. 3 КПК сторонами кримінального провадження 

є:  

- зі сторони обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового 

розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний 

представник;  

- зі сторони захисту: підозрюваний, обвинувачений, засуджений, 

виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових 

заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх 

застосування, їхні захисники та законні представники. [112] 

На жаль, у ст. 242 КПК не в повній мірі адекватно відображаються 

положення загальної частини кримінального процесуального законодавства щодо 

прийняття процесуальних рішень про призначення експертизи.  

Як було зазначено, рішення слідчого, прокурора, відповідно до ст. 110 КПК, 

приймаються у формі постанови. Стаття 242 КПК передбачає форму призначення 

експертизи як доручення, а ст. 244 КПК винесення ухвали слідчого судді за 

клопотанням сторони захисту про залучення експерта. 
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Слідчий суддя за результатами розгляду клопотання сторони захисту має 

право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, 

експерту або експертам, якщо сторона захисту доведе, що: 

- для вирішення питань, що мають суттєве значення для кримінального 

провадження, необхідне залучення експерта, проте сторона обвинувачення не 

залучила його, або на вирішення залученого нею експерта були поставлені 

запитання, що не дозволяють дати повний та належний висновок із питань, для 

з’ясування яких необхідне проведення експертизи, або існують достатні підстави 

вважати, що залучений стороною обвинувачення експерт унаслідок відсутності у 

нього необхідних знань, упередженості чи з інших причин надасть або надав 

неповний чи неправильний висновок; 

- не може залучити експерта самостійно через відсутність коштів чи з інших 

об’єктивних причин. [112] 

Відповідно до чинного КПК, сторона захисту має право самостійно залучати 

експертів на договірних умовах для проведення експертизи, у тому числі 

обов’язкової, однак не визначає форми реалізації стороною захисту права 

самостійного залучення експерта (ч.2 ст.243 КПК). [112]  

Немає однозначного розуміння, яке процесуальне рішення в такому випадку 

буде підставою для проведення експертизи - доручення, заява, адвокатський запит 

чи інший документ, який має містити інформацію про особу, яка залучається як 

експерт, питання, що ставляться експерту, перелік матеріалів (зразків, 

документів), які надаються для дослідження, попередження про кримінальну 

відповідальність експерта тощо. 

Ми переконані, що з метою приведення у відповідність норм загальної і 

особливої частини КПК та однозначного тлумачення правових основ із приводу 

призначення експертизи ч.1 ст. 242 КПК необхідно викласти в такій редакції: 

«Підставою проведення експертизи є постанова слідчого чи прокурора, або 

рішення зазначених осіб чи ухвала слідчого судді за розглядом клопотання 

сторони захисту про залучення експерта». 

Крім того, надання стороні захисту права залучати експерта на договірних 

основах закріпило в кримінальному провадженні інститут конкурентної 
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(альтернативної) експертизи. [85, 211] Однак КПК не розкрив аспекти правового 

порядку залучення експерта.  

Із цього приводу доречно підтримати думку В.С. Бондаря про те, що 

потребують удосконалення питання забезпечення прав та законних інтересів 

сторони захисту при використанні спеціальних знань на стадії досудового 

розслідування з точки зору достатності процесуальних можливостей впливати на 

хід та результати розслідування, що свідчить про відсутність у ньому механізму 

забезпечення рівності та доступності до експертних досліджень. [22, 273]  

Експертиза призначається у випадках, коли для з’ясування обставин, що 

мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання і 

іншими засобами доказування не вдається достовірно встановити окремі 

обставини злочину. [2, 13] Тобто призначення експертизи обов’язкове, якщо 

певний факт не є очевидним, а може бути встановлений тільки в результаті 

наукового дослідження. Визначити таку необхідність у конкретній ситуації мають 

сторони кримінального провадження. Лише стосовно невеликої групи обставин, 

зазначених в ч. 2 ст. 242 КПК, призначення експертиз законодавцем визначається 

імперативно обов’язковим. 

У ряді наукових робіт, які присвячені застосуванню спеціальних знань, є 

пропозиції доповнити перелік випадків обов’язкового проведення експертизи в 

кримінальних провадженнях у ході розслідування певної категорії злочинів. На 

нашу думку, такі злочини можливо визначити в процесуальному аспекті як 

«експертні», ураховуючи особливості процесу доказування, порядку формування 

прийняття основних процесуальних рішень, повністю залежить від висновку 

експерта. 

На нашу думку, зазначений перелік слід розширити і, підтримуючи 

науковців, пропонуємо доповнити ч. 2 ст. 242 КПК пунктами відповідного змісту: 

      «7) виявлення фактів виготовлення або підробки грошей і цінних 

паперів; 

        8) віднесення речовин до наркотичних засобів чи їх прекурсорів;  

         9) віднесення предметів до вогнепальної або холодної зброї, 

боєприпасів і вибухових речовин». 
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Зазначені доповнення щодо обов’язкового проведення експертизи за 

вказаними підставами зумовлені необхідністю виконання вимог ст. 2 КПК 

України для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і 

судового розгляду та підтримані 72,8 %  опитаних респондентів.   

 Одним із важливих аспектів допустимості результатів судової експертизи є 

ступінь забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального 

провадження  у зв’язку з її призначенням і проведенням. [165, 110]  

КПК не передбачає право підозрюваного, потерпілого та їхніх 

представників знайомитися з постановою про призначення експертизи і з її 

результатами. По суті йдеться про порушення прав зазначених осіб, тому є 

потреба законодавчого закріплення шляхом доповнення п. 10 ч. 3 ст. 42 КПК 

такого змісту: «Під час проведення процесуальних дій, призначенні експертизи та 

ознайомлення з її висновками, ставити запитання, подавати свої зауваження та 

заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу». [210, 

112]  Аналогічні зміни передбачити в п. 4, ч. 2 ст. 56 КПК. 

  Зазначені учасники кримінального провадження повинні мати комплекс 

прав, за допомогою яких можуть ефективно впливати на хід призначення і 

проведення експертизи, а також ознайомлення з її висновками для відстоювання 

своїх процесуальних інтересів: 1) знайомитися з постановою про призначення 

експертизи; 2) заявляти відвід експерту або клопотати про відсторонення 

експертної організації від проведення експертизи; 3) клопотати про притягнення 

як експертів зазначених ними осіб, фахівців конкретних судово-експертних 

організацій; 4) визначити додаткові питання для одержання за ними висновків 

експерта; 5) бути присутнім при проведенні експертизи, давати пояснення 

експерту, ставити йому запитання; 6) знайомитися з висновком експерта. 

  При вивченні матеріалів 178 архівних кримінальних проваджень нами не 

було виявлено випадків заяви клопотань представників сторони захисту і 

потерпілого із цього приводу. 

  На жаль, чинний КПК не містить переліку осіб, які можуть заявити відвід 

експерту чи спеціалісту, тому доцільно було передбачити (за зразком ч. 1 ст. 56 

КПК 1960 р.) у ст. 79 КПК частину 3 такого змісту: «Відвід експерту чи 

спеціалісту може бути заявлений прокурором, підозрюваним, обвинуваченим, 
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захисником, а також потерпілим або його представником, цивільним позивачем та 

цивільним відповідачем або їхніми представниками». Пропозицію підтримали 

56,3% респондентів. 

Наявні суперечності між загальною (ст. 93 КПК «Збирання доказів») і 

спеціальною нормою (ст. 243 КПК «Залучення експерта»).  

У КПК не передбачена можливість проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій стороною захисту. У ч. 3 ст. 93 КПК ідеться про можливість 

отримання стороною захисту висновку експерта - альтернативна експертиза. 

Водночас залучення експертів, відповідно до ч. 2 ст. 243 КПК, є слідчою 

(розшуковою) дією і міститься в главі 20 «Слідчі (розшукові) дії». Вихід із цієї 

ситуації можливий шляхом зміни редакції ст. 93 КПК або виключення ст.243 КПК 

з переліку слідчих (розшукових) дій. Однак законодавець визначає слідчі 

(розшукові) дії як дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку 

вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні (ч. 1ст. 223 

КПК). Експертиза - це опосередкований засіб доказування, а її висновок є 

джерелом доказів. 

Основним носієм спеціальних знань у кримінальному провадженні є 

експерт, який має відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не 

нижче спеціаліста, пройшов відповідну підготовку в спеціалізованих установах, 

атестований та має кваліфікацію експерта з певної спеціальності і дані про нього 

внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів. [176]  

У дореволюційній Росії, до складу якої входила Україна, експертів 

визначали як помічників суду, тобто сторонніх осіб, які допомагали досліджувати 

фактичну сторону справи, надаючи свій висновок про предмети, оцінка яких 

вимагала особливих наукових знань. Сама експертиза розглядалась як засіб 

діяльності суду і офіційно призначалася судом.  

У сучасних доктринах Німеччини, Австрії процесуальне становище 

експерта визначається саме як помічника судді. Аналогічно визначається статус 

експерта у Франції, Італії, однак тут особливої уваги надано дотриманню 

експертом принципу змагальності. Експерт залишається вільним і незалежним, 

але підконтрольним суду. [214, 38] Поняття «помічник судді» точно передає 

значення експертної діяльності. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8#.D0.94.D0.B6.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.BB.D0.B0_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D0.B0.D0.B7.D1.96.D0.B2
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Англо-американська система права розглядає висновок експерта як 

особливого роду показання свідка, а статус експерта близький до статусу свідка. 

Кримінальне процесуальне право України визначає статус експерта як 

суб’єкта, який відіграє допоміжну роль у процесі. [106, 215] Специфіка його 

діяльності - отримання доказової інформації в ході дослідження із застосуванням 

своїх спеціальних знань. [214, 182] 

Що ж до визначення терміна «експерт» у науковій літературі, то між 

вченими з приводу цього питання суттєвих розбіжностей не виникає. Більшість 

науковців (Р.С. Бєлкін, М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, В.Ю. Шепітько, В.П. Шибіко) 

визначає експерта як незацікавлену, незалежну, компетентну в певній галузі знань 

обізнану особу, [15; 101; 106] котрій доручено проведення судової експертизи та 

складання за її результатами висновку з приводу питань, що виникли в ході 

розслідування. Крім того, у літературі даються положення про наділення його 

спеціальними знаннями у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла. [252; 9] 

Залежно від спеціалізації та рівня підготовки їм присвоюється кваліфікація 

судового експерта та надається дозвіл проведення певного виду експертиз, а 

також присвоюється кваліфікаційний клас (ч.2 ст. 16 Закону «Про судову 

експертизу»). [180]  

Якщо проведення експертизи доручено не конкретній особі, а експертній 

установі, то керівник цієї установи доручає її проведення одному або декільком 

експертам (ст. 244 КПК). [112] 

Володіння спеціальними знаннями є достатньою підставою для виклику 

особи як експерта. Вони ж є змістом наукової компетенції експерта. [164, 56] Від 

компетенції експерта слід відрізняти його компетентність, тобто фактичне 

володіння ним спеціальними знаннями, також і навичками. Тому саме 

некомпетентність експерта є підставою його відводу. В експертів, співробітників 

експертних установ, у зміст наукової компетенції входить ще володіння теорією 

та методикою експертизи, [135, 128] що є важливою умовою високої якості 

експертних досліджень. 

Якщо експертиза проводиться в експертній установі, співробітник цієї 

установи призначається експертом після доручення проведення йому даної 

експертизи керівником установи. 



83  

Не може бути експертом особа: 

- яка перебуває у службовій або іншій залежності від сторін кримінального 

провадження або потерпілого (ст. 69 КПК); 

- якщо він є заявником, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним 

відповідачем, членом сім’ї або близьким родичем заявника, потерпілого, 

цивільного позивача або цивільного відповідача; 

- якщо він брав участь у цьому ж провадженні як слідчий суддя, суддя, 

захисник або представник, свідок, перекладач; 

- якщо він особисто, його близькі родичі чи члени його сім’ї заінтересовані в 

результатах кримінального провадження або існують інші обставини, які 

викликають обґрунтовані сумніви в його неупередженості (ст. 77 КПК) [112]. 

Крім того експерт не має права брати участі в кримінальному провадженні, 

якщо він проводив перевірку матеріалів, які використовуються в цьому 

провадженні. За наявності цих підстав експерт зобов’язаний заявити самовідвід. У 

разі задоволення відводу експерта має бути залучений інший експерт у строк, 

визначений слідчим суддею, судом (ст. 83 КПК). Крім того попередня участь 

експерта в кримінальному провадженні виключає його подальшу участь як 

слідчого судді, судді, присяжного, прокурора, слідчого, захисника, представника 

(ст. 75–78 КПК). 

Відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону «Про судову експертизу» не може 

залучатися до виконання обов’язків судового експерта особа, яка визнана в 

установленому законом порядку недієздатною та має незняту або непогашену 

судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне 

стягнення за вчинення корупційного правопорушення або дисциплінарне 

стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта. [180] 

За злісне ухилення від явки до суду, до органів досудового слідства або суду 

експерт несе відповідальність відповідно до ст. 185-4 Кодексу України «Про 

адміністративні правопорушення», [90] а за давання завідомо неправдивого 

висновку або за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього 

обов'язків - відповідно до ст.ст. 384 чи 385 КК України. [104] 

          Експерт зобов’язаний: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0007.html#211
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0007.html#634
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0007.html#634
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0007.html#437
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an/1911/KD0005.html#1911
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an/1911/KD0005.html#1911
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2001_04_05/an/2059/T012341.html#2059
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2001_04_05/an/2059/T012341.html#2059
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2001_04_05/an/2064/T012341.html#2064
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1) особисто провести повне дослідження і дати обґрунтований та 

об’єктивний письмовий висновок на поставлені йому запитання, а в разі 

необхідності - роз’яснити його; 

2) прибути до слідчого, прокурора, суду і дати відповіді на запитання під час 

допиту; 

3) забезпечити збереження об’єкта експертизи. Якщо дослідження пов’язане 

з повним або частковим знищенням об’єкта експертизи або зміною його 

властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила 

експерта; 

4) не розголошувати без дозволу сторони кримінального провадження, яка 

його залучила, чи суду відомості, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням 

обов’язків, або не повідомляти будь-кому, крім особи, яка його залучила, чи суду 

про хід проведення експертизи та її результати. [112] 

Якщо для проведення експертизи залучається декілька експертів, вони 

мають право скласти один висновок або окремі висновки (ч. 8 ст. 101 КПК). 

Поряд із позитивними новаціями, чинний КПК містить прогалини, що 

стосуються регулювання порядку призначення експертиз. Зокрема, привертає 

увагу відсутність у КПК визначення понять первинної, додаткової, повторної, 

комісійної та комплексної експертиз. Хоча в п. 1.2.11 Інструкції про призначення 

та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої 

наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу 

Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) передбачено проведення 

зазначених видів експертиз. [176] 

Висновки даних експертиз визначають чи спростовують факти, що мають 

вирішальне значення в ході досудового розслідування та при прийнятті 

підсумкових рішень. Наприклад, висновок комплексної судово-медичної та 

автотехнічної експертизи, яка проводяться для визначення співвідношення 

характеру тілесних ушкоджень на тілі людини та технологічних особливостей 

транспортного засобу, може дати відповідь на питання про особу, яка була за 

кермом у момент дорожньо-транспортної пригоди.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0001-13/paran14#n14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0001-13/paran14#n14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0001-13/paran14#n14
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Разом із тим, визначення понять первинної, додаткової та повторної 

експертизи має значення для реалізації принципів законності, незалежності, 

неупередженості і повноти дослідження.   

Нормами чинного КПК передбачена можливість призначення експертизи не 

тільки одному експерту, а й експертам, що за своїм змістом має комісійний 

характер. При цьому законом не врегульовано статусу кожного експерта та межі 

його окремих повноважень, порядку організації проведення таких експертиз та 

випадки складання ними одного чи окремих висновків. Це також стосується і 

випадків, коли необхідне залучення експертів із різних галузей знань, тобто 

проведення комплексної експертизи. 

Частина 2 ст. 332 КПК привертає увагу, що суд має право доручити 

проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам незалежно 

від наявності клопотання сторін кримінального провадження або потерпілого, 

якщо суду надані кілька висновків експертів, які суперечать один одному, а допит 

експертів не дав змоги усунути виявлені суперечності. [112] Тобто призначити 

повторну експертизу. Ця обставина є суттєвою прогалиною, оскільки не 

зрозуміло, які саме питання повинні бути вирішені експертом та які об’єкти 

підлягають дослідженню, адже від зміни експертного завдання та вихідних даних 

залежать результати, які будуть отримані експертом. Стаття 4 Закону України 

«Про судову експертизу» встановлює, що правильність висновку судового 

експерта забезпечується можливістю призначення повторної експертизи, яка 

доручається іншому експерту, експертам. [180] 

Слід зазначити, що під час оцінки судом двох висновків з аналогічних 

питань, складених різними експертами, які можуть бути подані сторонами 

провадження, та в разі розходження їх змісту, питання застосованих експертом 

методів матиме вирішальне значення для врахування та покладення результатів 

експертизи в основу прийнятого рішення. [32] 

Виходячи з викладеного, пропонуємо ч. 8 ст. 101 КПК України викласти в 

такій редакції: «Експертами проводяться первинні, додаткові, повторні, комісійні 

та комплексні експертизи згідно з процесуальним законодавством України. Якщо 

для проведення експертизи залучається декілька експертів, експерти мають право 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B3-17/paran100#n100
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
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скласти один висновок або окремі висновки». Внесення відповідних змін 

підтримало 77, 9% респондентів. 

Будучи зобов’язаним дати об’єктивний висновок, експерт повинен провести 

всебічне, повне й неупереджене дослідження наданих йому матеріалів. При цьому 

експерт наділяється одночасно цілим рядом прав для виконання свого обов’язку. 

Це право на ознайомлення з матеріалами провадження, що належать до предмета 

експертизи, заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів, на участь у 

допитах і інших слідчих (розшукових) діях, де експерт із дозволу слідчого може 

з’ясовувати питання щодо предмета дослідження (особливо при проведенні 

психіатричних та психологічних експертиз). Експерт не має права без дозволу 

сторін кримінального провадження проводити дії, що можуть спричинити повне 

або часткове знищення об’єктів або їх зовнішнього вигляду чи основних 

властивостей.  

Зазначене характеризує експерта як суб’єкта збирання доказів. Однак ці 

повноваження експерта більш вузькі й обмежені правом тільки заявляти 

клопотання про надання йому додаткових матеріалів. Експерт вільний у виборі 

наукових тверджень і методів дослідження. [34, 89] Слідчий не має права 

втручатись у діяльність експерта. Водночас свобода та незалежність експерта не 

виключає контролю з боку слідчого, який полягає у формулюванні питань 

експерту, в обов’язку експерта інформувати слідчого про проведення експертизи, 

в наданні слідчим об’єктів дослідження, його праві бути присутнім під час 

проведення експертизи. 

У цьому зв’язку ми можемо підтримати думку авторів, які вважають, що 

незалежність експерта слід гарантувати законодавчо в нормах КПК, які 

регламентують проведення експертизи. [140, 274] Зокрема, визнання експерта 

незалежним і самостійним у виборі засобів та методів спеціального дослідження, 

проведенні експертизи і формулюванні висновку. [43, 3; 174, 70] 

Виходячи з викладеного, пропонуємо доповнити ст.69 КПК п. 9 

відповідного змісту: «Експерт є незалежним і самостійним у виборі засобів та 

методів спеціального дослідження, проведенні експертизи і формулюванні 

висновку». 
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Б. Залучення спеціаліста. Стаття 71 КПК визначає процесуальний статус 

спеціаліста як учасника кримінального провадження, що володіє спеціальними 

знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів і може надавати 

консультації під час досудового розслідування і судового розгляду.  

Чинний КПК, на жаль, обмежує повноваження спеціаліста щодо 

самостійного проведення досліджень. Але нормативні акти, які було видано після 

прийняття КПК 2012 р., дещо інакше розглядають мету залучення спеціаліста.  

Одним із таких актів є Інструкція з організації взаємодії органів досудового 

розслідування з іншими органами та підрозділами ОВС у попередженні, 

виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень, затверджена наказом 

МВС України від 14.08.2012 №700. Відповідно до п. 2.9, спеціаліст-криміналіст 

надає консультації слідчому з питань, що потребують відповідних спеціальних 

знань і навичок, використання науково-технічних засобів і спеціального 

обладнання, проводить вимірювання, фотографування, звуко-, чи відеозапис, 

складає плани і схеми, виготовляє графічні зображення оглянутого місця чи 

окремих речей; виявляє, фіксує, здійснює вилучення та пакування матеріальних 

об’єктів, які несуть на собі слідову інформацію вчиненого правопорушення; 

проводить експрес-аналіз за зовнішніми характеристиками вилучених об’єктів 

(без надання письмового висновку), звертає увагу слідчого на фактичні дані, що 

мають значення для розслідування. [189] 

Закон не обмежує кола слідчих (розшукових) дій, для участі у яких може 

залучатися спеціаліст. Слідчий, прокурор можуть запросити спеціаліста у 

випадках, коли визнають необхідним застосування його спеціальних знань та 

навичок. Залучення спеціаліста - це також право слідчого, прокурора, а не їхній 

обов’язок. Вони самі вирішують це питання, керуючись своїми знаннями про 

обсяг і складність роботи, а також про необхідність спеціальної допомоги. 

З аналізу юридичної літератури можливо визначити три основні способи 

залучення спеціаліста: а) обов’язковий; б) необов’язковий; в) факультативний. 

Під час проведення слідчих (розшукових) дій (огляду, обшуку, слідчого 

експерименту, пред’явлення для впізнання, освідування, ексгумації, допиту 

неповнолітнього) законодавець пропонує в разі необхідності залучати 

спеціалістів, але й це не є обов’язком для слідчого.  
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Рекомендована участь спеціаліста в ході допиту підозрюваного, наприклад, 

у галузі гінекології та акушерства чи лікаря гінеколога-акушера, у заподіянні 

вагітній смерті з необережності внаслідок неналежного виконання ним своїх 

професійних обов’язків, допоможе слідчому отримати під час допиту відомості, 

які мають суттєве значення для розслідування. [88,112] 

У деяких нормах КПК України передбачається обов’язкова участь 

представників певних професій та називаються їхні типові ознаки, що 

персоніфікують вид трудових занять і практичний досвід, які необхідні при 

проведенні тих чи інших процесуальних дій.  

Такими випадками є участь: а) педагога та лікаря під час допиту 

неповнолітніх свідків (ст. 227 КПК); б) під час допиту, впізнання в режимі 

відеоконференції; в) судово-медичного експерта чи лікаря під час огляду і 

ексгумації трупа (ст. 238, 239 КПК); г) під час проведення слідчого експерименту 

(ст. 240 КПК), освідування (ст. 241 КПК); д) перекладача (ст. 68 КПК).[112] 

Як було зазначено, у кримінальному провадженні окремим статусом 

наділений перекладач, який залучається для здійснення перекладу заяв, показань, 

клопотань із рідної мови певних осіб на мову судочинства, переклад документів 

(постанов, протоколів) на рідну мову підозрюваного або мову, якою він володіє. 

Участь сурдоперекладача є неодмінною умовою проведення слідчих 

(розшукових) дій із глухонімими. За допомогою жестово-мімічних знаків 

позначаються, як правило, конкретні предмети, особи, певні елементарні дії.   

Залучаючи до участі перекладача, слідчий чи прокурор зобов’язані: 

- пересвідчитися в особі і компетентності перекладача;  

- з’ясувати його стосунки з підозрюваним, потерпілим, свідком;  

- роз’яснити його права і обов’язки; 

- попередити про кримінальну відповідальність за завідомо неправильний 

переклад. 

У разі необхідності, перекладач попереджається про відповідальність 

розголошення даних досудового розслідування. 

Стаття 71 та ст. 360 КПК дають визначення поняття спеціаліста. Проте 

закон не визначає процесуального статусу лікаря, психолога, які беруть участь у 

процесуальних діях у ході кримінального провадження. Переконані, що це також 
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спеціалісти, і їх участь у кримінальному провадженні визначена наявністю у цих 

осіб спеціальних знань. Тому необхідно було б надати зазначеним учасникам 

відповідний статус та викласти ч.1 ст. 71 КПК в такій редакції: «Спеціалістом у 

кримінальному провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та 

навичками застосування технічних або інших засобів, може надавати 

консультації, брати участь у процесуальних та слідчих (розшукових) діях під час 

досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують 

відповідних спеціальних знань і навичок». [210, 113] 

У юридичній літературі немає однозначної думки стосовно процесуального 

положення педагога, який бере участь у проведенні слідчих (розшукових) дій за 

участю неповнолітніх. Одні автори розглядають педагога як спеціаліста, [9, 55] 

інші – як самостійну процесуальну фігуру, відмінну від спеціаліста. [267, 178] Ця 

точка зору, на наш погляд, уважається правильною. Оскільки участь педагога, як 

спеціаліста, викликана необхідністю представляти законні інтереси допитуваної 

особи в установленні психологічного контакту, надання допомоги в постановці 

питань у формі, яка доступна неповнолітньому. Тому процесуальне положення 

педагога потребує додаткової регламентації. Пропонуємо викласти ч. 1 ст. 227 

КПК України в такій редакції: «При проведенні слідчих (розшукових) дій за 

участю малолітньої або неповнолітньої особи забезпечується участь законного 

представника, педагога або психолога, а за необхідності лікаря для забезпечення 

додержання законних прав та інтересів допитуваного, установлення 

психологічного контакту, надання допомоги в постановці запитань у формі, яка 

доступна неповнолітньому». 

Під час проведення зовнішнього огляду трупа, освідування, ексгумації трупа 

КПК передбачає участь судово-медичного експерта або лікаря, які під час такого 

огляду залучаються як спеціалісти. По завершенню судово-медичного огляду 

лікар складає відповідні документи: акт, якщо огляд проводився судово-медичним 

експертом; довідка, якщо огляд здійснювався лікарем. Процесуальне значення 

акта (довідки) не врегульоване законом і ці документи не є джерелами доказів.  

У справах про катастрофи на залізничному та повітряному транспорті, 

автотранспортні пригоди, паралельно зі слідчим оглядом та подальшим 

розслідуванням, проводиться службове розслідування причин події. [221, 102]  
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Ці документи не є процесуальними актами, оскільки вони складаються 

стосовно адміністративних правопорушень, хоча мають доказове значення в ході 

можливого подальшого кримінального провадження.  

Функція спеціаліста з роз’яснення сторонам та суду питань, що входять до 

його професійної компетенції відкриває широкі можливості для сторін 

використовувати сприяння спеціаліста у різних напрямах застосування його 

спеціальних знань. Це і допомога в оцінці висновку експерта, і в постановці 

запитань експерту при призначенні первинної, додаткової, повторної, комісійної, 

комплексної експертиз. Можливо навести приклад. Особа підозрювалась у 

завданні потерпілому тілесних ушкоджень, які були причиною смерті потерпілого 

понад 30 діб після їх завдання. Захисник звернувся до співробітника кафедри 

судової медицини з питаннями, чи не могли ушкодження, виявлені у потерпілого 

25 квітня при огляді в лікарні, бути отримані 8 квітня під час побиття його 

підозрюваним.  

Спеціалісту були надані копії акта судово-медичного обстеження і висновку 

експерта. Після вивчення документації спеціаліст дійшов висновку, що 

ушкодження в потерпілого не могли виникнути в ході побиття його 8 квітня, 

оскільки загоєння таких ушкоджень зазвичай відбувається за 7 - 10 днів. Також 

спеціаліст встановив, що, судячи з опису в медичній документації, незадовго до 

25 квітня мав місце травматичний вплив у ділянці голови. 

На підставі цього захисником було мотивовано клопотання про призначення 

повторної судово-медичної експертизи, оскільки висновки первинної викликають 

сумнів. 

Фактично в даному випадку мало місце повноцінне дослідження, яке 

призвело до висновків щодо конкретної події (чи могли конкретні пошкодження 

бути отримані за конкретних обставин). 

Самостійність процесуального статусу спеціаліста зовсім не означає 

неможливості доручити проведення експертизи особі, яка раніше брала участь у 

справі як спеціаліст. Наприклад, при огляді трупа на місці події як спеціаліст брав 

участь судово-медичний експерт. У подальшому, як правило, проведення 

експертизи доручається саме цій особі. Однак процесуальні функції й у цьому 

випадку у спеціаліста і експерта залишаються, безумовно, різними. 
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Можливо зробити висновок, що спеціалістом у кримінальному провадженні 

є особа, яка володіє спеціальними знаннями щодо застосовування технічних та 

інших засобів, надання суду або сторонам кримінального провадження роз’яснень 

і консультацій з приводу питань, які входять до його професійної компетенції, 

та залучається до участі в процесуальних діях із метою сприяння у виявленні, 

закріпленні й вилученні предметів і документів, які в подальшому можуть бути 

використані як докази. [206, 239] 

Експертне дослідження проводиться для виявлення фактів-доказів, що 

існували в минулому, тоді як спеціаліст використовує свої знання, щоб допомогти 

суду безпосередньо сприйняти факти-докази, що мають місце тут і зараз. [196, 86] 

Аналогічну думку висловлює В.М. Биков. [28,74] 

По суті експерт і спеціаліст у зазначених ситуаціях виконують однакові 

процесуальні функції; відмінність полягає тільки в спеціальних 

(непроцесуальних) способах добування інформації про обставини, які цікавлять 

слідство. І в тому й в іншому випадках висновок експерта й пояснення спеціаліста 

виступають способом перевірки вірогідності джерела формування доказів. 

Уважаємо, що спеціаліст, як і експерт за певних обставин, виступає як 

суб’єкт доказування, і бере участь у всіх трьох елементах його: збиранні, 

дослідженні та оцінці доказів.  

Разом із тим, існують як подібні риси процесуального статусу експерта і 

спеціаліста, так і відмінні, які в основному стосуються процесуального 

закріплення результатів їхньої роботи. 

Головна відмінність експерта від спеціаліста вбачається в різних функціях. 

У сучасній кримінальній процесуальній доктрині загальновизнані такі положення: 

спеціаліст залучається до участі в слідчих (розшукових) діях для сприяння 

слідчому своїми спеціальними знаннями і навичками у виявленні, закріпленні та 

вилученні доказів; він також звертає увагу слідчого на обставини, пов’язані з 

виявленням, закріпленням і вилученням доказів. 
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2.2. Оцінка висновку експерта у при прийнятті процесуальних рішень у 

досудовому розслідуванні 

 

У теорії кримінального процесу та в практичній діяльності сформувалось 

стійке розуміння поняття оцінки доказів, як розумової, логічної діяльності 

відповідних суб’єктів, яка спрямована на пізнання фактів у кримінальному 

провадженні і здійснюється в певних логічних формах відповідно до закону і 

правового розуміння, за внутрішнім переконанням слідчого, прокурора, судді, 

заснованим на всебічному, повному та неупередженому аналізі всіх обставин 

кримінального провадження в їх сукупності, спрямована на встановлення 

достовірності й належності, допустимості й достатності доказів, їх взаємозв’язку 

для вирішення питань, що становлять предмет доказування. [108, 103] 

Висновок експерта має певні характерні особливості, які не властиві іншим 

засобам доказування. По-перше, дослідження і надання висновку здійснюються 

особливим суб'єктом – експертом. Будучи особою, що сприяє здійсненню 

правосуддя, експерт наділений особливими правами і обов'язками, які визначають 

його процесуальний статус. По-друге, воно є єдиним засобом доказування, яке 

дозволяє отримати новий доказ із застосуванням спеціальних знань обізнаною 

особою (експертом) у ході дослідження.  

Визначення місця і ролі висновку експерта серед доказів у справі логічно 

завершує діяльність слідчого і прокурора на стадії досудового розслідування, 

пов’язаного з оцінкою цього засобу доказування. [193, 225] 

У ст. 94 КПК України закріплено, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд 

за своїм внутрішнім переконанням оцінюють кожний доказ із точки зору 

належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - із точки 

зору достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального 

рішення. [112] Ніякі докази для суду, прокурора, слідчого не мають наперед 

встановленої сили. Тому висновок експерта не має ніяких переваг над іншими 

доказами і оцінюється, як і будь-які інші докази в кримінальному провадженні. 

Для правильного розуміння висновку експерта, перш за все, необхідно  чітко 

визначити критерії, якими слідчий  прокурор і суд мають керуватися під час такої 
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оцінки його висновку, причому ці критерії повинні бути реальними й 

загальнодоступними.  

До теперішнього часу в юридичній літературі залишаються дискусійними 

певні питання, пов’язані з розумінням процесів дослідження, перевірки та оцінки 

висновку експерта, взаємозв’язком та взаємовідношенням цих дій, їх засобами та 

методами. Варто також визначити порядок використання із цією метою допомоги 

(консультацій) спеціалістів, які залучаються саме для оцінки висновків 

експертизи. Крім того, така оцінка набуває актуальності в ході аналізу положень 

чинного КПК, оскільки закон, як ми зазначали, допускає існування інституту 

альтернативної та незалежної експертизи.  

Оцінка висновку експерта не повинна бути самоціллю. [51, 164] Вона 

передбачає встановлення можливості використання висновку як доказу. При 

використанні висновку експерта як доказу слідчі мають бути впевненими, що 

факти, які містяться в ньому, відповідають об’єктивній дійсності. Така 

впевненість може скластися лише в результаті всебічної оцінки висновку. 

Використати висновок експерта означає встановити за його допомогою факти, 

важливі для розслідування. У цьому й полягає кінцева мета проведення будь-якої 

експертизи. 

Перш за все слід мати на увазі, що висновок експерта оцінюється у двох 

напрямах: наукової обґрунтованості (достовірності) висновку і його доказового 

значення. [277, 62] На обґрунтованість висновку експерта впливає логічність 

суджень, викладених у висновку. Відступ від правил логіки при обґрунтуванні 

висновків призводить до наявності у висновку протиріч та неаргументованих 

тверджень. [51,165] Оцінка наукової обґрунтованості експертної методики є 

досить складною для прокурорів і слідчих, оскільки вони можуть не володіти 

спеціальними знаннями в галузі, до якої належить дослідження. [73,110; 158,45] 

Тому фактично оцінка ними висновку експерта зазвичай зводиться тільки до 

перевірки повноти висновків і їх відповідності іншим доказам у кримінальному 

провадженні. [144, 445] 

Чинний КПК України закріпив поняття «висновок експерта» - це докладний 

опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, 

обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, 



94  

або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи. «Висновок – 

остаточна думка про щось; логічний підсумок, зроблений на основі спостережень 

або розгляду якихось фактів». [99, 33] 

Сьогодні є загальноприйнятою думка, що висновок експерта виступає 

окремим джерелом доказів, а тому, як і інші джерела доказів, являє собою єдність 

процесуальної форми та змісту, тобто має процесуальну природу – комплекс 

найголовніших властивостей і характеристик доказів. [27,5] 

Процесуальна форма – це передбачений законом порядок діяльності органів 

досудового розслідування, прокуратури і суду, а також фізичних та юридичних 

осіб, залучених у процес, як і порядок проведення і оформлення окремих 

процесуальних дій, прийняття, оформлення та звернення до виконання 

процесуальних рішень [106, 30] покликані забезпечити виконання завдань і мети 

кримінального процесу. [238, 138] 

Зміст доказів являє собою сукупність фактичних даних у даному 

кримінальному провадженні, отриманих із належного процесуального джерела.  

Хоча висновок експерта і не має ніяких переваг перед іншими доказами, він 

має суттєву специфіку, сформовану на основі дослідження, проведеного з 

використанням спеціальних знань. Відповідно до вищевикладеного, змістом 

висновку експерта є фактичні дані про обставини предмета доказування та про 

інші обставини кримінального правопорушення, які мають значення для 

правильного виконання завдань розслідування і повідомляються експертом у 

формі висновку. [199, 115] 

Висновок експерта складається із трьох частин: вступної, описової та 

висновків. Відповідно до ст. 102 КПК у висновку експерта повинно бути 

зазначено: 

1) коли, де, ким (П.І.Б. експерта, освіта, спеціальність, свідоцтво про 

присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий 

ступінь, вчене звання, посада експерта) та на якій підставі було проведене 

дослідження; 

2) місце і час проведення експертизи; 

3) особи, які були присутні при проведенні експертизи; 

4) перелік питань, які підлягають вирішенню в ході експертизи; 
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5) опис отриманих експертом матеріалів та які з них були використані 

експертом; 

6) докладний опис проведених досліджень, у тому числі методи, застосовані 

у дослідженні, отримані результати та їх експертна оцінка; 

7) обґрунтовані відповіді на кожне поставлене запитання. [112] 

У ході проведення експертизи можуть бути виявлені відомості, що мають 

значення для кримінального провадження і з приводу яких не ставилися 

запитання. У цьому випадку експерт має право зазначити про це у своєму 

висновку. А якщо не вдалось установити певного факту за поставленими 

питаннями, експерт детально описує причини неможливості дати відповідь. 

Дуже важливим для описової частини є викладення експертом аргументації 

кожного результату в дослідженнях та встановленого (пізнаного) факту, що не 

завжди робиться, а це у свою чергу ускладнює оцінку експертного дослідження 

слідчим і судом. [219, 243] 

Слід пам’ятати, що при дослідженні та мотивації результатів, експерт не 

повинен торкатися питань правового характеру, які перебувають поза межею його 

компетенції. [176] Це стосується не тільки норм кримінального права і 

кримінального процесу. У своїй роботі експерт повинен керуватись законами, 

підзаконними актами, посилатись на них в акті, але не давати своїх суджень щодо 

правомірності чи неправомірності дій відповідних суб’єктів, котрим належало 

ними керуватись і виконувати.  

Якщо експерт не може відповісти на запитання слідчого, то він детально 

описує причини цього (недостатність матеріалів для дослідження, відсутність 

науково обґрунтованих методик, некомпетентність тощо). 

У заключній частині висновку експерт викладає результати діяльності у 

вигляді відповідей на запитання, які поставлено перед експертизою. Відповіді 

мають бути стислими, але глибокими за змістом, конкретними по суті питань. 

Зміст цих відповідей не повинен викликати незрозумілість і неоднозначність їх 

розуміння. 

Висновок експерта повинен відповідати загальним правовим вимогам і 

притаманним цьому специфічному виду доказу ознакам, стосовно форми змісту і 

повинен бути належним, допустимим і достовірним. Установлення указаних 
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ознак та їх достатності є необхідними умовами їх використання при доказуванні у 

кримінальних провадженнях. [280, 9] 

Належність висновку експерта – це спроможність фактичних даних містити 

інформацію про обставин, які входять до предмета доказування, служити 

аргументами (посилками) в процесі встановлення об’єктивної істини. [153, 175] 

Для цього потребується з’ясування двох моментів: 1) чи входять факти, для 

встановлення яких досліджуються відповідні фактичні дані, до предмета 

доказування (основні, проміжні чи допоміжні факти); 2) чи спроможні фактичні 

дані, які являють собою зміст доказових матеріалів, з урахуванням їх 

інформаційного значення, установлювати відповідні обставини предмета 

доказування. [238, 146] 

        При визначенні належності висновку експерта слідчий та прокурор 

повинні користуватися такими положеннями. 

        1. Загальна вимога належності, зафіксована в ст. 85 КПК, відповідно до 

якої належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи 

відсутність обставин, що підлягають доказуванню, та інших обставин, які мають 

значення для кримінального провадження, а також достовірність чи 

недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. 

2. Серед усього переліку обставин, що підлягають доказуванню (ст. 91 КПК) 

в кримінальному провадженні, слідчий, прокурор повинні визначити належність 

та значення тієї обставини, для встановлення якої призначається експертиза.  

3. Диспозиції статей КК України розкривають усі обставини, які необхідні 

для встановлення в конкретному провадженні. Залежно від індивідуальних 

особливостей розслідування слідчий, прокурор визначають, які обставини 

повинні бути встановлені в результаті дослідження.  

4. Для встановлення певних обставин кримінального провадження 

вимагається обов’язкове проведення експертизи (ст. 242 КПК). [202, 128] 

Висновок експерта залежить від наданих йому матеріалів, відомостей, які 

містяться в об’єктах (матеріалах). Однак пояснення належності висновку експерта 

з посиланням на дані, які містяться у висновку експерта, повинні бути об’єктивно 

пов’язані з матеріалами кримінального провадження, є недостатнім, оскільки 

розкривають лише інформаційний аспект належності висновку експерта. [277, 54] 
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При цьому сторонами провадження не враховуються, яке значення для 

розслідування має та чи інша обставина, установлена у висновку експерта.  

Спрощене розуміння належності висновку експерта призводить до 

необґрунтованого призначення експертизи для встановлення обставин, які не 

мають суттєвого значення для даного провадження. [27, 21] 

Допустимість висновку експерта – правова придатність до використання у 

кримінальному процесі і як аргументів доказування. Допустимість означає, що 

фактичні дані: 

- як докази одержані уповноваженим на те суб’єктом; [112] 

- одержані з відомого, перевіреного та незабороненого законом джерела. 

Можливість перевірки й оцінки висновку експерта, забезпечується тим, що у 

висновку експерта мають бути вказані необхідні дані про особу експерта, який 

здійснював дослідження; 

- одержані в установленому законом порядку з дотриманням процесуальної 

форми. КПК передбачає єдиний спосіб, у ході якого може бути отримано 

висновок експерта, – це проведення дослідження, результати якого закріплені у 

висновку; 

- і сам процес їх одержання належним чином закріпленні та засвідчені.  

Зібрані докази й інші матеріали кримінального провадження в цілому 

дозволяють здійснити перевірку достовірності та законності одержання 

фактичних даних. [227, 118] 

Достовірність висновку експерта означає, що він правильно, адекватно 

відображає матеріальні і нематеріальні сліди. [161, 728] Очевидно, що 

використання в доказуванні сумнівних, недостовірних даних може викликати 

хибні висновки. Тільки за такої умови вони можуть бути покладені в основу 

висновків у матеріалах провадження та використані як засіб доказування. 

Достовірність висновку полягає у відповідності результатів, які отримав експерт у 

процесі дослідження тим обставинам, що мали місце в дійсності. [9, 68] 

Разом із тим, формально достовірний висновок експерта може виявитися 

неналежним. Ідеться про ті випадки, коли основу висновку становлять 

недоброякісні вихідні дані, надані експерту, причому недоброякісність їх не може 

бути виявлена експертом у межах його компетенції. [219, 245]  
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Такі ситуації можливі при судово-автотехнічних, пожежно-технічних і 

деяких інших експертизах, де висновки експерта ґрунтуються на даних про 

обстановку події. Тут висновки експерта можуть точно відповідати цим даним, 

тобто бути формально достовірними, але не бути дійсними через отримані дані.  

Імовірний висновок дається експертом, коли в нього немає підстав для 

категоричної відповіді на поставлене запитання, а є лише обґрунтована версія про 

наявність чи відсутність певної обставини (досліджуваний підпис від імені А, 

імовірно, виконаний самим А). У таких випадках експерт обмежується 

констатацією лише відомого ступеня ймовірності, тобто припущеннями. [33, 129]  

Із цього приводу Ейсман А.А. заявляє, що ототожнивши належність і 

достовірність висновку, чим протиставляється «ймовірний» висновок, хоча він 

може бути також дійсним. [274, 121] Ми вважаємо, що експерт у такому випадку, 

повинен або відмовитися від вирішення поставленого питання повністю, або дати 

частковий висновок, але такий, який був би достовірним. 

Необхідно уточнити, що категорична форма є однією з умов і гарантією 

належності висновку експерта; що ж стосується самої належності висновку, то 

вона встановлюється при його оцінці слідчим і тому не може бути попередньою 

умовою визнання висновку доказом. 

Доказова цінність альтернативного висновку, у якому експерт дає два чи 

більше варіанти (наприклад, на даному аркуші тексту спочатку була цифра «1» 

або «4»), полягає в тому, що він виключає інші варіанти, а іноді дозволяє в 

сукупності з іншими доказами прийти до якогось одного варіанту. Умовні 

висновки («Текст видрукуваний не на даній машинці, якщо її шрифт не мінявся») 

можуть бути використані як доказ тільки при підтвердженні умови, яка має бути 

встановлена не експертним, а слідчим шляхом.  

Фактичні дані, які містяться у висновку експерта, мають притаманні тільки 

такому виду доказів характерні особливості. 

По-перше, фактичні дані являють собою мотивовані висновки експерта, 

тобто думку особи, яка володіє спеціальними знаннями і сформулювала цю думку 

в процесі проведеного дослідження і розумової діяльності. [126, 109] Так у ході 

проведення хіміко-біологічної експертизи у своїх висновках експерт висловлює 

думку віднесення наданих для дослідження речовин до наркотичних засобів.  
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Аналогічно при проведенні хіміко-фармацевтичної експертизи робиться 

висновок щодо факту незаконного вживання сильнодіючих, наркотичних, 

психотропних, отруйних засобів, констатація наявності слідів на предметі та їх 

ідентифікація. Отже, думка експерта, яку він викладає у висновку, має 

суб’єктивний характер. При цьому судження експерта зводиться не лише до 

констатації фактів об’єктивної реальності і їх опису, у висновку експерт дає цим 

фактам наукове пояснення в системі понятійного апарату певного класу 

експертиз. [144, 446] 

Можливо зробити висновок, що суб’єктивний характер відомостей, які 

містяться у висновку експерта, ґрунтуються на таких позиціях: 

- висновок експерта надається в межах системи спеціальних знань певного 

виду і це є вираження власної думки експерта; 

- висновок надається лише після проведення інструментального 

дослідження та на отриманих результатах такого дослідження; 

- експерт у ході проведення дослідження обмежується рамками предмета 

експертизи і має надати відповіді на поставлені йому запитання. 

Разом із тим, суб’єктивний характер висновку експерта не повинен впливати 

на його об’єктивність, оскільки процесуальне становище експерта 

регламентується законом і вимагає формування ним об’єктивних висновків.  

Тому ст. 101 КПК доречно визначає, що «експерт дає висновок від свого 

імені і несе за нього особисту відповідальність. Якщо для проведення експертизи 

залучається декілька експертів, експерти мають право скласти один висновок або 

окремі висновки». [112] 

По-друге, відомості, які знаходять своє відображення у висновку 

експертизи, експерт формує самостійно і незалежно від сторін кримінального 

провадження, слідчого судді. Такі відомості залежать від знань експерта, якості та 

кількості наданих йому матеріалів та методів, які застосовував експерт під час 

дослідження.  

Ураховуючи процесуальний статус експерта можливо вважати, що 

гарантією об’єктивності й достовірності відомостей, викладених у висновку, є: 

- вимоги до форми і змісту висновку експерта, порядку його складання;  

- вимоги до особи експерта;  
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- наукове обґрунтування відомостей, які експерт викладає у висновку; 

- належне процесуальне оформлення висновку експерта та 

відображення в ньому методики проведення дослідження; 

-  можливість перевірити результати первинної експертизи шляхом 

призначення повторної експертизи. 

Мотивовані висновки експерта є відомостями про факти об’єктивної 

дійсності. Самі висновки експерта пов’язані з обставинами правопорушення через 

надані для дослідження слідчим або судом матеріали, в яких містяться відомості, 

породжені вчиненням злочину. 

Висновок експерта може бути використаний для встановлення обставин 

кримінального правопорушення, отримання нових доказів, перевірки доказів які є 

в розпорядженні слідчого, для визначення напряму подальшого розслідування. 

Крім того, в ході оцінки висновку та виявлення при цьому процесуальних 

порушень, допущених при призначенні або проведенні судової експертизи, 

встановлення некомпетентності експерта чи сумнівів у достовірності отриманих 

результатів і зроблених висновків може бути призначена повторна експертиза, яка 

може бути призначена і в тому випадку, коли висновок експерта суперечить 

іншим доказам. 

Проте далеко не завжди висновок експерта може бути відхилено в силу 

невідповідності його іншим матеріалам провадження. Протиріччя між висновком 

експерта та іншими матеріалами свідчать або про недостовірність експертизи, або 

про неповноту чи недостатність проведеного розслідування.  

Установлення достовірності висновку експерта відбувається на основі 

оцінки вступної, дослідницької і заключної частин висновку, який дає експерт. 

М.М. Михеєнко зазначав: «Нерідко під висновком експерта розуміють тільки 

відповіді експерта (заключну частину) на поставлені йому слідчим або судом 

запитання. Разом із тим вступна і дослідницька частина висновку експерта як 

документа також мають важливе доказове значення. Їх оцінка дає змогу слідчому 

прокурору, суду, а також потерпілому, обвинуваченому, захиснику та іншим 

заінтересованим учасникам процесу правильно оцінити обґрунтованість і повноту 

відповідей експерта, їх придатність для встановлення обставин, які входять до 

предмета доказування» [146, 96]. 
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Наявність експертних помилок у висновку спричиняє втрату доказового 

значення висновку. Тому в процесі оцінки висновку експерта слідчий повинен 

орієнтуватися, що таке експертна помилка і які види експертних помилок 

існують. Зокрема під експертною помилкою необхідно розуміти неправильне 

судження або дії експерта, які об’єктивно відобразилися в порушенні 

кримінального процесуального закону, законів логіки, послідовності 

використання процедур при дослідженні об’єкта, їх неправильному застосуванні, 

або бездіяльність, якщо вона допущена з необережності. 

Помилки у висновку не завжди допущені експертом. Експертне дослідження 

може бути проведене бездоганно, а висновки повністю відповідати отриманим 

результатам, але якщо вихідні для експертизи дані були помилковими або не 

стосувалися матеріалів провадження чи фальсифіковані, то висновок експерта є 

помилковим. 

Науковці поділяють експертні помилки на: 1) помилки процесуального 

характеру; 2) гносеологічні помилки; 3) операційні помилки. [15, 66] 

Суттєві недоліки є висновках експертів щодо викладення обставин 

матеріалів провадження, які повинні дати коротке, але повне уявлення про її суть і 

містити необхідні матеріали, однак нерідко ці обставини викладаються так 

коротко, що перевірити висновок експерта не можливо. 

У ч. 4 ст. 77 КПК закріплено: «Якщо запитання, поставлене перед 

експертом, виходить за межі його компетенції або якщо надані йому матеріали 

недостатні для давання висновку, експерт у письмовій формі повідомляє орган, 

що призначив експертизу, про неможливість дати висновок». Таке повідомлення 

підлягає оцінці за загальними правилами ст. 94 КПК, і повинно бути 

аргументованим, містити причини, які виключають можливість давання висновку.  

У ході оцінки висновку експерта слідчому і прокурору слід ураховувати 

певний алгоритм дій, відповідно до якого під час оцінки проводиться: 

- аналіз дотримання процесуального порядку підготовки, призначення і 

проведення експертизи; 

- аналіз відповідності висновку експерта завданню; 

- оцінка особи експерта; 

- оцінка матеріалів наданих на експертизу; 
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- оцінка повноти висновку експерта; 

- оцінка наукової обґрунтованості висновку експерта; 

- оцінка висновку експерта в сукупності з іншими матеріалами 

провадження. 

Викладене стосується типового процесу оцінки висновку, однак у ряді 

випадків до цієї схеми можуть бути внесені окремі корективи. Наприклад, якщо 

експерт відмовився відповісти на всі поставлені перед ним запитання або на їх 

частину, оцінюється обґрунтованість відмови. Якщо відмова визнана 

обґрунтованою, слідчий чи суд відмовляються від проведення експертизи, або 

перероблюють експертне завдання, або доручають провадження експертизи 

іншому експерту (експертній установі), або надають необхідні додаткові 

матеріали. [208, 111] 

Важливе значення має зіставлення даних, які містяться в постанові про 

призначення експертизи і висновку експерта. Необхідно переконатися, що у двох 

цих документах ідеться про одні й ті ж предмети (речові докази, порівняльні 

зразки), про тих же осіб, чиї сліди або почерк були дослідженні.  

Слід перевірити, чи запитував експерт додаткові відомості, матеріали і чи 

був задоволений його запит; чи не збиралися вихідні дані самим експертом; чи не 

пропущенні які-небудь об’єкти в одному з порівняльних переліків. Потрібно 

порівняти формулювання запитань, які поставлені стороною кримінального 

провадження, із формулюваннями тих же запитань у вступній частині і 

висновками. Якщо між ними є суттєві протиріччя, необхідно спробувати 

з’ясувати можливі причини цього. [154, 46] 

Неповнота висновку експерта має місце, коли експерт залишив без 

вирішення деякі поставлені перед ним питання, звузив їх обсяг, не дослідив всі 

об’єкти, що були йому надані тощо. [161, 280] Однак у деяких випадках 

неповнота може ставити під сумнів і обґрунтованість висновків (наприклад, якщо 

експерт не застосував усіх методів дослідження). Тому виступає як підстава 

призначення не додаткової, а повторної експертизи.  

Постановка додаткових запитань нерідко викликається розширенням потреб 

розслідування, залученням до нього нових об'єктів (наприклад, знайдені нові 

фальшиві гроші, які вважаються надрукованими на тому ж станку). При 
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вирішенні даного питання необхідно виходити із суті додаткової експертизи. 

Наприклад, якщо експерту пред’явлені нові фальшиві гроші, то йому не потрібно 

з початку вивчати властивості станка і викласти їх у висновку. [66, 94] 

Ми переконані, що результати попередніх досліджень можуть бути 

використані при призначенні додаткової експертизи. Самостійною експертизою 

можливо вважати дослідження, яке не пов’язане з попереднім або воно стосується 

предмета іншого виду експертизи.  

Правильність експертного висновку означає його відповідність об’єктивній 

дійсності. [219, 246] Сумніви щодо правильності висновку експерта можуть 

виникати, наприклад, у випадку невідповідності їх іншим матеріалам 

кримінального провадження, при активному оспорюванні цих висновків 

підозрюваним або іншими учасниками процесу, а також коли обставини справи 

диктують необхідність отримання додаткових гарантій справжності цих 

висновків. 

При проведенні комплексної експертизи кожен експерт може досліджувати 

лише ті об’єкти, які належать до його компетенції, і застосовувати методи, якими 

він володіє. [126, 84]  

Умова про додержання експертом меж своєї компетенції полягає в тому, що 

кожен експерт повинен бути компетентним у предметі дослідження в такій мірі, 

щоб він зміг використовувати результати досліджень інших експертів. Наприклад, 

експерт-трасолог і судово-медичний експерт володіють знаннями стосовно 

слідоутворення. [141, 38] При цьому від експерта зовсім не вимагається оцінити 

хід та результати дослідження експертів іншої спеціальності. По суті достатньо, 

щоб він зміг використати ці результати для відповіді на поставлені запитання. 

Зазначене має бути враховано слідчим при призначенні комплексної експертизи. 

Самі по собі висновки експерта можуть констатувати виявлені ним факти 

(наявність слідів підчищення в документі) або містити умовиводи про певні факти 

минулого (виконання тексту конкретною особою). Ці умовиводи, у свою чергу, 

можуть опиратися як на результати тільки експертного огляду допоміжних 

об’єктів експертизи, так і на виявлені при більш глибокому (інструментальному) 

дослідженні об’єкта його ознаки (ідентифікаційні ознаки об’єктів при 

трасологічному дослідженні). Останні виступають для експерта своєрідними 
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«внутрішніми доказами», що обґрунтовують його висновок. [21, 346] Однак вони 

не можуть мати самостійного доказового значення.  

Висновки експерта можуть: а) містити інформацію про обставини 

кримінального провадження, б) не містити такої інформації.  

До першої групи належать висновки в категоричній і в можливій формі. У 

свою чергу, категоричні висновки підрозділяються на безумовні і умовні 

(наприклад: водій автомашини мав можливість запобігти наїзду на потерпілого, 

якби швидкість транспортного засобу була не більше 30 км за годину). 

Категоричні висновки також можуть бути однозначними та альтернативними 

(наприклад постріл зроблено з малокаліберної гвинтівки ТОЗ-8 або з карабіна 

«Спорт»). Умовні й альтернативні висновки експерта, звичайно, ускладнюють 

слідчому процес установлення відповідних обставин, оскільки вимагають 

додаткової перевірки вірогідності одних умов або альтернатив і виключення 

інших. Однак це не позбавляє їх доказового значення. 

Висновки, що містять відповіді на поставлені запитання, можуть бути 

повними (вичерпними) або частковими (невичерпними). Вичерпні містять повну 

(позитивну або негативну) відповідь по суті запитання. Так на запитання: чи 

залишений слід на місці події поданим на дослідження черевиком, повною буде 

відповідь: «Слід залишений даним черевиком» або «Слід залишений не даним, а 

іншим черевиком».  

Часткові висновки експерта містять неповну відповідь, наприклад, коли 

експерт констатує: «Слід залишений черевиком такого ж розміру, як і поданий на 

дослідження черевик». У цьому випадку питання про індивідуальну тотожність 

досліджуваного черевика залишається без відповіді, але дається відповідь про 

його родову тотожність. Якщо ж обмежитися частковою відповіддю на 

поставлене запитання, буде порушений логічний закон тотожності, тому що на 

запитання про індивідуальну тотожність черевика буде дана відповідь про його 

родову тотожність. Це може спричинити слідчу та судову помилку, що 

виражається в неправильній інтерпретації висновку експерта: родова тотожність 

буде інтерпретована як індивідуальна. [211, 224] 
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Найбільшу силу мають висновки експерта про індивідуальну тотожність 

(ідентифікація відбитка пальця, сліду взуття та ін.). На практиці такі висновки 

вважаються найбільш вагомим, а іноді й незаперечним доказом. [217, 314] 

Це дійсно так, однак за однієї умови: якщо ідентифікований слід не міг бути 

залишений за обставин, не пов’язаних зі злочином. Чим більше така ймовірність, 

тим меншою є доказова цінність такого висновку. Крім того, не можна скидати з 

рахунку можливість навмисної фальсифікації сліду.  

Більше слабким, у порівнянні з установленням індивідуальної тотожності, 

доказом є висновок експерта про родову (групову) належність об’єкта. Він 

виступає як непрямий доказ. [224, 168] Так збіг групи крові означає лише 

ймовірність приблизно того, що ця кров залишена певною особою.  

Ще меншу доказову силу має, наприклад, такий висновок: «Речовина 

нашарування на ґрунті належить до низькоякісного трансмісійного масла, що не 

має ніяких специфічних особливостей, оскільки дане масло широко 

застосовується на автотранспорті». 

Звичайно експерти, відносячи об’єкт до якогось класу, дають 

характеристику цього класу, указують на його поширеність. Наприклад, експерт-

ґрунтознавець, констатуючи, що досліджувані зразки ґрунту належать до групи 

карбонатних, слабко засміченими сторонніми домішками, відзначає, що такий тип 

ґрунтів є поширеним і характерним для даної місцевості. Наприклад, висновок 

типу «Досліджувані частки гуми й зразки гуми із правого заднього колеса 

автомобіля мають загальну родову належність, тобто належать до гум, 

виготовлених по одній рецептурі», - неможливо оцінити, не знаючи, скільки існує 

таких рецептур. [217, 121] 

Таким чином, доказова сила висновку експерта про родову належність 

об’єкта залежить від поширеності класу, до якого віднесений об’єкт. [21,352] 

Тому знання цього ступеня поширеності є необхідною умовою правильної оцінки 

доказової значимості висновку. 

Відомі випадки, коли при розслідуванні на початковому етапі існували 

докази стосовно одних осіб, а в ході подальшого провадження було достовірно 

встановлено їхню невинуватість і до відповідальності притягувалися інші. 

Наприклад у справі Чикатила. Коли тільки починалася ця справа, були проведені 
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експертизи за біологічними виділеннями, знайденими на трупах, і експерти 

дійшли висновку, що вони належать особі з IV групою крові. Серед осіб, що 

перевірялись на причетність до вчинених злочинів, був і Чикатило. Однак його 

відпустили, оскільки його кров була II групи. Помилкою експертів було те, що 

вони не врахували фактори, які могли вплинути на результати дослідження 

(біологічні виділення можуть змінитися на відкритому повітрі або на труп 

випадково могли потрапити біологічні виділення іншої людини, тварини). [281] 

Найбільш обережно необхідно підходити до використання в доказуванні 

висновків експерта, даних у ймовірній формі, у формі суджень можливості.  

У кримінальних провадженнях про економічні злочини слідчі дуже часто 

призначають декілька судових експертиз, особливо за фактами, де виявлені 

розкрадання в особливо великих розмірах. Тому необхідно дуже ретельно 

підходити до оцінки експертизи, висновки якої будуть використані під час 

планування, висування версій, призначення інших експертних досліджень.  

Як свідчить узагальнення практики, найчастіше висновки інших видів 

експертиз використовуються при провадженні судово-бухгалтерських і судово-

економічних експертиз. У таких випадках експерту-бухгалтеру потрібно 

направляти висновок інших експертиз після їх ретельної, критичної оцінки з боку 

слідчого і прокурора. Інакше експерт, ґрунтуючись на хибних вихідних даних, що 

містяться у висновках інших експертів, може дійти неправильного висновку. У 

разі виявлення недоліків у висновку експерта-фахівця в іншій галузі знань 

експерт-бухгалтер повинен поінформувати про це слідчого з метою усунення 

даних недоліків для правильного й обґрунтованого вирішення питань, 

поставлених перед бухгалтерською експертизою. 

Використовуючи у своєму дослідженні висновки іншої експертизи, експерти 

повинні оперувати вихідними даними, що містяться в цих висновках, які надані 

тільки в категоричній формі. 

Верховний Суд України вказує, що при перевірці й оцінці експертного 

висновку слід з’ясовувати: 1) чи було додержано вимог законодавства при 

призначенні та проведенні експертизи; 2) чи не було обставин, які виключали 

участь експерта у справі; 3) чи компетентний експерт і чи не вийшов він за межі 

своїх повноважень; 4) достатність поданих експертові об’єктів дослідження; 5) 
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повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим фактичним 

даним; 6) узгодженість між дослідницькою частиною і підсумковим висновком 

експерта; 7) обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими 

матеріалами справи; 8) чи були дотримані права підозрюваного (обвинуваченого) 

під час призначення та проведення експертизи; 9) установлення правильності 

оформлення висновку експерта, наявність усіх передбачених законом реквізитів. 

[170] 

Результатом оцінки висновку експерта, як вказує Н.І. Клименко, може стати 

один із таких умовиводів:  

- висновок експерта повний, обґрунтований і такий, що має значення для 

справи;  

- висновок неповний або недостатньо зрозумілий і потребує допиту експерта 

чи проведення додаткової експертизи;  

- висновок експерта необґрунтований або сумнівний з точки зору його 

правильності і вимагає повторної експертизи чи інших процесуальних дій з метою 

його перевірки. 

За результатами такої оцінки висновку експерта слідчий і прокурор можуть 

визнати його:  

1) повним, науково обґрунтованим і покласти в основу свого рішення поряд 

з іншими доказами кримінального провадження;  

2) недостатньо зрозумілим або неповним і призначити додаткову 

експертизу; 

3) необґрунтованим, таким, що викликає сумнів у правильності висновків, і 

призначити повторну експертизу. [84, 174] 

Предметом експертного дослідження є зазвичай найбільш критичні ланки 

причинного зв'язку в кримінальному провадженні. Тому ланки причинності, 

досліджені і встановлені експертами, зіставляються, «стикуються» з іншими 

достовірно встановленими ланками причинного зв'язку з метою відновлення 

механізму розслідуваної події в цілому. Так за допомогою трасологічної 

експертизи за слідами протектора може бути встановлений транспортний засіб, 

який залишив ці сліди. Якщо аналіз матеріальної обстановки події призведе до 

висновку про причинний зв'язок цих слідів із фактом наїзду на пішохода, можна 
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говорити про встановлення транспортного засобу, яким скоєно наїзд. Подальше 

завдання полягає в установленні водія, ступеня і характеру його провини.  

Аналогічно за допомогою судово-медичної експертизи встановлюються 

безпосередня причина смерті і характер тих матеріальних наслідків, у результаті 

чого настала смерть, наприклад розрив печінки в результаті ударів у живіт 

важким тупим предметом. Завдання слідчого та прокурора полягає в установленні 

обставин, що такі удари могли бути нанесені потерпілому тільки в ході  

розслідуваної події, знайти конкретних осіб, які брали в цьому участь, визначити 

ступінь їх провини і відповідальності та прийняти відповідні процесуальні 

рішення. 

Позитивним у новому КПК є те, що джерелом доказів став не тільки 

висновок експерта, а і його показання. Експерт зобов’язаний давати показання 

слідчому, прокурору, слідчому судді та суду (п. 3 ст. 95 КПК), у той же час суд 

може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо 

сприймав під час судового засідання та не вправі обґрунтовувати судові рішення 

показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (п. 4 ст. 95 

КПК).  

За результатами опитування слідчих було встановлено їхню думку стосовно 

того, що необхідно зробити для з’ясування висновку експерта, якщо він не 

зрозумілий, було отримано відповіді: а) призначити додаткову експертизу - 3,2%; 

б) допитати експерта, який проводив дослідження – 44,7%; в) допитати фахівця у 

відповідній галузі знання – 7,8%; г) звернутися за консультацією до експерта, 

який провів дослідження, – 22,5%; д) звернутися за консультацією до фахівця у 

відповідній галузі знання – 6,1% 

Допит експерта проводиться тільки після отримання від нього висновку. Із 

цього приводу постає запитання: чи є показання експерта, отримані в ході допиту, 

самостійним видом доказів? [161, 282] На нашу думку, дані показання є 

доповненням до висновку експерта і тому мають підтверджувати його доказове 

значення.  

Перед допитом слідчий засвідчує особу експерта, роз’яснює мету допиту, 

обов’язки і права експерта і робить про це відмітку в протоколі. 
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Допит проходить у формі постановки запитань, відповіді на які експерт дає 

в межах своєї компетенції і у зв’язку з проведеними дослідженнями. 

У процесі допиту експерт роз’яснює: 

- які методики були обрані для дослідження, характер виявлених 

ідентифікаційних ознак; 

- критерії, якими він керувався при визначенні ідентифікаційної сукупності 

ознак; 

- які науково-технічні засоби застосовувалися в ході дослідження; 

- протиріччя між дослідницькою частиною висновку і висновками; 

- формулювання і висновки та ін. 

Допит експерта оформляється протоколом. Запитання, поставлені перед 

експертом, фіксуються дослівно. Експерт має право викласти свої відповіді 

власноручно. У протоколі детально фіксуються запитання і відповіді по 

обставинах експертизи. Експерт має право висловити зауваження по записах у 

протоколі допиту, яке долучається до протоколу. Такі показання можуть 

послужити підставою призначення додаткових і повторних експертиз. 

Хоча чинне кримінальне процесуальне законодавство передбачає 

проведення допиту експерта (ст. 95 КПК), однак порядок такого допиту КПК не 

регламентований. Виходячи з вищевикладеного, уважаємо за необхідне 

доповнити КПК статтею 225-1 «Особливості допиту експерта та спеціаліста» 

наступного змісту:     

1. У випадках, коли експертний висновок є недостатньо чітким або 

неповним, хоча правильність експертних висновків не викликає сумніву, слідчий, 

прокурор суд можуть допитати експерта з метою:  

- уточнення компетенції і його причетність до даного кримінального 

провадження; 

- отримання роз’яснення з наданого висновку; 

- визначити обґрунтованість застосування обраної методики дослідження, 

приладів, обладнання; 

- установити доцільність використання обраної методики і об’єктивність 

виявлених діагностичних і ідентифікаційних ознак. 
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2. Із метою вирішення питань, які потребують застосування спеціальних 

знань, можливе проведення допиту спеціаліста для: 

- критичної оцінки використаних експертами методів і методик 

дослідження; 

- визначення придатності об’єктів для експертного дослідження; 

- виявлення помилок у збиранні (виявленні, вилученні та фіксації) об’єктів, 

що можуть стати згодом речовими доказами; 

- установлення фактів виходу експерта за межі своєї компетенції; 

- визначення необхідних додаткових матеріалів для об’єктивного 

експертного дослідження; 

- установлення обґрунтованості висновків експерта, взаємозв’язку і 

взаємозумовленості висновків і дослідницької частини експертного висновку. 

Крім того, ураховуючи особливе значення експертизи в кримінальному 

провадженні, доцільно доповнити чинний КПК статтею 101-1, яка б визначала 

особливості оцінки висновку експерта. 

1. Висновок експерта оцінюється слідчим, прокурором, судом, суддею, 

слідчим суддею в сукупності з іншими доказами. Висновок експерта не є 

обов’язковим, але незгода з ним має бути мотивована у відповідній постанові, 

ухвалі, вироку. 

2. Якщо висновок експерта буде визнано неповним або недостатньо 

зрозумілим, або виникли нові запитання з приводу раніше досліджуваних 

обставин кримінального провадження, слідчий, прокурор, суд, суддя, за 

клопотанням сторони можуть призначити додаткову експертизу. 

3. Якщо висновок експерта викликає сумнів у його правильності, 

обґрунтованості, суперечить іншим доказам або встановлено нові факти, які 

можуть вплинути на висновки експерта, або при призначенні і проведенні 

експертизи було допущено суттєве порушення вимог КПК, слідчий, прокурор, 

суд, суддя, слідчий суддя мають призначити повторну експертизу. 

На нашу думку, використання висновку експерта як доказу і як основи 

формування процесуальних рішень є вираженням ідеального процесу його оцінки. 

Адже оцінка будь-якого доказу, також і висновку експерта, є розумовою 

діяльністю, хід якої хоча і не знаходить свого відображення в процесуальних 
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документах, але аналіз подальшого його використання, а саме прийнятих 

процесуальних рішень, оформлених відповідними документами, є чи не єдиним 

показником, який дозволяє судити про місце встановлених фактичних даних у 

системі наявних доказів у конкретному кримінальному провадженні. 

Заключним етапом оцінки будь-якої судової експертизи є: визначення ролі і 

значення встановленого експертом факту в доведенні винуватості або 

невинуватості особи, яка притягається до кримінальної відповідальності; у 

вирішенні питання про доведеність чи недоведеність тих чи інших обставин 

кримінального провадження; на етапі закінчення досудового розслідування це 

формування і прийняття підсумкових процесуальних рішень. Однак в основу цих 

процесуальних рішень можуть бути покладені тільки такі експертні висновки, 

спроможність і достатня обґрунтованість яких не викликає ніяких сумнівів. 

 

 

2.3. Особливості оцінки результатів діяльності спеціаліста при 

прийнятті процесуальних рішень у досудовому розслідуванні 

 

Залучення спеціаліста до кримінального провадження позитивно 

позначається на розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень, 

забезпеченні прав учасників кримінального судочинства, отриманні якісної 

доказової інформації. 

На думку А.Ф. Волобуєва, «спеціалістом» є будь-яка обізнана особа, котра 

володіє спеціальними знаннями в певній галузі і може бути залучена до участі в 

розкритті та розслідуванні злочинів. [35, 28] 

І.В. Пиріг визначає спеціалістом у кримінальному провадженні особу, яка 

володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних засобів і 

може надати допомогу у виявленні, фіксації та вилученні об’єктів, що містять 

інформацію про злочин, здійснити консультації та технічну допомогу під час 

досудового розслідування і судового розгляду справи. [166, 512] 

Чинний КПК дає визначення спеціаліста і окреслює знання, якими він 

володіє. У ст. 71 КПК визначено лише два види діяльності спеціаліста: 

застосування технічних або інших засобів і надання консультацій у ході 
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досудового розслідування. На жаль, основний вид діяльності спеціаліста, який 

полягає в наданні слідчому допомоги стосовно виявлення, фіксації та вилучення 

об’єктів, що містять інформацію про злочин, законом не передбачений. 

   Аналіз положень чинного КПК не дає в повній мірі усвідомити мету 

залучення спеціаліста й особливо використання результатів його діяльності в 

кримінальному провадженні. Хоча за певних обставин, така діяльність, особливо 

під час досудового розслідування, безумовно, відіграє дуже важливу роль. 

Із точки зору науковців, спеціаліст при проведенні слідчих (розшукових) дій 

не виступає як самостійний суб’єкт доказування, він лише сприяє слідчому у 

виявленні, закріпленні та вилученні доказів; звертає увагу слідчого на обставини, 

пов’язані з виявленням та закріпленням доказів; дає пояснення з приводу 

спеціальних питань, надає допомогу в підготовці матеріалів для експертизи. 

[100,184] Завдання спеціаліста полягає в тому, щоб на підставі своїх знань він 

сприяв слідчому у виявленні та вилученні слідів злочину, предметів і документів, 

що можуть бути речовими доказами в кримінальному провадженні, і з цією метою 

брав активну участь у процесуальній дії. 

Законодавець не відносить до компетенції спеціаліста проведення 

попереднього дослідження, але з огляду на практику правоохоронної діяльності 

таке дослідження, проведене саме спеціалістом у певній галузі знань, має суттєве 

значення для початкового і подальших  етапів досудового розслідування. 

Так в ході проведення початкових слідчих (розшукових) дій (усі види 

огляду) спеціаліст проводить попередні дослідження, у ході яких визначає 

належність виявлених слідів до розслідуваної події, установлює механізм їх 

утворення, ознаки слідоутворюючих об’єктів, визначає можливість подальшого 

експертного ідентифікаційного дослідження. [69, 36] Результати такої діяльності, 

як правило, мають знайти своє відображення у відповідних документах.  

Найчастіше до участі в слідчих (розшукових) діях залучаються спеціалісти-

криміналісти – співробітники експертно-криміналістичних підрозділів, котрі 

мають відповідну криміналістичну підготовку, з метою використання їхніх 

спеціальних знань у збиранні та фіксації слідів на місті скоєння злочину. 

Відповідно до положень КПК, спеціаліст є активним учасником 

кримінального провадження, в ході якого він має право: 
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1) ставити запитання учасникам процесуальної дії з дозволу сторони 

кримінального провадження, яка його залучила; 

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.(ч. 4 ст. 71 КПК) [112] 

 Наприклад, виявивши на місці події плями невідомої речовини, він звертає 

увагу слідчого на те, що її необхідно вилучити й дослідити. Ця речовина може 

бути кров’ю потерпілого. 

В юридичній літературі існують різні думки стосовно участі спеціаліста у 

процесі. Так в Ю.Г. Корухов і Т.В. Авер’янова вважають, що судження 

спеціаліста – це результат його досліджень конкретних об’єктів (предметів, 

документів, місця події та ін.)». [3,260] Автори пропонують розмежувати 

дослідження експерта і спеціаліста залежно від поставлених завдань: до 

компетенції спеціаліста віднести вирішення простих діагностичних і діагностико-

класифікаційних завдань у тих випадках, коли не потрібні складні лабораторні 

дослідження, а до компетенції експерта – вирішення складних діагностичних і 

ідентифікаційних завдань.  

Ми зазначали, що спеціальні знання можуть застосовуватися як у 

процесуальних, так і непроцесуальних формах. До непроцесуальних - відносять 

консультативну й довідкову діяльність суб’єктів спеціальних знань (усну чи у 

вигляді довідок); проведення аудиторських дій; участь суб’єктів спеціальних 

знань в оперативно-розшукових заходах; [234,144] попередні дослідження 

матеріальних об’єктів спеціалістами й експертами (в усній чи письмовій формі); 

результати перевірок за криміналістичними обліками (у вигляді довідок). 

Спеціаліст реалізує свої спеціальні знання в різних формах, а саме: 

а) безпосередньої практичної діяльності у: 

-  підготовці, організації та проведенні слідчих (розшукових) дій; 

-  виявленні, закріпленні, вилученні доказів, зразків об’єктів для експертного 

дослідження, а в разі необхідності - їх огляді та дослідженні; 
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б) методичної - із питань науково-практичних прийомів та методів 

організації і проведення слідчих (розшукових) дій, виявлення та роботи з 

доказами;  

в) технічної - у використанні науково-технічних засобів у процесі 

проведення слідчих (розшукових) дій, необхідних для виявлення, закріплення, 

вилучення, огляду та дослідження речових доказів; 

г) консультативної - яка виражається в усних роз’ясненнях, довідках зі 

спеціальних питань, що можуть виникнути або виникають при підготовці, 

проведенні гласних і негласних слідчих (розшукових) дій, роботі з доказами та 

процесуальному оформленні їх результатів. [238, 336] 

За результатами ознайомлення з матеріалами архівних кримінальних 

проваджень установлено, що надання допомоги спеціаліста при фіксації 

проведення слідчих (розшукових) дій мало місце в результаті: а) огляду місця 

події - 87,3%; б) огляду речей, документів - 48,5%; в) допиту - 38,6%; г) слідчого 

експерименту - 58,2%; д) обшуку - 46,4%; е) пред’явлення для впізнання - 32,1% 

Безпосередня практична діяльність спеціаліста є особливо значима в ході 

розслідування злочинів, пов’язаних із порушеннями технічних правил, технології 

виробництва, експлуатації складної техніки, обладнання, транспорту, 

привласненням чужого майна. Спеціаліст при безпосередньому огляді 

бухгалтерських документів, різного обладнання, технічних приладів, комп’ютерів 

може виявити суттєві порушення та матеріальні сліди злочину, які можуть мати 

важливе значення.  

Під час вилучення або відібрання зразків може бути використана допомога 

спеціаліста у створенні обставин та умов отримання зразків, застосуванні 

інструментів і приладів, визначенні якості та достатньої кількості отриманих 

зразків, роз’ясненні правил і способів їх вилучення або одержання, пакування та 

зберігання до часу передачі експерту тощо. Під час складання протоколу 

спеціаліст допоможе слідчому правильно вказати назву зразків, описати їх якість, 

особливості упаковки та інші обставини, які повинні бути в ньому відображені. 

[133] 

При отриманні окремих зразків важливо дотримуватися й специфічних 

правил, які випливають з їх особливостей, а також існуючих технічних, 
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санітарних та інших нормативів. Допомога спеціаліста має важливе значення не 

тільки під час відбору зразків, а й при оцінці їх достатності та придатності для 

дослідження. 

Під час досудового розслідування спеціаліст допоможе слідчому чи 

прокурору кваліфіковано провести допит працівників бухгалтерії, інженерів, 

техніків, технологів та інших осіб, з’ясувати суть проблеми та обставини скоєння 

правопорушення. Наприклад, при розслідуванні злочинів у сфері комп’ютерних 

технологій, які являють реальну загрозу не тільки окремим користувачам 

електронно-обчислювальної техніки, але й у цілому національній безпеці країни.  

При проведенні огляду місця події та деяких інших слідчих (розшукових) 

дій важливо виявити, зафіксувати та вилучити непошкодженими невидимі 

неозброєним оком сліди.  

Як показує практика, слідчі, які розслідують комп’ютерні злочини, 

зустрічаються з багатьма труднощами: при кваліфікації злочинних діянь; у 

проведенні гласних і негласних слідчих (розшукових) дій через недосконалість 

чинного законодавства; у призначенні програмно-технічної експертизи засобів 

комп’ютерної техніки й у формулюванні запитань, що виносяться на розгляд 

експерта; відсутності відповідних спеціалістів та елементарних знань у галузі 

комп’ютерних технологій. [283, 116] 

Технічна допомога спеціаліста. Однією з новел КПК 2012 р. є проведення 

слідчим негласних слідчих (розшукових) дій (НСРД). Такі дії проводяться у 

випадках коли відомості про кримінальне правопорушення й особу, яка його 

вчинила, чи обставини, що мають значення для досудового розслідування, 

неможливо отримати в інший спосіб (ст. ст. 246, 253, 261 КПК). [255, 125] До 

таких НСРД належать:  

- аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 260 КПК) - фіксація та оброблення з 

використанням технічних засобів розмови особи або інших звуків, рухів, дій, 

пов’язаних з її діяльністю або місцем перебування;  

- огляд і виїмка кореспонденції (ст. 262 КПК) - відкриття та огляд затриманої 

кореспонденції, отримання зразків, нанесення на виявлені речі і документи 

спеціальних позначок, обладнання їх технічними засобами контролю;  
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- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - 

проведення відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою, а 

також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються 

каналами зв’язку;  

- обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння 

особи (ст. 267 КПК) - таємне проникнення під псевдонімом або із застосуванням 

технічних засобів у приміщення та інше володіння для встановлення технічних 

засобів аудіо-, відеоконтролю особи або безпосередньо з метою виявлення і 

фіксації слідів кримінального правопорушення, виявлення речей, документів, 

виготовлення копій чи їх зразків. [112] 

Участь спеціаліста при проведенні зазначених дій з метою застосування 

новітніх науково-технічних засобів підвищує надійність, гарантії виявлення, 

фіксації і вилучення речових доказів та об’єктивність їх оцінки.  

Теорія доказування визначає процес збирання доказів як здійснення 

сторонами кримінального провадження певних дій, зокрема: пошук і виявлення 

доказів, фіксацію доказової інформації, вилучення і збереження доказів для їх 

наступного дослідження, всебічне дослідження різноманітних властивостей 

доказів, їх оцінку та подальше використання під час доказування у кримінальному 

провадженні.  

Методична допомога спеціаліста. Це навчання та роз’яснення слідчому 

правильних, науково обґрунтованих методик щодо способів організації та 

проведення слідчих та процесуальних дій, виявлення, закріплення, вилучення та 

огляду і дослідження доказів. Наприклад, психолог або педагог рекомендують 

форму встановлення психологічного контакту слідчого з неповнолітнім свідком 

та комунікативних аспектів організації його допиту. У деяких випадках спеціаліст 

може практично продемонструвати слідчому деякі правила методики. Наприклад, 

судовий медик у ході огляду трупа дає слідчому методичні рекомендації стосовно 

складання протоколу в частині фіксації обставин. 

1. Визначити, живою чи мертвою знайдена людина. Якщо відсутні 

абсолютні ознаки смерті і підозрюється уявна смерть, лікар повинен надати 

необхідну допомогу. 
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2. Якщо людина мертва, то визначити давність настання смерті. Час 

настання смерті вирішується за ступенем вираження суправітальних реакцій та 

ранніх трупних явищ. 

3. Зафіксувати в протоколі положення та позу трупа, зазначити, чи немає 

ознак їх зміни після смерті. Положення та поза трупа мають певне діагностичне 

значення.  

4. Перевірити, чи немає знаків боротьби і самооборони на трупі або навколо 

нього, у тому числі описати стан одягу. 

5. Виявити та описати зовнішні пошкодження на трупі, визначити, яким 

знаряддям вони могли бути заподіяні. 

6. Виявити сліди крові та виділень, волосся або інші сліди і речові докази на 

трупі або навколо нього, також і знаряддя заподіяння травми, допомогти слідчому 

правильно їх вилучити та упакувати. [61, 17] 

Як правило, спеціаліст при проведенні такого огляду та складанні протоколу 

диктує слідчому відомості, які отримано в ході застосування ним спеціальних 

знань.  

Мета як консультативної, так і довідкової діяльності обізнаних осіб полягає 

в наданні слідчому попередньої інформації, яка дозволяє правильно орієнтуватися 

в обстановці, що склалася в ході розслідування. Консультації і довідки можуть 

надаватися як у письмовій, так і в усній формі. Письмова інформація долучається 

до матеріалів кримінального провадження і можуть мати процесуальний статус 

«документів», передбачених ст. 99 КПК, і мати статус джерела доказів.  

Відомості, які мають довідковий характер, можуть надавати слідчому і 

співробітники експертних підрозділів, у яких є спеціалізовані картотеки і 

колекції. 

Спеціаліст як консультант – фігура в судочинстві відносно нова, і ця 

сторона діяльності обізнаної особи задіяна далеко не повною мірою. Довідково-

консультативна форма застосування спеціальних знань може використовуватися 

сторонами та їх представниками під час збирання доказів. Так, спеціаліст може 

вказати стороні обвинувачення чи стороні захисту на об’єкти, котрі в 

майбутньому можуть набути статусу речових доказів.  
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Право спеціаліста звертати увагу сторін кримінального провадження на 

характерні обставини чи особливості речей і документів підкреслює, що їх 

виявлення під час проведення процесуальних дій можливе тільки завдяки 

спеціальним знанням і навичкам залученої особи. [46, 211] Така діяльність має, 

переважно, довідковий характер стосовно предметів та явищ. [143, 46] Наприклад, 

спеціаліст, який бере участь у проведенні огляду дорожньо-транспортної пригоди, 

може дати технічну характеристику транспортних засобів, розповісти про 

функціональне призначення вузлів, деталей.  

Необхідна консультація спеціаліста при виявлені невідомого предмета, 

схожого на вибуховий пристрій.  

Офіційно залучений спеціаліст може консультувати слідчого не тільки в 

процесі огляду місця події, а й при проведенні інших слідчих (розшукових) дій. 

Особливо це стосується завершальної частини цих дій, коли складається протокол 

та додатки до нього і виникають питання щодо правильної назви окремих 

предметів, використовуючи при цьому спеціальну термінологію. [253, 180] 

Допомога спеціаліста необхідна при визначенні роду або виду судової 

експертизи, що безпосередньо пов’язано надалі з вибором експертної установи 

або кандидатури експерта. Під час консультації спеціаліст може як запропонувати 

питання, які слід винести на вирішення судової експертизи, так і, 

проаналізувавши зміст питань, поставлених іншими учасниками процесу, вказати 

на можливу некоректність їх формулювань.  

За результатами проведеного нами дослідження було встановлено, що під 

час прийняття рішення про призначення експертизи та постановки питань до 

знайомого експерта зверталися за консультацією 23,2 % опитаних слідчих, до 

спеціаліста в даній галузі знання лише – 10,3%, а до більш досвідченого слідчого 

чи прокурора  зверталися 47,6% респондентів. На наш погляд, це є свідченням 

неналежного рівня зацікавленості слідчих у можливостях експертних установ та 

використання результатів їх діяльності. 

Усні неофіційні консультації спеціаліста слідчому, прокурору суду, 

захиснику, іншим учасникам процесу не мають процесуального значення. Вони 

являють собою неофіційну консультативну діяльність, яка знаходиться за межами 

кримінального процесу. Така діяльність спеціаліста досить широко поширена на 
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практиці і тому її потрібно чітко відмежувати від процесуальних функцій 

спеціаліста і не допускати їх змішування. 

Використання результатів застосування спеціальних знань спеціалістом, 

залученого для вирішення питань, які не пов'язані з кримінальною процесуальною 

діяльністю в ході досудового розслідування, наприклад при проведенні гласних і 

негласних слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукових заходів, або на 

початковому етапі кримінального провадження, у ході перевірки заяв і 

повідомлень про правопорушення, може бути корисне для висунення версій, 

вироблення тактичних рішень, для прийняття процесуальних рішень про початок 

кримінального провадження. 

Стаття 99 КПК визначає поняття документа, до якого відносить: 

1) матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації 

(також і електронні); 

2) матеріали, отримані внаслідок здійснення під час кримінального 

провадження заходів, передбачених чинними міжнародними договорами, згоду на 

обов'язковість яких надано Верховною Радою України; 

3) складені в порядку, передбаченому КПК, протоколи процесуальних дій та 

додатки до них, а також носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів 

зафіксовано процесуальні дії; 

4) висновки ревізій та акти перевірок. 

Матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння 

окремих осіб та груп осіб, зібрані оперативними підрозділами. [112] 

Однак у ході кримінального провадження виникає необхідність долучення 

до матеріалів і інших актів, довідок, складених обізнаними особами або за їх 

сприяння в порядку і випадках, установлених нормативними актами. Наприклад, 

акт судово-медичного обстеження особи за характерними ознаками, визначеними 

ст. 99 КПК, можливо віднести до документів, в яких викладаються і 

засвідчуються обставини, що мають значення для прийняття рішення про початок 

кримінального провадження, чи формуванні кваліфікуючих ознак початкового 

повідомлення про підозру, і тому можуть бути використані як докази. [185] 

До цього переліку доцільно було б віднести й інші носії інформації, якими 

можуть бути:  
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- акт судово-медичного обстеження, в якому засвідчуються наявність 

тілесного ушкодження, захворювання тощо;  

- акт ДТП при наявності ознак кримінального правопорушення, що є 

приводом до початку кримінального провадження; 

- довідки інженерів страхових організацій при розгляді матеріалів про 

порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів, про 

розміри збитків, заподіяних у результаті аварії; 

- кошторис, складений інженерами консультаційного бюро в разі 

врахування збитків від втрати товарного виду автомашини. 

Крім того, судова експертиза для встановлення розміру збитків від аварії 

може призначатися в разі виникнення сумніву стосовно довідки інженера 

страхової компанії або кошторису інженера консультаційного бюро. Доказове 

значення в кримінальному провадженні матиме документ, складений інженером 

бюро технічної інвентаризації про вартість житлової будови.  До речі, 48,3% 

опитаних слідчих використовували допомогу спеціаліста в ненаукових галузях 

знань, як правило, для проведення оцінки вартості транспортних засобів, товарів, 

виробів, послуг.  

При проведенні розслідування злочинів проти безпеки виробництва слідчі 

використовують матеріали розслідування нещасного випадку на виробництві. У 

даній ситуації слідчі проводять аналіз уже встановлених порушень вимог 

законодавства про охорону праці та причетність до події осіб, з вини яких стався 

нещасний випадок. Запорукою об’єктивності проведення розслідування 

нещасного випадку є утворення експертної комісії із залученням до її роботи 

спеціалістів науково-дослідних, проектно-конструкторських, експертних та інших 

організацій, органів виконавчої влади, а також незалежних експертів. [91] 

Відсутність цих документів у матеріалах провадження буде ознакою 

суттєвої неповноти й однобічності розслідування. Тому доцільно передбачити 

доповнення до ст. 99 КПК і віднести до документів результати відомчих 

розслідувань і перевірок, контрольних вимірювань, аналізу вихідних даних, 

підготовка яких здійснюється з використанням знань обізнаних осіб.  

Уважаємо за необхідне в чинному КПК передбачити положення стосовно 

повноважень особи, яка проводить розслідування, вимагати проведення таких 
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відомчих розслідувань, документальних перевірок за участю обізнаних осіб, 

компетентних і незацікавлених у розгляді матеріалів. Дана вимога має бути 

обов’язковою для керівника відповідних підприємств, установ та організацій. 

[209, 196] 

Різновидом розглянутих документів, є результати перевірок водіїв 

транспортних засобів у разі управління транспортними засобами у стані 

алкогольного сп’яніння. На таке обстеження можуть направити з різних причин, 

але в основному його проходять водії, які порушили правила, або в разі, коли 

просто необхідно визначити, чи присутній алкоголь у крові людини. 

У ряді країн результати такої діагностики працівниками поліції за 

допомогою спеціальних приладів мають доказове значення. Наприклад, у Швеції 

особи, яких підозрюють в управлінні транспортним засобом у стані алкогольного 

сп’яніння (п. 4 Закону про автотранспортні злочини STS 1951; 649), підлягають 

перевірці на наявність алкоголю в крові. Звіти про перевірку крові є основними 

доказами в справах про порушення правил водіння автомобіля. [29,151]   

Безумовно, що подальші допити зазначених осіб впливатимуть на почуття 

відповідальності, за повноту та об'єктивність наданого ними документа. 

Слід звернути увагу на те, що при розслідуванні контрабанди у випадках 

спроби знищення речових доказів трапляються випадки, пов’язані з необхідністю 

вилучення з тіла особи сторонніх предметів. [75, 149] Із цього приводу вважається 

доцільним розглянути пропозицію вчених щодо можливості передбачити 

процесуальну дію - направлення у медичний стаціонар потерпілого, 

підозрюваного для пошуку та вилучення з порожнин тіла предметів, які мають 

доказове значення (без примусу до проведення складних діагностичних 

процедур). У цьому випадку лікарі повинні надати слідчому звіт про 

застосовувані методи виявлення та вилучення речового доказу. [164, 123] 

 Пленум Верховного Суду України п. 16 Постанови № 8 від 30.05.97 «Про 

судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» [185] наголошує, що акт 

судово-медичного обстеження особи є документом, в якому викладаються і 

засвідчуються обставини, що мають значення для справи (наявність тілесного 

ушкодження, захворювання тощо), тому згідно зі статтями 65 і 83 КПК вони 

можуть бути використані як докази за умови, що проведення експертизи не є 
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обов'язковим (в редакції КПК 1961 р.) суд може не призначати судово-медичну 

експертизу, а обмежитись дослідженням акта судово-медичного обстеження, 

якщо викладені в ньому дані не заперечуються учасниками судового розгляду та 

не викликають сумніву щодо їх достовірності. 

Хоча чинний КПК не визначає доказового значення результатів діяльності 

спеціаліста в ході проведення слідчих (розшукових) дії чи застосуванні науково-

технічних засобів, однак у ході вивчення матеріалів архівних кримінальних 

проваджень та ознайомлення з практикою складання протоколів слідчих гласних 

та негласних (розшукових) дій можливо звернути увагу на такі питання.  

Як ми зазначали, у випадках огляду місця події спеціаліст у певній галузі 

диктує слідчому всі необхідні дані про виявлені та вилучені сліди до протоколу. 

Ця частина протоколу не виділяється і спеціаліст розписується не під цією 

частиною, а, як і інші учасники слідчої дії, після його складання у спеціально 

відведеному на бланку протоколу огляду місці. Тим самим відомості, викладені 

спеціалістом, ніби розчиняються в загальному змісті протоколу. 

Крім того, є документи довідкового характеру, які не містять даних про 

особу, яка брала безпосередньо участь у їх розробленні чи підготовці. Підписи ж 

у них ставлять, як правило, керівники підрозділів чи установ, які в силу 

об'єктивних причин іноді не в змозі проконтролювати належність, достовірність і 

повноту відомостей, які викладено в зазначених матеріалах. Доцільно було б 

переглянути положення ст. 99 КПК щодо визначення вимог до оформлення 

документів, а також відомостей про особу, яка склала такий документ (посада, 

кваліфікація, стаж роботи, науковий ступінь, вчене звання).  

Відсутність чи неправильне зазначення певного реквізиту в документі 

робить його недійсним. У зв’язку із чим пропонуємо викласти ч. 1 ст. 99 КПК у 

такому вигляді: «Документом є спеціально створений з метою збереження 

інформації матеріальний об’єкт, який має встановлені реквізити та містить 

зафіксовані...» і далі за текстом. [210, 114] 

Також буденним сьогодні є використання в кримінальному провадженні як 

доказу результатів діяльності спеціалістів під час проведення дій, пов’язаних із 

зняттям інформації з каналів зв’язку. В усьому світі для прослуховування та 

фіксації телефонних переговорів створені різні технічні засоби, які 
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застосовуються в оперативно-розшуковій роботі поліції. У ряді країн такі записи 

використовуються судами як докази. 

У літературі неодноразово зверталася увага на невідповідність технічної 

оснащеності злочинців, які використовують зазначені технічні засоби, і органів 

слідства та оперативних підрозділів, які позбавлені можливості подати результати 

оперативного застосування зазначених засобів як доказів. [102, 62] 

Відповідно до ст.ст. 263, 264 КПК, за постановою слідчого судді можливе 

накладення арешту на кореспонденцію та вилучення її в поштово-телеграфних 

установах, а також зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж 

та зняття інформації з електронних інформаційних систем. Ураховуючи, що 

результати проведення НСРД, проведених в ході розслідування, можуть бути 

використані після їх перевірки іншими слідчими діями, ми підтримуємо думку 

авторів коментарю чинного КПК щодо можливості проведення допиту осіб, які 

брали участь у НСРД. Такий позитивний досвід використовується у 

процесуальному законодавстві ФРН (ст. 85 закону передбачає показання свідків-

фахівців як засіб доказування). Він на відміну від експерта не може бути 

замінений та не підлягає відводу. [246, 127] 

Положення розділу IV КПК Франції передбачає, що як свідки викликаються 

всі особи, показання яких слідчий суддя вважає необхідними (ст. 101), також 

викликати в судове засідання осіб для давання показань довідкового характеру з 

приводу висновку експертизи (ст. 169). [247] 

Виходячи з викладеного, уважаємо, що спеціаліст бере участь у процесі 

доказування. Таке використання спеціальних знань, як правило, не призводить до 

одержання самостійного доказу. Разом із тим трапляються випадки, коли до 

матеріалів кримінального провадження додаються «довідки спеціаліста» - про 

вартість викраденого або знищеного майна, про якість викраденої 

сільгосппродукції та ін.  

Варто підтримати думку Г.Е. Морозова, що подібні довідки слід розглядати 

як документи - докази. [150, 28] Інші автори стверджують, що подібні довідки, по 

суті, підміняють висновок експерта і для визначення вартості майна і якості 

продукції повинна проводитися експертиза. [271, 136] 
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А. М. Плекай зазначає, що довідки спеціаліста за результатами його участі в 

слідчій дії долучаються до протоколу слідчої дії з метою більш глибокого 

розкриття змісту протоколу. [167,53] Приєднання таких довідок до матеріалів 

провадження хоча й не передбачене законом, але й не суперечить йому. 

Із точки зору Т.М. Кучер, при дослідженні доказів суд не просто долучає 

такі висновки до матеріалів провадження, а має право самостійно, не враховуючи 

принципу змагальності сторін, вирішити питання про необхідність його усних чи 

письмових висновків, якими він користується при здійсненні судочинства, тобто 

при вирішенні справи по суті. [122, 34] 

Особливо цінними є висновки спеціаліста при встановленні дій 

(бездіяльності) суб’єктів у справах про порушення спеціальних правил, що 

містяться в нормативних актах (Правил дорожнього руху, природоохоронних 

правил, правил техніки безпеки, правил надання медичної допомоги). Для аналізу 

ознак об’єктивної сторони злочину, зокрема дій (бездіяльності) особи, у подібних 

випадках за допомогою спеціаліста можливо встановити, дотримання яких правил 

не спричинило б шкідливі наслідки і яких заходів потрібно було б ужити в тій чи 

іншій обстановці. Подібні запитання і відповіді на них здатні зумовити вирішення 

питання про причетність суб’єкта до вчинення кримінального правопорушення. 

Відповідно до положень глави 21 чинного КПК, на слідчого та прокурора 

покладено обов’язки щодо організації та проведення НСРД. Зазначені новели 

надали особливого значення участі спеціаліста в кримінальному провадженні.  

Виконавцями НСРД мають бути вжиті необхідні заходи щодо забезпечення 

збереження і цілісності одержаних матеріалів (захист від несанкціонованого 

втручання, деформації, розмагнічування, знебарвлення, стирання), до передачі їх 

прокурору. Як спеціаліст може бути запрошений співробітник (працівник) органу, 

якому слідчим доручено проведення НСРД, при застосуванні технічних засобів і 

наданні консультацій в ході оцінки результатів проведення НСРД. Спеціаліст у 

цьому випадку має отримати доступ до державної таємниці (ст. 27 Закону України 

«Про державну таємницю») і мати допуск відповідної форми. [115] 

Оперативні підрозділи поліції, органів безпеки, органів, що здійснюють 

контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів 

Державної пенітенціарної служби України, органів Державної прикордонної 
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служби з метою розслідування кримінальних правопорушень, а також для 

збереження в таємниці факту та методів проведення НСРД за участю спеціаліста 

застосовують спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації.  

Проведені спеціалістами в ході огляду місця події попередні дослідження 

об’єктів дозволяють судити про механізм злочину, спосіб його вчинення та 

приховування, знаряддя, якими міг скористатися злочинець, про безпосередній 

контакт злочинця з предметами речової обстановки місця події, і дають іншу 

інформацію, що має розшукове значення. Це підтвердило 67 % опитаних слідчих 

та експертів. Така інформація ніде не фіксується і повідомляється слідчому для 

орієнтування, а в подальшому для планування ходу розслідування, висунення 

версій, вироблення тактики проведення слідчих (розшукових) дій і особливо для 

прийняття тактичних та процесуальних рішень. Наприклад, при розслідуванні 

вбивств «без трупа» слідчий стикається з труднощами при оцінці правдивості 

показань підозрюваного про механізм заподіяння тілесних ушкоджень жертві.  

Експерт у такій ситуації справедливо відмовляється відповідати на 

поставлені йому запитання про оцінку із судово-медичної точки зору показань 

підозрюваного, оскільки відсутній предмет дослідження – труп жертви. Але той 

же судовий медик як спеціаліст, ґрунтуючись на наявних у нього професійних 

знаннях, може висловити загальне судження про можливість настання смерті за 

певних обставин, також і названих підозрюваним.  

Засада мови кримінального судочинства забезпечується рядом гарантій, до 

яких належать:  

а) наявність імперативного обов’язку слідчого, прокурора, суду забезпечити 

учаснику процесу, який не володіє мовою, якою проводиться кримінальне 

провадження, можливості користуватися рідною мовою або іншою мовою, якою 

він володіє, безоплатно користуватися послугами перекладача, знайомитися з 

необхідними документами;  

б) забезпечення заявникові, який не володіє або недостатньо володіє мовою, 

на якій ведеться досудове розслідування, можливості заявити про злочин рідною 

або іншою мовою, якою він володіє;  
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в) необхідність вручення документів, забезпечених перекладом, учасникам 

процесу, у випадках, коли обов’язковість вручення таких документів передбачена 

законом;  

г) забезпечення сторонам, що не володіють мовою кримінального 

судочинства, перекладу всього ходу судового розгляду і його результатів;  

д) забезпечення на вимогу учасників перекладу всіх документів, що 

долучаються до матеріалів кримінального провадження. [124, 139]  

Тому особливого значення для кримінального провадження має участь 

перекладача. Його діяльність полягає у варіативному вираженні, перекодуванні 

тексту, породженого одною мовою, у текст іншою мовою, що залежить від 

варіативних ресурсів мови, виду перекладу, завдань перекладу, типу тексту. 

Не одержала однозначної оцінки в теорії кримінального процесу така форма 

фіксації результатів використання спеціальних знань, як висновок спеціаліста.  

У п. 2 ч. 2 ст. 105 КПК України йдеться про письмові пояснення 

спеціалістів, які брали участь у проведенні відповідної дії, і дані пояснення 

можуть бути додатками до протоколу, причому за приписами ст. 71 КПК 

спеціаліст зобов’язаний надавати пояснення з поставлених запитань, однак 

статтею не зазначено форми їх викладення та фіксування.  

Питання про висновок спеціаліста в кримінальному процесі і його 

відмінність від висновку експерта є досить дискусійним. 

Зотов Б.Л. вважає, що не можна погодитися з практикою письмового 

оформлення консультацій спеціаліста в ході судового засідання у вигляді 

«висновку спеціаліста», оскільки воно може бути неправильно інтерпретоване як 

«висновок експерта» - тим більше, що й у законі, і в літературі поняття «експерт» 

і «спеціаліст» часом необґрунтовано ототожнюються. [68, 33] 

Уважаємо, що за певних обставин залучення спеціаліста до давання такого 

висновку може значно прискорити процедуру доказування, на відміну від 

проведення судової експертизи. У цьому питанні слушно буде підтримати думку 

П.Ф. Пашкевича, який пропонував нормативно закріпити, що експертиза 

призначається тоді, коли вона необхідна для виявлення таких обставин, які мають 

важливе значення для правильного вирішення справи чи коли необхідна доказова 
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інформація не може бути отримана іншим, більш простим, швидким, 

економічним шляхом. [162, 87] 

У загальному вигляді висновок спеціаліста можливо визначити як 

консультацію з питань, які входять до його компетенції, подану в письмовій 

формі. Це можуть бути судження, наприклад, про можливість дослідження яких-

небудь об'єктів, обґрунтованість експертної методики та ін. [196, 139] 

Висновок спеціаліста як самостійна форма використання спеціальних знань 

може бути використана сторонами кримінального провадження та судом до 

призначення відповідної судової експертизи. Запросивши спеціаліста, суд надає 

можливість оглянути предмет або документи, висловити про них свою думку, яка 

може бути оформлена у вигляді висновку. При достатній ясності обставин 

провадження уповноважена особа, отримавши такий висновок спеціаліста, за 

відсутністю оскарження такої процесуальної дії в подальшому може посилатися 

на цей висновок і не призначати відповідну судову експертизу. [203, 150]  

Якщо ж висновок спеціаліста не задовольняє сторони кримінального 

провадження, може бути призначена відповідна судова експертиза. Висновок 

спеціаліста може бути також використано для надання допомоги слідчому, 

прокурору, стороні захисту і суду в правильній оцінці висновків, проведених 

судових експертиз. 

Слідчий, прокурор можуть відчувати нерідко труднощі при оцінці висновків 

експертиз щодо використаних експертом методів дослідження. У цих випадках 

ознайомлення спеціаліста з висновком судової експертизи може надати сторонам 

кримінального провадження і суду велику допомогу. Звичайно, спеціаліст не має 

права проводити оцінку висновку експерта. Однак він може роз’яснити недоліки в 

проведенні судової експертизи, відповідаючи на запитання: а) чи забезпечив чи 

обсяг та зміст об'єктів і матеріалів кримінального провадження повноту і 

всебічність дослідження; б) чи використовував експерт при дослідженні об’єктів 

новітні досягнення науки і техніки; в) чи є перевіреними, апробованими і 

надійними методики, застосовувані експертом; г) які методики не були ним 

використані, і чи могло це позначитися на отриманих результатах. Ці та подібні їм 

питання мають перевірочний характер, не позбавляючи слідчого чи прокурора 

можливості вільної оцінки висновку експертизи. Отримавши відповіді на подібні 
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запитання, оформлені висновком спеціаліста, кожна зі сторін має реальну 

можливість полегшити собі оцінку достовірності експертного висновку, не 

вдаючись до призначення повторної експертизи. 

Спеціаліст у своєму висновку може звернути увагу слідчого, захисника, 

суду на помилки в збиранні (виявленні, фіксації, вилучення) об’єктів, що можуть 

стати згодом речовими доказами. Ці помилки можуть бути пов’язані з 

неналежним використанням техніко-криміналістичних засобів і методів збирання 

слідів, особливо мікрооб’єктів, а також із неправильним застосуванням цих 

засобів і методів. Самостійно особи, що не володіють спеціальними знаннями, як 

правило, здатні виявити тільки процесуальні порушення.  

У кримінально-процесуальному законодавстві деяких країн поряд із 

висновком експерта засобом доказування вважають «спеціальні дослідження» 

(ст.12 КПК Румунії, ст. 60 КПК Франції). [248] Відповідно до процесуального 

законодавства Росії, висновок і показання спеціаліста є самостійними доказами (ч. 

2 ст. 74 КПК РФ) і підлягають оцінці нарівні з іншими доказами. Із цього погляду 

функції показань і висновку спеціаліста не відрізняються від інших доказів, і вони 

служать для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальній 

справі (ст.73 КПК РФ). Такі дослідження можуть бути призначені в чітко 

визначених законом випадках, у тому числі до порушення кримінальної справи 

(кримінального провадження). [253] 

У результаті проведеного нами дослідження встановлено, що за внесення до 

кримінального процесуального законодавства положень про можливість 

проведення допиту спеціаліста у разі необхідності отримання відповіді на 

питання, які не потребують проведення дослідження, позитивно відповіли більш 

як 75,3% слідчих (протилежна думка - 9,4%, інші утрималися від відповіді).  

Введення до положень закону таких доказів, як висновок і показання 

спеціаліста, на нашу думку, відображатиме бажання законодавця вирівняти права 

сторін, на етапі досудового розслідування з питань використання спеціальних 

знань у доказуванні. 
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Висновки до розділу 2. 
 

1. Із метою приведення у відповідність норм загальної і особливої частини 

КПК та однозначного тлумачення правових основ щодо призначення експертизи 

запропоновано визначити підставами проведення експертизи: постанову слідчого 

чи прокурора або рішення зазначених осіб чи ухвалу слідчого судді за розглядом 

клопотання сторони захисту про залучення експерта та внести відповідні зміни до 

ч.1 ст. 242 КПК. 

2. У зв’язку з необхідністю розширення переліку випадків обов’язкового 

проведення експертизи пропонується доповнити ч.2 ст. 242 КПК пунктами 

відповідного змісту : 

«7) виявлення фактів виготовлення або підробки грошей і цінних паперів; 

8) віднесення речовин до наркотичних засобів чи їх прекурсорів;  

9) віднесення предметів до вогнепальної або холодної зброї, боєприпасів і 

вибухових речовин». [210, 113] 

3. Чинний КПК України не передбачає право підозрюваного, потерпілого та 

їхніх представників брати участь у ході призначення експертизи та ознайомлення 

з її висновками, що в певній мірі є порушенням прав і законних інтересів 

зазначених осіб, тому потребує законодавчого врегулювання. У зв’язку із чим 

пропонується доповнити п. 10 ч. 3 ст. 42 КПК, відповідно до яких зазначені особи 

мають право: знайомитися з постановою про призначення експертизи та з її 

висновками; заявляти відвід експерту; ставити запитання, подавати свої 

зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій; визначити додаткові 

питання для одержання за ними висновків експерта; бути присутнім при 

проведенні експертизи, давати пояснення експерту; ставити йому запитання, які 

мають бути відображені у відповідному протоколі. Аналогічні зміни передбачити 

у п.4 ч.2 ст. 56 КПК. 

4. Експерт зобов’язаний дати об’єктивний висновок після всебічного, 

повного й неупередженого дослідження наданих йому матеріалів. При цьому він 

наділяється цілим рядом прав для виконання свого обов’язку: ознайомлення з 

матеріалами провадження, що належать до предмета експертизи; заявляти 

клопотання про надання додаткових матеріалів, на участь у допитах і інших 
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слідчих (розшукових) діях. Експерт не має права без дозволу сторін 

кримінального провадження проводити дії, що можуть спричинити повне або 

часткове знищення об’єктів або їх зовнішнього вигляду чи основних 

властивостей. Водночас незалежність експерта не виключає контролю з боку 

слідчого, який полягає у формулюванні питань експерту, в обов’язку експерта 

інформувати слідчого про проведення експертизи, у наданні слідчим об’єктів 

дослідження, його праві бути присутнім під час проведення експертизи. 

5. Спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє 

спеціальними знаннями щодо застосовування технічних та інших засобів, надання 

суду або сторонам кримінального провадження роз’яснень і консультацій із 

приводу питань, які входять до його професійної компетенції, та залучається до 

участі в процесуальних діях із метою сприяння у виявленні, закріпленні й 

вилученні предметів і документів, які в подальшому можуть бути використані як 

докази, і виступає за певних обставин як суб’єкт доказування - бере участь у 

збиранні, дослідженні й оцінці. 

6. Заключним етапом оцінки будь-якої судової експертизи є визначення ролі 

і значення встановлених експертом фактів в доведенні причетності особи до 

кримінального правопорушення, у вирішенні питання про доведеність інших 

обставин кримінального провадження та їх вплив на підготовку процесуальних 

рішень. В основу цих рішень можуть бути покладені тільки такі експертні 

висновки, спроможність і достатня обґрунтованість яких не викликає сумнівів. 

7. Результати застосування спеціальних знань спеціалістом при проведенні 

гласних і негласних слідчих (розшукових) дій використовуються слідчим для 

орієнтування, а в подальшому для планування ходу розслідування, висунення 

версій, вироблення тактики проведення слідчих (розшукових) дій і особливо для 

прийняття тактичних і процесуальних рішень. 

8. Висновок спеціаліста – це консультація з питань, які входять у його 

компетенцію, подана в письмовій формі. При достатній ясності обставин 

кримінального провадження уповноважена особа, отримавши висновок 

спеціаліста, у подальшому за відсутності оскарження такої процесуальної дії, 

може посилатися на цей висновок і не призначати відповідну судову експертизу. 
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Розділ 3.  Прийняття окремих процесуальних рішень за результатами 

застосування спеціальних знань у досудовому розслідуванні 

 

3.1. Обґрунтування прийняття рішення повідомлення про підозру та 

складання обвинувального акта за результатами застосування спеціальних 

знань 

 

Дослідження теоретичних і практичних питань обґрунтування кримінальних 

процесуальних рішень є однією із центральних проблем кримінальної 

процесуальної науки і через це привертає увагу багатьох вчених.   

Вимоги обґрунтованості процесуальних рішень мають відповідати сучасній 

кримінальній процесуальній доктрині і міжнародним стандартам у сфері захисту 

прав людини. [193, 151] Справедливий судовий розгляд у тому розумінні, яке 

цьому поняттю надає ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і 

основних свобод, - це не лише результат здійснення правосуддя у вигляді 

обґрунтованого рішення, але й сам процес досягнення такого результату. 

Безумовно, обґрунтованим може бути тільки рішення, яке не суперечить 

фактичним обставинам, які можна практично перевірити.  

Аналіз юридичної літератури дав підставу зауважити, що обґрунтування 

являє собою особливий вид інтелектуально-практичної діяльності суб'єктів, що 

приймають кримінальні процесуальні рішення, який полягає в наведенні у 

відповідних розділах процесуального акта посилань на конкретні правові норми, 

результати аналізу сукупності доказів, заснованих на законах логіки висновків, 

які підтверджують правильність прийнятого  рішення. 

Обґрунтованість кримінально-процесуального рішення – це підтвердження 

правильності всіх висновків, які містяться в конкретному акті, посиланнями на 

відповідні норми права, сукупністю доказів і взаємозалежних із ними 

переконливих доводів. 

У теоретичному плані в обґрунтуванні слід виділяти два аспекти: 

внутрішній (що складається з єдності цілей, мотивів і переконань 

правозастосувача, які відображають його позицію з конкретного питання) та 
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зовнішній (що складається з наведення у відповідній частині процесуального 

рішення тих доказів та доводів, що підтверджують правильність прийнятого 

рішення). [39, 16] 

Крім того, обґрунтованість акта – це наявність у ньому не тільки опису 

діяння, події, обставин, а й посилання на докази, відповідні матеріали 

кримінального провадження. Вона також пов’язана з альтернативою рішень, що 

приймаються.  

Обґрунтованість процесуального акта повинна допомагати виявляти 

помилки в судженнях осіб, які приймають рішення, давати можливість 

підозрюваному, обвинуваченому та іншим особам зрозуміти доводи, які 

покладені в основу прийнятого рішення і належним чином захищати свої 

інтереси. [124,113] Обґрунтованість робить більш яскравими законність рішень, 

надає документам внутрішньої і зовнішньої переконаності, виключає сумніви, 

суб’єктивізм. 

Обґрунтування покликано засвідчити всі ті обставини, які повинні міститися 

в даному рішенні і дати можливість їх перевірки прокурором або судом. У 

процесуальній літературі правильно звертається увага на те, що при посвідченні 

завжди є небезпека втрати або викривлення отриманої інформації. [244, 25] Такий 

процес є своєрідним фільтром, що відсіває неякісну або недостовірну інформацію, 

яка міститься в матеріалах кримінальної справи (кримінального провадження), і 

засобом (формою) самоконтролю, оскільки дозволяє слідчому перевірити 

правильність прийнятого рішення. [49, 81]. 

У заключній частині досудового розслідування перед слідчим уперше 

виникає завдання: обґрунтувати свої обвинувальні висновки. П.М. Давидов 

уважає, що обґрунтованість – це прихована незрима властивість, але для того, щоб 

обґрунтованість стала наочною, треба факти звести в певну систему, доповнити їх 

додатковими судженнями. [54, 42] 

Звертаючись до цієї проблеми, П.С. Елькінд зазначала, що «значення рішень 

полягає не стільки в їхній зовнішній переконливості, скільки в їхній внутрішній 

обґрунтованості, у необхідності прийняття саме таких, а не інших рішень». [278, 

34] 
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Незалежно від обраного підходу до досліджуваного поняття всі вчені 

вважають, що невід'ємною ознакою поняття обґрунтованості рішення є 

встановлення обставин, необхідних для прийняття конкретного акта, достатня 

сукупність доказів, отриманих із передбачених законом джерел. Найбільш повно 

дане положення розвинуте у визначенні обґрунтованості, запропонованому Н.В. 

Глинською. Відповідно процесуальний акт може бути визнаний обґрунтованим 

лише в тому випадку, якщо 1) обставини справи, необхідні для його винесення, 

установлені з достатньою повнотою; 2) докази, зібрані в ході слідства, отримані із 

джерел, передбачених законом, 3) докази, на які опирається рішення, повинні 

бути достовірні, 4) висновки, що містяться в рішенні, випливають із наявних 

доказів і їм відповідають, і ці висновки є доведеними [39, 11]. 

Для того, щоб переконати кого-небудь, наприклад підозрюваного або суд, в 

обґрунтованості ухваленого рішення, недостатньо лише послатися на докази, на 

яких ґрунтувався суб’єкт застосування права. Який би не був значний у 

кількісному відношенні перелік джерел доказів, особа, яка ухвалює рішення, 

зобов'язана розкрити в потрібному аспекті й обсязі зміст кожного з них, 

підтвердити аналізом конкретних доказів усі свої висновки. Тому обґрунтованість 

процесуального рішення являє собою взаємозв'язок доведеності й 

аргументованості всіх зроблених у конкретному акті висновків.  

Обґрунтування як процес формування такої якісної визначеності висновків 

повинне містити, з одного боку, приведення посилань на докази, на підставі яких 

суб’єкт застосування права прийшов до певного висновку, з іншого - 

переконливих доводів. Останні являють собою такі судження, безперечність яких 

не викликає сумніву, у зв'язку із чим вони й наводяться на підтвердження 

доведеності конкретного рішення. При цьому доводи, які наводяться суб’єктами 

застосування права, виконують важливу службову функцію, оскільки роз'ясняють 

значення наведених доказів для обґрунтування правильності ухваленого рішення, 

інтерпретують відомості, що містяться в їхніх джерелах, для підтвердження 

істинності зроблених висновків. 

Зазначимо однак, що дані судження зможуть виконати доказову функцію 

тільки в тому випадку, якщо вони самі базуються на доказах (підкріплюються 
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посиланнями на них). А якщо ні, то доводи, які наводяться в рішенні, будуть 

бездоказовими, а висновки, зроблені на їх основі, можуть бути лише можливими, 

тобто необґрунтованими. 

Беззаперечним є те, що всі процесуальні рішення приймаються на підставі 

зібраних у кримінальному провадженні доказів. Завдання кримінального 

процесуального доказування полягає в прийнятті слідчим і судом усіх 

передбачених законом заходів для встановлення істини. [77, 140] Докази й 

висновки, що наводяться в обґрунтування ухваленого рішення, перебувають не 

тільки в певному взаємозв'язку, але й в об'єктивно властивій для них 

взаємозалежності, і тільки їх реальна єдність забезпечує обґрунтованість 

конкретного процесуального акта. 

Тільки логічно послідовний, системний виклад висновків і доказів робить 

обґрунтування рішення переконливим. Така якісна визначеність обґрунтування 

особливо важлива при викладенні обґрунтування в підсумкових процесуальних 

рішеннях, оскільки саме в даних актах суб’єкти застосування права зобов'язані 

дати оцінку всім наявним у матеріалах кримінального провадження доказам, 

обсяг яких може бути досить значний. 

Отже, можна зробити висновок, що доводи, які наводяться й обґрунтовують 

правильність висновків про факти, встановлені у ході кримінального 

провадження, виконують певну систематизуючу функцію стосовно доказової 

інформації, упорядковують докази, для надання їм тієї переконливості, яка робить 

ухвалене рішення беззаперечним. І тільки при такому (системному, 

упорядкованому) викладі сукупності доводів у конкретному процесуальному акті 

він стає переконливим і, в остаточному підсумку, обґрунтованим. 

Конституційні принципи презумпції невинуватості (ст. 62 Конституції) і 

підтримки державного обвинувачення в суді (п.5 ст.129 Конституції) прямо 

визначають тільки одну форму закінчення досудового розслідування, у результаті 

якого підозрюваний був би поставлений у становище обвинуваченого з усіма 

наслідками, що випливають із цього - направлення матеріалів кримінального 

провадження до суду з обвинувальним актом. 
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Як ми зазначали, основою обвинувального акта, а в подальшому і судового 

вироку, є повідомлення про підозру, рішення, яке приймається прокурором або 

слідчим за погодженням із прокурором на підставі зібраних доказів у ході 

досудового розслідування та в якому формулюється підозра (обвинувачення) 

конкретній особі в учиненні кримінального правопорушення (правопорушень) до 

закінчення досудового розслідування. [112]. 

Закон не вимагає наведення в такому документі обґрунтування прийнятого 

рішення про визнання особи підозрюваним. Водночас такий правовий висновок з 

огляду на його значущість для реалізації прав та свобод підозрюваного, 

безумовно, має бути законним та обґрунтованим, відповідно повинен мати  

посилання на доведеність певних обставин (наявність тілесних ушкоджень, 

властивості речей та документів, вилучення слідів та ін.). 

Акт повідомлення про підозру фіксує результати певного етапу досудового 

розслідування і водночас визначає напрям організації розслідування злочину. 

Процес формування підозри починається з установлення фактичних 

обставин скоєного діяння, тому що для цього необхідно, щоб були вірогідно 

встановлені всі ті факти, які у своїй сукупності утворюють предмет доказування 

(час, місце, спосіб та інші обставини вчиненого злочину, винуватість особи, 

мотиви тощо), тому що повнота встановлення цих обставин зумовлює і 

правильність їх юридичної кваліфікації.  

Тобто крім загальних вимог до процесуальних рішень таке повідомлення 

має містити відомості про: зміст підозри; правову кваліфікацію кримінального 

правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті 

(частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; стислий 

виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого 

підозрюється особа, також і зазначення часу, місця його вчинення, а також інших 

суттєвих обставин, відомих на момент повідомлення про підозру. [71, 90] 

Виходячи із цього, у ході розслідування «експертних злочинів», 

передбачених в особливій частині Кримінального кодексу: у розділі 2 (проти 

життя та здоров'я); розділі 4 (проти статевої свободи та статевої недоторканності 

особи); більшості злочинів розділу 7 (у сфері господарської діяльності); розділі 8 



136  

злочини проти довкілля; ст.ст. 113 (Державна зрада); 181 (Посягання на здоров'я 

людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання 

релігійних обрядів); 186 (грабіж); 187 (розбій); 188-1 (Викрадення електричної 

або теплової енергії шляхом її самовільного використання); 189 (Вимагання); 194-

1 (Умисне пошкодження об'єктів електроенергетики); 199 (Виготовлення, 

зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою 

використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, 

державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи 

голографічних захисних елементів, та інших злочинах [104] обґрунтування 

правової кваліфікація у повідомленні про підозру неможливе без посилання на 

результати застосування спеціальних знань.  

Під достатніми доказами, які обґрунтовують повідомлення особі про 

підозру, слід розуміти достовірні відомості, зібрані, перевірені й оцінені слідчим, 

прокурором у встановленому законом порядку, які у своїй сукупності призводять 

до єдиного висновку, що на даний момент розслідування конкретна особа 

причетна до вчинення кримінального правопорушення (злочин або кримінальний 

проступок). При цьому важливо, щоб повідомлення особи про підозру базувалося 

не на простій сумі доказів, а на їх системі. 

Обґрунтованість підозри повинна бути визначена слідчим чи прокурором. 

Для цього повинні бути досліджені докази, які, на думку слідчого і прокурора, 

установлюють наявність фактів та обставин, що мають значення для 

кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними 

джерелами доказів уважаються: показання, речові докази, документи, висновки 

експертів (ст. 84 ч. 2 КПК).  

Необґрунтована підозра спричиняє ряд негативних наслідків: зумовлює 

незаконне застосування до особи примусових заходів, компрометує невинуватих 

громадян, завдає їм морального та матеріального збитку, веде розслідування 

хибним шляхом і призводить до несвоєчасного вживання заходів по припиненню 

злочинної діяльності. 
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Порушення закону і помилки, що можуть бути допущені при повідомленні 

особи про підозру, можуть призвести до суттєвих обмежень прав і свобод 

громадян.  

Висновок експерта є непрямим доказом. Він може бути покладений в основу 

повідомлення про підозру лише в сукупності з іншими доказами. Тому 

використання результатів спеціальних знань залежить від конкретної ситуації у 

кримінальному провадженні та наявності інших доказів. Як правило, висновки 

експерта можуть бути використані лише на початковому етапі розслідування, для 

розкриття злочину та встановлення особи підозрюваного, а згодом, при отримані 

прямих доказів, можуть втрачати своє доказове значення. Наприклад, якщо 

підозрюваний дав докладні правдиві показання, показав місце приховування 

викрадених речей, то слідство буде вже мало цікавити висновок експерта про 

родову належність ґрунту з його чобіт, хоча при розкритті злочину такий 

висновок і зіграв важливу роль. 

КПК України також передбачає можливість зміни повідомлення про 

підозру, а саме: повідомлення про нову підозру і зміну раніше повідомленої 

підозри. Як правило, зміна раніше повідомленої підозри пов'язана з 

установленими в ході розслідування обставинами, які потребують деталізації чи 

уточнення.  

Як показало вивчення матеріалів кримінальних проваджень, такі зміни 

здебільшого були пов’язані з необхідністю включення до повідомлення 

результатів застосування спеціальних знань. Найчастіше зміст підозри було 

змінено в провадженнях стосовно виявлення наркотичних засобів, носіння 

холодної зброї, нанесення тілесних ушкоджень. Прийняття рішення про зміну 

підозри було пов’язано з необхідністю зазначення в даному рішенні результатів 

проведених експертиз. Майже у 48,6% кримінальних проваджень слідчим було 

винесено повторне повідомлення про підозру. 

Повідомляючи про підозру в остаточній редакції, коли після перевірки всіма 

доступними на цей момент засобами версія про причетність особи має 

переконливе підтвердження завдяки сукупності доказів, а всі можливі за даних 

умов версії про причетність інших осіб відпали, слідчий наближається до 
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закінчення розслідування. Для нього організацію перевірки версії практично 

завершено, план виконано, залишилась одна версія про причетність 

підозрюваного до кримінального правопорушення, хоча й тут слідчий повинен 

урахувати можливі пояснення підозрюваним фактів, викладених у повідомленні 

про підозру. 

У ході подальшого розслідування, виходячи з аналізу зібраної доказової 

бази, слідчий приймає рішення про повідомлення про підозру в остаточній 

редакції, і після виконання всіх можливих слідчих та процесуальних дій, 

направлених на виконання завдань розслідування, приймає рішення про 

подальший рух кримінального провадження, тобто прийняття процесуальних 

рішень завершального етапу досудового розслідування.  

На жаль, глава 22 КПК не містить вимог до обґрунтованості прийняття 

процесуального рішення – повідомлення про підозру. На нашу думку, слідчий, 

приймаючи зазначене рішення, повинен бути твердо переконаний, що зібраних 

доказів достатньо і вони достовірні, а прийняте рішення зумовлене матеріалами 

провадження. Отже, з одного боку, у повідомленні про підозру повинні бути 

викладені факти, що обумовлюють відповідну правову кваліфікацію вчиненого 

кримінального правопорушення, з іншого - дане повідомлення породжує певні 

процесуальні наслідки. 

Водночас прийняте рішення щодо повідомлення особи про підозру не 

означає, що досягнуто мету досудового розслідування і його можна закінчити. 

Для цього потрібно ще допитати підозрюваного щодо винесеного йому 

повідомлення про підозру, перевірити його показання, а за необхідності –

виконати інші процесуальні дії Якщо з урахуванням перевірки показань 

підозрюваного та інших даних, отриманих у ході подальшого розслідування, 

доказів для висновків про вину підозрюваного може бути недостатньо або буде 

встановлена його невинуватість, кримінальне переслідування має бути закінчено 

на підставах, передбачених ст. 284 КПК, а саме кримінальне провадження 

закривається. [192, 120] 

Обвинувальний акт є найважливішим документом, яким завершується 

досудове розслідування, і є різновидом підсумкового процесуального рішення, 
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якому притаманні всі його основні риси. У загальному вигляді це правовий акт, 

який виражає висновки проведення досудового розслідування та направлення 

матеріалів кримінального провадження до суду для вирішення питання про 

винуватість особи в учиненні інкримінованого правопорушення. 

  Варто зазначити, що обвинувальний акт має вагоме значення для 

об’єктивного вирішення кримінального провадження по суті. Він: 1) визначає межі 

судового розгляду; 2) є основою для захисту обвинуваченого в суді; гарантує 

розгляд усіх обставин злочинного діяння під час судового засідання. [139, 5] 

Як підсумкове рішення досудового розслідування, обвинувальний акт 

відрізняється за формою і за своїм функціональнім призначенням від інших 

процесуальних актів (постанов, у яких фіксуються проміжні висновки і рішення 

слідчого), і тих, якими завершується досудове розслідування - рішень про закриття 

кримінального провадження за реабілітуючими та нереабілітуючими підставами, 

клопотань про направлення кримінального провадження до суду, для застосування 

примусових заходів медичного характеру стосовно осіб, які вчинили суспільно 

небезпечне діяння в стані неосудності. 

Ураховуючи те, що обвинувальний акт є процесуальним рішенням, він 

повинен відповідати всім вимогам, які висуваються до таких рішень. Тобто має 

бути законним, обґрунтованим, мотивованим, своєчасним і справедливим, 

повинен відповідати вимогам всебічності, повноти і неупередженості, а також із 

позиції мови і стилю повинен бути визначеним, грамотним, логічним і відбивати 

високу культуру оформлення. 

Ми переконані, що обвинувальний акт, які будь-яке інше процесуальне 

рішення, повинен відповідати певним вимогам, які висуваються до нього 

кримінальним процесуальним законодавством. Ці вимоги, крім ст. 291 КПК, також 

містяться уст. 110 КПК і мають загальний характер.  

У той же час, ураховуючи, що обвинувальний акт є особливо 

відповідальним актом розслідування, [48, 11] у ньому слідчий зобов’язаний чітко 

обґрунтувати і мотивувати свій висновок про необхідність притягнення особи до 

кримінальної відповідальності. Із цього приводу слід звернути увагу, що 

діяльність слідчого, прокурора в ході прийняття зазначеного рішення в 
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кримінальному провадженні залежить від наявності доказової бази, достатньої 

для прийняття такого рішення.  

Уважаємо, що для обґрунтування позиції сторони обвинувачення в даному 

рішенні доцільно не просто наводити перелік доказів, а пояснювати значення 

кожного з них, робити висновки із сукупності декількох доказів. Цей документ 

повинен виражати не просто думку слідчого чи прокурора, але і їхнє внутрішнє 

переконання як результат оцінки зібраних доказів. [16, 9] 

Визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми, 

прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний повідомити потерпілому 

та стороні захисту про завершення досудового розслідування, систематизувати 

матеріали провадження, після чого надати доступ до матеріалів, також і до будь-

яких доказів, які можуть бути використані для доведення невинуватості або 

меншого ступеня винуватості підозрюваного, або сприяти пом’якшенню 

покарання. [205, 245] 

Підстави закінчення досудового розслідування зі складанням 

обвинувального акта мають об’єктивно-суб’єктивний характер. Об’єктивний 

критерій становлять вимоги, по-перше, проведення всіх гласних і негласних 

слідчих (розшукових) дій; по-друге, достатності зібраних доказів доведеності 

вини підозрюваного. [77, 140] Суб’єктивний критерій визначається внутрішнім 

переконанням слідчого. 

Для прийняття обґрунтованого і своєчасного рішення про закінчення 

досудового розслідування необхідно точно знати, що саме потрібно довести, щоб 

об’єктивну істину вважати встановленою. У зв’язку із цим слідчий повинен 

перевірити, чи повністю встановлені обставини, які входять до предмета 

доказування по кожному провадженню, [50, 31] і ми переконані, що всі ці 

обставини слідчий зобов’язаний із вичерпною повнотою викласти в 

обвинувальному акті. 

Якщо повне встановлення слідчим обставин, передбачених ст. 91 КПК, матиме 

можливий, імовірний або однобічний характер, то процес збирання доказів не може 

бути завершений. Імовірні, однобічні знання не повинні служити підставою для 



141  

складання обвинувального акта, оскільки цей акт із логічною неминучістю 

ґрунтується на аналізі фактів і обставин провадження. [155, 223] 

Закон визначає структуру та реквізити обвинувального акта і додатку до 

нього (ст.291 КПК). Уважаємо, що чинна редакція ст. 291 КПК не в повній мірі 

відповідає вимогам загальної теорії кримінального процесу. Зі змісту 

обвинувального акта стороні захисту, потерпілому та іншим учасникам повинно 

бути зрозуміло, що обґрунтованість цього рішення є гарантією забезпечення права 

підозрюваного на захист не тільки тому, що він знайомиться з остаточним 

формулюванням підозри, але й тому, що він може отримати відомості конкретного 

обґрунтування цієї підозри. Саме тому чіткий виклад доказів в обвинувальному 

акті повинен слугувати передумовою успішної реалізації його права на захист. 

Описова частина обвинувального акта складає центральну, найбільш 

об’ємну частину цього документа. І тут найголовнішим є викладення саме 

фактичних обставин кримінального правопорушення, про що йдеться у п. 5 ч. 2 ст. 

291 КПК. Як відомо, судовий розгляд кримінального правопорушення 

проводиться лише в межах повідомленої підозри відповідно до обвинувального 

акта (ч. 1 ст. 337 КПК).  

На нашу думку, в описовій частині обвинувального акта крім відомостей, 

зазначених в КПК, повинні знайти відображення дані, що характеризують особу 

підозрюваного, хоча це прямо і не передбачено ст. 291 КПК, тоді як п. 4 ч. 1 ст. 91 

КПК зобов’язує уповноважену особу, яка проводить досудове розслідування, 

установити обставини, які характеризують особу підозрюваного. Пропозицію щодо  

внесення змін до ст.291 КПК з даного приводу підтримали 68,6 %  опитаних 

респондентів. 

    Відрізняючись від попередніх процесуальних рішень слідчого, 

обвинувальний акт водночас перебуває з ними в тісному зв’язку. Реалізовані в ході 

досудового розслідування рішення знаходять висвітлення в підсумковому 

документі. Так формула повідомлення про підозру повністю відтворюється при 

викладенні фактичних обставин обвинувального акта, а в додатках до нього 

відображаються дані прийнятих рішень.      
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  Визначаючи елементи, з яких складається описова частина, закон не дає їх 

вичерпаного переліку і не визначає чіткої послідовності викладу. Передбачити всі 

модифікації викладення цих матеріалів у законі неможливо. Складання 

обвинувального акта регламентоване законом, однак сама процедура його 

складання значною мірою є творчим процесом і вимагає від слідчого високої 

загальної і професійної культури. Від його вміння послідовно викласти обставини 

події і докази пов’язані з учиненням кримінального правопорушення, залежить 

переконливість обвинувального акта. 

М.С. Строгович в описовій частині цього рішення виділяв такі елементи: 1) 

зазначення приводу і підстави до порушення кримінальної справи (початку 

кримінального провадження); 2) виклад фактичних обставин інкримінованого 

підозрюваному обвинувачення; 3) наведення доказів, на основі яких встановлюється 

кожна обставина справи; 4) відомості про особу обвинуваченого (підозрюваного) на 

основі встановлених слідством фактів і наявних у справі доказів; 5) приведення його 

показань по пред'явленому обвинуваченню (підозрі) і результатів їх перевірки 

слідством;  6) зазначення обставин, які сприяють учиненню злочину. [229, 158] 

    Не заперечуючи правильності наведеної класифікації, уважаємо, що 

найбільш суттєвими елементами описово-мотивувальної частини мають бути:  

  1) виклад обставин злочину, установлених в ході розслідування (місце, час, 

способи, мотиви, цілі і наслідки кримінального правопорушення);  

   2) аналіз доказів;  

    3) суть показань підозрюваних і результати їх перевірки. 

У випадках учинення кримінального правопорушення групою осіб у цій 

частині повинні бути відображені конкретні відповіді на запитання про те, які 

злочинні дії і ким вчинені, з яких епізодів полягає кожний злочин, які дії вчинені 

кожним зі співучасників і який ступінь вини кожного з них. [62, 296] 

Також описова частина має містити відомості про обставини, що обтяжують 

чи пом’якшують покарання, розмір шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням, та підстави застосування заходів кримінально-правового 

характеру щодо юридичної особи, які слідчий чи прокурор уважають 

установленими. У цьому випадку розмір шкоди має бути підтверджений 
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результатами застосування спеціальних знань із посиланням на висновок 

експертизи та дату її проведення. 

Резолютивна частина повинна чітко випливати з описової і відповідати їй. У 

цій частині викладається формулювання повідомленої підозри із зазначенням статті 

кримінального закону та частини і пункту, які передбачають відповідальність за 

вчинене правопорушення.  

Особливу увагу при підготовці обвинувального акта слід звернути на роль 

та місце викладення результатів проведених досліджень та застосування 

спеціальних знань, якщо вони мають суттєве значення для кваліфікації 

кримінального правопорушення (тілесні ушкодження в разі вчинення розбійного 

нападу, установлення віку неповнолітнього в разі втягнення останнього в злочинну 

діяльність), визначення ідентифікуючих ознак предметів (результати 

дактилоскопічних, фоноскопічних, трасологічних, балістичних та інших 

досліджень), визначення наслідків (використання результатів бухгалтерських 

експертиз, установлення збитків від незаконного полювання, вирубки лісу, вилову 

риби).  

У ході ознайомлення з архівними матеріалами кримінальних проваджень 

встановлено, що при складанні обвинувального акта найбільш часто 

використовувались висновки експертиз: дактилоскопічної, почеркознавчої, 

трасологічної, судово-балістичної, судово-медична як трупів, так і живих осіб, 

судово-біологічної, судово-психіатричної та судово-психологічної, технічної, 

фоноскопічної. А також техніко-криміналістичної експертизи документів, слідів 

взуття, слідів знарядь злому та інструментів, транспортних засобів і утворених 

ними слідів, холодної зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин та 

прекурсорів. Серед них проводилися експертизи: медичні (32%), дактилоскопічні 

(48%), технічні (31%), хімічні (52%), бухгалтерські (4%), біологічні (14%), 

вибухово-технічні (8%),  інші (12%) . 

З наявних у матеріалах кримінальних проваджень 174 висновків експертизи, 

які містили категоричні висновки і мали доказове значення стосовно фактичних 

обставин, які підлягали доказуванню, 57 висновків (майже 33%) не фігурували в 

повідомленні про підозру і обвинувальному акті. Наприклад, дактилоскопічна 
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експертиза, проведена у кримінальному провадженні про крадіжку з квартири Д., 

встановила, що слід пальця руки, вилучений під час огляду місця події, належить 

гр. Ф., який підозрювався в скоєнні злочину. Такий висновок експерта є одним із 

доказів викриття Ф., оскільки останній в ході допиту категорично заперечував 

факт знаходження будь-коли в квартирі Д. Однак цей висновок експерта не було 

взято до уваги як у повідомленні про підозру, так і в обвинувальному акті. 

Безперечно, що тільки завдяки результатам застосування спеціальних знань 

можливо з’ясувати походження й причинні зв’язки окремих фактів, механізм їх 

виникнення, визначити час початку й протікання технологічних процесів. Такі 

результати мають вирішальне значення при формуванні внутрішнього 

переконання слідчого для усвідомлення фактів про тотожність осіб, предметів, 

тварин чи певних об’єктів, установлення їх групової належності, з’ясування 

складу речовин, якісну й кількісну характеристику їх елементів, установлення 

фактів, що мають юридичне значення (вік, статеву зрілість, характер і ступінь 

тяжкості тілесних ушкоджень), дати правову оцінку розслідуваній події. 

Чималу роль відіграють установлені експертом факти щодо характеристики 

особистості злочинця (суб’єкт злочину): ототожнення особи, визначення її 

фізичного, психічного стану. Нарешті, експертне дослідження елементів і 

матеріальних компонентів поводження суб’єкта злочину сприяє встановленню 

фактів, які мають бути використані для встановлення вини, мотиву і мети злочину 

(суб'єктивна сторона). Так у ході проведення будівельної інженерно-технічної 

експертизи було отримано доказову інформацію щодо встановлення порушень 

нормативних актів, які регулюють порядок складання проектно-кошторисної 

документації, документації на будівельно-монтажні й ремонтні роботи, у 

результаті чого було встановлено факт завищення обсягу вартості будівництва. 

В обвинувальному акті слідчий чи прокурор мають відобразити розмір 

збитків, які були завдані кримінальним правопорушенням (п. 7 ч. 2 ст. 291 КПК). 

При цьому уповноважені особи в першу чергу повинні керуватися не власними 

переконаннями, а наявними доказами, отриманими в результаті спеціальних 

досліджень, які б визначали розмір та характер шкоди. До об’єктів, які підлягають 

дослідженню в цьому випадку, можливо віднести різні чеки, квитанції щодо 
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виконання робіт з усунення завданої шкоди, матеріали історії хвороби в частині 

придбання медичних препаратів під час лікування особи, яка отримала тілесні 

ушкодження внаслідок протиправних діянь. При визначенні розміру шкоди 

слідчий також може користуватися висновками проведених з ініціативи сторін 

кримінального провадження експертиз, бухгалтерських, відомчих та 

аудиторських перевірок.  

У судовій практиці, на жаль, немає єдності з питання про доказове значення 

ймовірних висновків експерта. За певних обставин такі висновки можуть певне 

доказове значення щодо можливості події як фізичного явища (наприклад 

можливість самозаймання речовини за певних умов, можливість руху автомобіля 

в загальмованому стані). У своєму дослідженні, присвяченому висновку експерта 

як джерелу доказу, В.Д. Юрчишин проводить аналіз процесуального значення 

ймовірного висновку експерта. Автор обґрунтовує необхідність зосередження 

уваги на його походженні, теоретичному визначенні та співвідношенні з 

категоричним висновком і доводить, що достовірно встановлені обставини, які 

послужили основою для формування ймовірного висновку, можуть 

використовуватись як непрямий доказ. [280, 12] 

Уважаємо, що доказове значення таких висновків можливо розглядати і як 

результати слідчого експерименту стосовно встановлення обставин події. У 

випадку отримання ймовірного висновку експертизи слідчий повинен відобразити її 

результати у підсумковому документі. 

Заслуговує на увагу питання щодо використання в обвинувальному акті 

результатів судово-психологічної експертизи організованого злочинного 

угруповання (ОЗГ) для виявлення лідера в ОЗГ і місця в її структурі інших членів 

групи. [268, 540] Основними результатами такої експертизи є: визначення 

конкретної ролі кожного учасника в злочинних епізодах, особливо в убивствах, 

учинених членами злочинної групи спільно; ступінь впливу групи на окремого 

учасника; типові форми взаємодії між членами групи як при вчиненні злочинів, 

так і в процесі розслідування; установлення лідерів-організаторів. [11, 424] На 

думку М.С. Гурєва, при вирішенні такої експертизи можливо також отримати 

відповіді на такі запитання: 1) які психологічні особливості кожного члена ОЗГ; 
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2) які психологічні риси кожного члена ОЗГ сприяли його входженню до групи й 

участі в злочинній діяльності; 3) яка структура міжособистісних зв’язків 

усередині даної ОЗГ з урахуванням чинників підпорядкування і лідерства; 4) хто з 

обвинувачених є лідером даної групи. [52, 264] Відображення в обвинувальному 

акті результатів такого дослідження матиме суттєве значення для подальшої 

індивідуалізації покарання.  

У ході складання обвинувального акта в справах про кримінальні 

правопорушення, що вчиняються ОЗГ, мають знаходити відображення результати 

фоноскопічних експертиз. Це викликано тим, що в процесі виявлення та 

розкриття даної категорії злочинів проводяться дії, пов’язані зі зняттям 

інформації з каналів зв’язку. [67, 76] 

Фоноскопічна експертиза – це вид криміналістичної експертизи, до числа 

основних завдань якої належать ідентифікація людини за голосом, а також 

ототожнення звуко- і відеозаписуючої апаратури. [279, 465] При складанні 

обвинувального акта результати фоноскопічної експертизи дозволяють звернути 

увагу на доведеність фактів про: належність усного мовлення, зафіксованого на 

фонограмі, певній особі; кількість осіб, які брали участь у розмові; кому з учасників 

бесіди належать фрагменти записаної розмови та ін. [97, 285] 

Зміст результатів експертних досліджень може бути наведений в 

обвинувальному акті також для підтвердження висновків слідчого, які стосуються 

обставин учиненого злочину. Так підозрюваний може стверджувати, що кров, 

виявлена на його одязі, є кров’ю тварини, а судово-медична експертиза встановила, 

що це кров людини і по своїй груповій належності збігається із кров’ю потерпілого. 

Підозрюваний заперечує належність йому підписів на накладній про одержання 

того чи іншого товару, а почеркознавча експертиза встановила, що підпис 

виконаний підозрюваним. Ці дані можуть бути використані як докази, які 

підтверджують висновки слідчого про причетність останнього до злочину і його 

винуватість. Звичайно для цього слідчий має викласти положення резолютивної 

частини у висновку експерта. 

Слідчий у разі проведення повторної експертизи повинен в обвинувальному 

акті визначити своє ставлення до висновку експерта і мотивувати, чому він уважає 
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неможливим використовувати результати первинної експертизи для обґрунтування 

підозри. Аналогічним чином слідчий діє і за наявності розбіжностей між 

висновками експертів, які брали участь в одному експертному дослідженні. Тим 

часом деякі слідчі, не погоджуючись із висновками експерта, не завжди зазначають 

в обвинувальному акті свою оцінку результатів проведення експертизи, а в тих 

випадках, коли висновок експерта суперечить версії слідства, узагалі замовчують 

наявність такого доказу.  

Місце викладу в описовій частині обвинувального акта суті експертизи або 

мотивів, за якими слідчий вважає висновок експерта необґрунтованим, залежить від 

характеру обставин, у зв’язку з якими проводиться експертиза. Тому висновок 

експерта може бути наведений у будь-якому місці описової частини 

обвинувального акта, як при висвітленні обставин, пов’язаних із фактичною 

стороною кримінального провадження, так і при аналізі і спростуванні 

неправильних показань підозрюваного. 

  Якщо висновок експерта не має доказового значення (наприклад, експертиза 

не змогла визначити групову належність крові на плямах, виявлених на одязі 

особи), то викликати зазначених осіб не доцільно. І навпаки, у складних і спірних 

випадках, за наявності розбіжностей між висновками окремих експертів, а також 

тоді, коли висновки експерта оскаржуються підозрюваним, обвинуваченим або 

потерпілим, їх слід викликати до суду. 

Окремі судові експертизи мають суттєве значення для вирішення 

кримінального провадження по суті. Результати застосування спеціальних знань у 

таких випадках повинні знайти відображення в обвинувальному акті, а під час 

судового розгляду певної категорії злочинів присутність експерта в судовому 

засіданні є обов’язковою. Наприклад експерта-бухгалтера в злочинах про 

розкрадання державного або колективного майна в особливо великих розмірах, про 

ухиляння від сплати податків, зборів і інших обов'язкових платежів, експерта з 

техніки безпеки у злочинах про порушення правил техніки безпеки, експерта – 

судового медика в ході судового розгляду статевих злочинів, за якими потерпілими 

є неповнолітні. Крім того в судове засідання доцільно запрошувати експертів - 

судових медиків і психіатрів у справах про вбивства, які відрізняються особливою 
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жорстокістю або витонченістю способу їх учинення. У зв’язку із чим можливо 

запропонувати таке доповнення до ч. 1 ст. 356 «Допит експерта в суді»: «1. За 

клопотанням сторони кримінального провадження, потерпілого або за власною 

ініціативою, коли експертиза має суттєве значення для вирішення кримінального 

провадження по суті, суд має право викликати експерта…» і далі за текстом. 

   У випадках, коли для участі у кримінальному провадженні до проведення 

гласних чи негласних слідчих (розшукових) дій залучався спеціаліст або 

перекладач, доцільно розглянути можливість їх присутності в суді. 

Очевидно, що від того, наскільки буде забезпечена реалізація принципу 

мови судочинства під час досудового розслідування і судового розгляду за участю 

перекладача, можна буде говорити про захищеність осіб, які не володіють мовою 

судочинства. У кримінальному провадженні потрібна точність перекладу, 

оскільки від правильної передачі інформації учасником процесу, який не володіє 

мовою судочинства, залежатиме вирішення результатів розслідування по суті.  

Пункт 8 ч. 2 ст. 291 КПК зобов’язує слідчого вказати в обвинувальному акті 

розмір витрат на залучення експерта. [112] Таким чином законодавець зобов’язує 

особу, вина якої буде доведена судом, відшкодувати витрати, які понесла держава 

в особі експертних підрозділів, при проведенні досліджень.  

Цілком очевидно, що в обвинувальному акті слідчий зазначає лише розмір 

витрат на залучення тих експертиз, які були ініційовані органами досудового 

розслідування до моменту передачі до прокурора підсумкового процесуального 

рішення. 

Можна з упевненістю заявити, що чітке дотримання норм чинного КПК 

слідчим та прокурором при складанні повідомлення про підозру і обвинувального 

акта є основною гарантією того, що кримінальне провадження в ході судового 

розгляду буде проведене на відповідному рівні. 

Усі докази за умови їх належності і достовірності, зібрані в кримінальному 

провадженні, також і за активної участі експертів різних спеціальностей, слідчий 

повинен проаналізувати і оцінити в ході досудового розслідування в їх 

сукупності. Ураховуючи, що в переважній більшості кримінальних проваджень 

результати застосування спеціальних знань мають суттєвий вплив на прийняття 
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найважливіших процесуальних рішень досудового розслідування повідомлення 

про підозру та обвинувального акта, слідчий і прокурор при формуванні даних 

актів обов’язково мають визначити місце висновкам експертних досліджень, 

грамотно і логічно викласти результати проведених судових експертиз. 

 

3.2. Прийняття рішення про закриття кримінального провадження за 

результатами застосування спеціальних знань 

 

Законодавець особливо підкреслює процесуальне значення закриття 

кримінального провадження як форми закінчення досудового розслідування і 

тому визначив її на першому місці в диспозиції ст. 283 КПК України, 

наголошуючи на необхідності чіткого дотримання норм чинного законодавства 

для забезпечення прав осіб, яких таке рішення стосується. 

Із цього приводу слід зазначити, що завдання розкриття злочинів та 

викриття винуватих формує в слідчих прагнення до абсолютизації обвинувальних 

версій, призводить до ігнорування даних, які суперечать думкам слідчого. 

Відпрацьовані стереотипи мислення та поведінки, позбавляють слідчого здатності 

бачити в підозрюваному в у вчиненні кримінального правопорушення можливо 

невинну людину. 

Основним небажаним елементом такої організації досудового 

розслідування виступає схильність до обвинувачення. Виявляється вона в 

найрізноманітніших формах: пріоритеті обвинувальної версії над 

виправдувальною, ставленні до підозрюваних як до невикритих злочинців, 

ігноруванні їхніх доводів та поверховому дослідженні виправдувальних обставин, 

примусу до давання показань, можливої фальсифікації матеріалів кримінального 

провадження, необґрунтованому відхиленні клопотань підозрюваного. 

При розслідуванні деяких злочинів уже на початковому етапі з’являється 

особа, з котрою пов’язується центральна обвинувальна версія та навколо якої 

концентруються обвинувальні докази, що містяться в первинних матеріалах. 

Наприклад, у злочинах про недостачу матеріальних цінностей такою є 
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матеріально відповідальна особа. Аналогічна ситуація спостерігається і щодо 

злочинів про отримання неправомірної вигоди, заняття забороненим промислом. 

Розслідування даної категорії злочинів мають свої специфічні ознаки у 

порівнянні, наприклад, зі злочинами про вбивства, пограбування, розбої, де 

основні зусилля спрямовуються саме на встановлення суб’єкта злочину. 

Беззаперечно, що закриття кримінального провадження є однією з форм 

закінчення досудового розслідування й важливим інститутом кримінального 

процесуального права. Як показують статистичні дані за підсумками роботи 

слідчих підрозділів Одеської області у 2016 р.: 

- за фактами вчинення злочинів проти життя і здоров’я до суду з 

обвинувальним актом було направлено 623 кримінальні провадження, було 

закрито всього 13179 кримінальних проваджень, 13158 з яких за підставами п.п. 1, 

2, 3 ст. 284 КПК України (за відсутності події та складу злочину, а також 

недоведеності вини особи); 

- за вчинення злочинів проти власності до суду з обвинувальним актом було 

направлено 2477 кримінальних проваджень, було закрито всього 31529 

кримінальних проваджень, 31497 з яких за підставами п.п. 1, 2, 3 ст. 284 КПК 

України; 

- за вчинення злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту до 

суду з обвинувальним актом було направлено 396 кримінальних проваджень, було 

закрито всього 1009 кримінальних проваджень, 988 з яких за підставами п.п. 1, 2, 

3 ст. 284 КПК України. 

Хоча такі невтішні дані, з першого погляду, можуть свідчити про: 1) 

недосконалість початкового етапу кримінального провадження; 2) неналежне 

проведення досудового розслідування; 3) відсутність належного контролю з боку 

відповідних управлінь МВС та з боку прокуратури. 

На жаль, у правозастосовній практиці органів прокуратури та досудового 

слідства ще є непоодинокі випадки прийняття безпідставних, необґрунтованих 

рішень. Це підтверджується не лише аналізом відповідних статистичних даних, 

але й офіційною думкою Верховного Суду України. [184] 
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Закриття кримінального провадження – поняття багатоаспектне, яке може 

проявлятися як: 1) етап кримінальної процесуальної діяльності; 2) окремий 

сформований інститут кримінальної процесуального законодавства; 3) 

завершення стадії досудового розслідування чи судового розгляду (у визначених 

законом випадках); 4) рішення уповноваженого органу про припинення 

кримінального провадження щодо особи чи щодо всього провадження, яке 

оформлюється як окремий процесуальний документ; 5) закінчення кримінальних 

процесуальних відносин. [241, 341]  

Ми зазначали, що підсумкові процесуальні рішення є найбільш значущими, 

оскільки відображають результат усієї процесуальної діяльності суб’єктів 

кримінального провадження на заключному етапі досудового розслідування.  

Про закриття кримінального провадження слідчий, прокурор виносять 

постанову, копія якої надсилається заявнику, потерпілому, його представнику, 

підозрюваному, захиснику. Прокурор протягом двадцяти днів із моменту 

прийняття слідчим рішення про закриття кримінального провадження має право її 

скасувати у зв’язку з незаконністю чи необґрунтованістю за скаргою заявника або 

потерпілого.  

Прийняття цього рішення можливе лише після всебічного, повного й 

неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та 

безпосереднього дослідження й оцінки слідчим, прокурором доказів, які 

стосуються цього провадження, у їх сукупності. [115] 

Вирішуючи питання про закриття кримінального провадження слідчий або 

прокурор із метою прийняття законного та обґрунтованого рішення зобов’язаний 

вивчати всі фактичні обставини, які входять до предмета доказування (ст. 91 КПК 

України). При цьому серед питань, які потребують вирішення у зв’язку з 

прийняттям такого рішення, необхідно оцінити зібрані докази. Слідчий і прокурор 

мають бути впевнені, що свідки або потерпілі не давали завідомо неправдиві 

показання, експерт не надав завідомо неправдивий висновок або перекладач не 

зробив завідомо неправдивий переклад.  

У той же час, закриття кримінального провадження розуміється як прийняття 
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процесуального акта, який виражає рішення уповноваженої особи про відсутність 

необхідних для подальшого провадження передумов і про відмову його ведення. 

Винесення зазначеного акта вирішує долю всього кримінального провадження по 

суті, незалежно від того, за якими підставами воно закривається. Проте 

ототожнювати закриття кримінального провадження з окремими документом 

вбачається не зовсім коректним. Крім оформлення підсумкового рішення, слідчий 

проводить безліч інших процесуальних дій, яким передує оцінка зібраних доказів 

та аналіз можливості закрити кримінальне провадження. Лише виконавши всі 

зазначені дії, слідчий приймає рішення про закриття кримінального провадження, 

яке є лише зовнішнім відображенням усієї виконаної ним роботи. 

При цьому важливим моментом доказування при закритті кримінального 

провадження у зв’язку з нереабілітуючими підставами є встановлення обставин, 

які виключають кримінальну відповідальність. 

На підтримку зазначеного, можливо навести твердження А.Я. Дубинського. 

Він визначав сутність закриття кримінального провадження як заключного етапу 

розслідування, який містить комплекс процесуальних дій: 1) аналіз і оцінка 

зібраних по справі доказів, їх достатності для висновку про неможливість 

продовжувати слідство; 2) систематизація та оформлення матеріалу; 3) вирішення 

всіх питань, що виникають після закінчення провадження по справі (зняття арешту 

на майно, повернення предметів, скасування запобіжного заходу тощо); 4) 

повідомлення про закриття справи всім зацікавленим суб’єктам та надання 

матеріалів справи для ознайомлення. [56, 18]  

Закриття кримінального провадження – це необхідний і законний результат 

досудового розслідування. [115] Він забезпечує: 

а) виконання завдань кримінального процесу, яке полягає в тому, щоб жодна 

невинувата особа не була притягнута до кримінальної відповідальності та 

засуджена; 

б) незастосування кримінального покарання до тих осіб, які не становлять 

великої суспільної небезпеки і можуть бути виправлені та перевиховані шляхам 
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застосування заходів адміністративного впливу, або до осіб, які зовсім перестали 

бути суспільно небезпечними. 

Рішення про закриття кримінального провадження через відсутність події 

злочину, відсутність у діянні складу злочину або недоведеність участі 

підозрюваного в учиненні кримінального правопорушення виступає правовою 

підставою для реабілітації під час досудового розслідування. [273,29] 

Необґрунтоване закриття кримінального провадження шкодить боротьбі зі 

злочинністю, дозволяє уникнути покарання особам, винуватим у вчинені 

кримінального правопорушення, обмежує права та законні інтереси осіб, які 

постраждали від злочину. 

Разом із тим кримінальний закон передбачає спеціальні випадки, коли особа 

звільняється від кримінальної відповідальності при вчиненні нею діяння, яке 

містить ознаки злочину. Це необхідна оборона, заподіяння шкоди при затриманні 

особи, що вчинила злочин, фізичний або психічний примус. При встановленні цих 

обставин та за наявності інших умов, передбачених нормами КК, кримінальне 

провадження повинно бути закрите за п. 2 ч.1 ст. 284 КПК. 

Ураховуючи, що форми та підстави закриття кримінального провадження і 

звільнення від кримінальної відповідальності детально було розглянуто в 

першому розділі, ми приділимо увагу саме впливу спеціальних знань на 

обґрунтування підсумкових рішення за даною формою закінчення досудового 

розслідування. 

Із цього приводу слід зазначити, що результати застосування спеціальних 

знань мають суттєве значення в ході прийняття процесуального рішення про 

закриття кримінального провадження. Доказове значення висновку експерта може 

бути різним. Насамперед, воно визначається тим, які обставини підлягають 

встановленню, чи входять вони до предмета доказування, і на відміну від 

використання спеціальних знань при обґрунтуванні обвинувального акта, 

встановлені дані можуть виправдовувати особу, або бувають такими, що 

пом’якшують провину. Нерідко від цих обставин залежить доля всього 

розслідування (наприклад, належність предметів до наркотиків, вогнепальної 
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зброї, наявність у водія транспортного засобу технічної можливості запобігання 

наїзду).  

Так установлені експертом факти стосовно обставин, які характеризують 

особу злочинця (ототожнення особи, визначення її фізичного, психічного стану) 

унеможливлюють притягнення такої особи до кримінальної відповідальності. 

Нарешті, експертне дослідження елементів і матеріальних компонентів поведінки 

суб’єкта злочину, які мають доказове значення, сприяють встановленню фактів 

при визначенні вини, мотиву злочину. Це в першу чергу стосується закриття 

кримінальних проваджень стосовно неповнолітнього у зв’язку з відставанням у 

психічному розвитку. 

Вплив результатів спеціальних знань на прийняття процесуального рішення 

про закриття кримінального провадження, залежить від багатьох обставин: від 

того, які факти встановлені експертом, від характеру кримінального провадження, 

від конкретної слідчої ситуації, від наявної на даний момент сукупності доказів.  

На основі цих результатів може бути закрите кримінальне провадження, 

якщо об’єктом злочину невеликої тяжкості є не тільки здоров’я особи чи 

власність, але й громадський порядок та безпека, здоров’я населення, екологічна 

безпека, безпека руху та експлуатація транспорту.  

Висновки судово-автотехнічної експертизи залежно від ситуації ДТП можуть 

впливати на прийняття підсумкового рішення про закриття провадження з 

урахуванням відомостей про: 

- наявність несправностей транспортного засобу і часу їх виникнення (до ДТП, 

під час, після); 

- вплив несправностей на виникнення й розвиток ДТП; 

- причинно-наслідкові зв’язки між несправністю й ДТП; 

- визначення траєкторії й характеру руху транспортного засобу до удару;  

- визначення розміщення транспортного засобу при зіткненні; установлення 

місця зіткнення, удару; визначення швидкості транспортного засобу до удару 

(зіткнення); 

- установлення місця наїзду; 
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- визначення швидкості руху транспортного засобу до наїзду й режиму руху 

(гальмування, пробуксовка); 

- швидкості руху транспортного засобу у задані моменти часу; 

- гальмовий і зупинний шляхи; 

- час, витрачений на подолання певних ділянок; 

- дослідження дій водія, як він повинен був діяти з погляду безпеки руху, 

якими нормами ПДР повинен був керуватися водій у даній дорожній ситуації; 

- установлення причинного зв’язку між діями водія і наслідками, що настали; 

- установлення можливості запобігання водієм ДТП з урахуванням 

психофізіологічних обставин, що впливають на нього; 

- стан дорожнього покриття, визначений коефіцієнт зчеплення (уповільнення) 

на ділянці ДТП; 

- елементи дороги, ділянок, узбіч; 

- оглядовість із кабіни водія з урахуванням конкретного місця, наявності 

перешкод. У разі виявлення обставин, що спростовують умисел водія 

транспортного засобу на вчинення протиправного діяння, приймається рішення 

про закриття провадження з посиланням на результати дослідження. 

Найчастіше факти, які встановлені в результаті застосування спеціальних 

знань та виправдовують особу, належать до об’єктивної сторони кримінального 

правопорушення, яким способом, за допомогою яких засобів, яким чином, у який 

час було вчинене правопорушення. Експертиза здатна надати суттєву допомогу в 

установленні відсутності причинного зв’язку між діями (бездіяльністю) особи і 

наслідками злочинних дій [1, 414] (встановлення зв’язку причин смерті та 

діяльністю медичного персоналу). 

Судово-психологічна експертиза розглядає психічні процеси, явища і 

властивості психічної діяльності людини, а також впливу на неї об’єктивних і 

суб’єктивних факторів. Така експертиза може проводитися для встановлення: 

- здатності підозрюваного, свідка і потерпілого (з урахуванням 

індивідуально-психологічних і вікових особливостей, стану розумового розвитку) 



156  

правильно сприймати обставини, що мають значення для справи, і давати про них 

правильні показання; 

- наявність або відсутність у суб’єкта в момент учинення протиправних дій 

стану фізіологічного афекту (несподіваного сильного душевного хвилювання); 

- можливість виникнення різних психологічних явищ, що перешкоджають 

нормальному здійсненню професійних функцій. [13, 128] 

Без використання результатів застосування спеціальних знань неможливо 

прийняти рішення про закриття кримінального провадження та звільнення від 

кримінальної відповідальності на підставах, визначених КК України у таких 

випадках: 

- за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 

речовинами (ст. 263 КК) особа звільняється від кримінальної відповідальності, 

якщо вона вчинила злочин, передбачений частинами першою або другою цієї 

статті і добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові 

речовини або вибухові пристрої; 

- за ухилення від сплати податків ( ст. 212 КК) особа, яка вперше вчинила 

діяння, передбачені частиною першою та другою цієї статті, звільняється від 

кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної 

відповідальності сплатила податки, збори (обов'язкові платежі), а також 

відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові 

санкції, пеня); 

- за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 

перевезення чи пересилання як без мети, так і з метою збуту, а також незаконний 

збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК) 

особа, яка добровільно здала наркотичні засоби, психотропні речовини або їх 

аналоги і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, 

пов'язаних з їх незаконним обігом, звільняється від кримінальної 

відповідальності; 

- за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 

перевезення чи пересилання прекурсорів з метою їх використання для 
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виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин (ст. 

311 КК) особа, яка добровільно здала прекурсори, що призначалися для 

виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, і 

вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних із 

незаконним обігом прекурсорів, наркотичних засобів, психотропних речовин чи 

їх аналогів, звільняється від кримінальної відповідальності. [104] 

Підставою закриття кримінального провадження є смерть підозрюваного, 

крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого. Для 

прийняття такого рішення необхідно до матеріалів кримінального провадження 

долучити копію свідоцтва про смерть, яке оформлене на підставі висновку судово-

медичної експертизи чи довідки медичного закладу про смерть особи. 

У деяких випадках на прийняття рішення про закриття кримінального 

провадження мають вплив результати застосування спеціальних знань 

спеціалістом. Прикладом може служити випадок, коли в ході розслідування 

обставин пожежі слідчий продемонстрував спеціалісту відеозапис огляду місця 

події. Останній звернув увагу на електрощит з оплавленими проводами та 

порадив вилучити електричний щит із подальшим призначення електротехнічної 

експертизи для вивчення приборів електрозахисту і можливості аварійного 

відключення роботи електромережі. У ході дослідження експерти встановили, що 

горіння виникло через струмове перевантаження в електромережі і це стало 

причиною загоряння ізоляції, яке призвело до пожежі, тим самим виключаючи 

причетність певних осіб до правопорушення. 

У ході проведення судово-бухгалтерської експертизи вирішуються питання, 

пов’язані з визначенням розміру матеріального збитку (під яким розуміється як 

матеріальний збиток за нормами трудового права, так і майнова шкода за 

нормами цивільного права) та порядком його відшкодування.   

Відповідно до ст. 22 ЦК України збитками є: 

1) втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, 

а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого 

порушеного права (реальні збитки); 
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2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її 

право не було порушене (упущена вигода). [261] 

Повне відшкодування або усунення заподіяної шкоди як умова для 

звільнення особи від кримінальної відповідальності полягає в добровільному 

задоволенні винним або іншими особами, зокрема батьками чи близькими 

родичами, обґрунтованих претензій потерпілого чи цивільного позивача, 

(відшкодування матеріальної та моральної шкоди, загладжування її в інший 

спосіб, наприклад, шляхом прилюдного вибачення за завдану образу). [89, 11] 

Усунення заподіяної шкоди передбачає інші засоби залагодження провини, 

наприклад, принесення прилюдного вибачення за завдані образи, виклик 

«швидкої допомоги» після нанесення поранення тощо. Факт відшкодування 

матеріальних збитків відповідно до положень чинного законодавства є умовою 

для звільнення від кримінальної відповідальності шляхом закриття матеріалів 

кримінального провадження і це зазначається в підсумковому рішенні. 

ЦК України досить однозначно закріплює загальну засаду повного 

відшкодування збитків (ч. 3 ст. 22 ЦК). Вони відшкодовуються в повному обсязі, 

якщо договором або законом, не передбачено відшкодування в меншому або 

більшому розмірі. Під відшкодуванням збитків у повному обсязі розуміється 

відшкодування всієї вартості збитків, передбачених законом та договором, як 

реальні збитки, так і упущена вигода (ч. 2 ст. 22 ЦК). [261] 

При визначенні розміру дійсного збитку не враховуються фактичні втрати в 

межах норм природних втрат, а також зниження цінності майна у зв’язку з 

амортизацією. Зазначені факти мають бути доведені за допомогою застосування 

спеціальних знань. Ураховуючи це, слідчий зобов’язаний навести в постанові про 

закриття кримінального провадження мотиви в обґрунтування висновку, що дії, 

інкриміновані підозрюваному, мали місце в реальній дійсності, скоєні ним, але в 

них відсутній склад злочину.  

Результати використання спеціальних знань необхідні для чіткого 

відмежування злочину від інших правопорушень і проступків, що спричиняють 
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відповідальність за адміністративним, дисциплінарним, цивільно-правовим 

законодавством. 

Інститут звільнення від кримінальної відповідальності є комплексним 

кримінальним і кримінальним процесуальним інститутом, скільки підстави 

закриття кримінального провадження та підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності передбачені кримінальним законодавством, а процесуальний 

порядок – кримінальним процесуальним законодавством. Тому уповноважені 

особи в ході прийняття та обґрунтування підсумкового процесуального рішення 

про закриття кримінального провадження повинні керуватися вимогами норм 

матеріального та процесуального права.   

Пленум Верховного Суду України у п. 1 Постанови від 23 грудня 2005 р. 

№ 12 «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення 

особи від кримінальної відповідальності» дає таке визначення звільнення від 

кримінальної відповідальності – це відмова держави від застосування щодо особи, 

котра вчинила злочин, установлених законом обмежень певних прав і свобод 

шляхом закриття кримінального провадження, яке здійснює суд у випадках, 

передбачених КК України, у порядку, установленому КПК України. [182] 

Чинний КПК України отримав належне законодавче оформлення інституту 

звільнення від кримінальної відповідальності у вигляді виділення його положень 

в окрему структурну частину. Застосування зазначеного інституту спрямоване на 

виправлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення [103, 82] шляхом 

належної посткримінальної поведінки (вилучення з обігу предметів, засобів, 

речовин, що становлять суспільну небезпеку, видача знарядь і засобів учинення 

кримінального правопорушення, відшкодування моральних чи матеріальних 

збитків, завданих притягненням її до відповідальності), що є головною рисою 

гуманізації. Так ст. 45 КК передбачає звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям. Особа, яка вперше вчинила злочин 

невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, звільняється від 

кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро 
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покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані 

нею збитки або усунула заподіяну шкоду. 

Згідно з вимогами КПК звільнення від кримінальної відповідальності може 

бути за дотриманням двох процесуальних умов: наявності в особи статусу 

підозрюваного та отримання її згоди на застосування звільнення. [270, 15] Це 

означає, що особа спочатку повинна виконати умови звільнення, передбачені КК 

України, а після чого їй буде вручено повідомлення про підозру і в неї може бути 

запитана згода на застосування інституту звільнення від кримінальної 

відповідальності за нереабілітуючими підставами.  

    Таким чином у нормах КК України, що передбачають спеціальні види 

звільнення, закладена ситуація, в якій особа, навіть та, що добросовісно 

помиляється в правомірності своїх дій, наприклад при несплаті податків, уже 

зобов’язана вчинити позитивні посткримінальні дії, аби отримати можливість 

бути звільненою від кримінальної відповідальності. Слід підтримати думку М.П. 

Куцевича, що такий підхід видається некоректним, оскільки до відома винної 

особи не доводиться будь-яка кримінально-правова оцінка її дій, що ставить 

питання про правомірність вимоги до неї з боку держави вчинення позитивних 

посткримінальних дій. [125, 48] 

Установивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від 

кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке 

звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної 

відповідальності та без проведення досудового розслідування в повному обсязі 

надсилає його до суду (ч. 2 ст. 286 КПК).  

Перед направленням клопотання до суду прокурор зобов’язаний 

ознайомити потерпілого та з’ясувати його думку щодо можливості звільнення 

підозрюваного від кримінальної відповідальності. [112] 

  На думку Д.П. Письменного, дана вимога є зрозумілою і логічною, оскільки 

спрямована на захист законних інтересів потерпілого в кримінальному 

провадженні [107, 622]. Крім того, якщо під час здійснення судового провадження 

яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона обвинувачення звернеться 
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з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, 

то суд має невідкладно розглянути таке клопотання (ч. 4 ст. 286 КПК). Прикладом 

може слугувати кримінальне провадження стосовно громадянина Б., який 

обвинувачувався у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України. Під 

час судового засідання обвинувачений Б. та його захисник заявили клопотання 

про звільнення від кримінальної відповідальності, оскільки вважають, що на час 

розгляду справи обвинувачений Б. перестав бути суспільно небезпечним, тому що 

добровільно пройшов стаціонарне лікування від наркоманії. До матеріалів справи 

обвинувачений попросив долучити медичну довідку про проходження ним курсу 

стаціонарного лікування від наркоманії. Прокурор не заперечував щодо 

задоволення клопотання. Заслухавши клопотання обвинуваченого та його 

захисника, урахувавши думку прокурора, дослідивши матеріали справи, суд 

своєю ухвалою задовольнив клопотання обвинуваченого Б. та звільнив його від 

кримінальної відповідальності. [129, 410] 

Ми підтримуємо думку науковців стосовно того, що втрата діяння суспільно 

небезпечного характеру має місце, коли зміна обстановки спричиняє втрату 

суспільної небезпеки лише окремого, конкретного діяння, учиненого особою, 

хоча в цілому даний вид діянь, як і раніше, продовжує визнаватися злочинним. 

[103, 126] Як правило, це може бути характерно для зміни обстановки місцевого, 

локального масштабу. У цих випадках вчинене особою діяння в умовах зміни 

обстановки має бути визнано таким, що не заподіяло суттєвої шкоди суспільним 

відносинам. Наприклад, у разі внесення посадовою особою неправдивих 

відомостей до документів державної звітності, а в подальшому були скасовані 

форми цієї звітності. Учинене службове підроблення документа в цій частині 

втрачає характер суспільно небезпечного діяння. Аналогічні випадки матимуть 

місце в разі необхідності проведення меліорації на певній ділянці лісу і 

вирубування тут усіх дерев після встановлення факту незаконної вирубки лісу; за 

змінення умов господарювання після встановлення факту халатності, що 

заподіяла збитку підприємству. 
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Тяжке захворювання, яке підтверджене висновком судово-медичної 

експертизи, може свідчити про те, що особа перестала бути суспільно 

небезпечною, що є підставою для прийняття рішення про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності.  

Отже, закриття кримінального провадження за реабілітуючими та 

нереабілітуючими підставами, а також прийняття рішення про звільнення особи 

від кримінальної відповідальності можливе лише за умов обґрунтованості, 

належного оформлення підсумкового рішення, наведення в ньому процесуальних 

підстав, результатів застосування спеціальних знань. А успішна реалізація 

зазначених положень суб’єктами кримінального провадження є важливою 

гарантією досягнення завдань кримінального судочинства, насамперед, охорони 

конституційних прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб. 

 

3.3. Прийняття рішень про застосування примусових заходів виховного 

та медичного характеру за результатами застосування спеціальних знань 

 

Неповнолітні як вікова група вважаються такими, що перебувають на стадії 

психофізіологічного та соціального становлення дозрівання. Сприйняття ними 

світу відбувається крізь призму цього зростання. Психофізіологічний і соціальний 

організм підлітка є хиткою системою, що може призвести до неадекватної реакції 

на вплив навколишнього середовища. Вікова неадаптованість неповнолітніх є 

однією з головних причин потреби їх підвищеного юридичного захисту. Брак 

життєвого досвіду, освіти, професії, трудової кваліфікації перешкоджає 

правильній оцінці ситуації. Щоправда, особистість конкретної людини може не 

відповідати закладеному в законі уявленню про момент настання юридичної 

зрілості. Виходячи з цього, особливої уваги заслуговують кримінальні 

провадження про суспільно небезпечні діяння, учинені неповнолітніми. 

Вимоги дотримання ряду особливих правил у ході кримінальних 

проваджень стосовно неповнолітніх були сприйняті міжнародним правом. 

Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються провадження правосуддя 
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щодо неповнолітніх («Пекінські правила», 1985 р.) націлюють на те, аби 

кримінальні провадження щодо неповнолітніх проводилися швидко, 

неупереджено та без будь-яких затримок; вимагають, щоб особи, які провадять ці 

справи, мали відповідну кваліфікацію; наказують поважати право 

неповнолітнього на конфіденційність, аби уникнути заподіяння шкоди через 

непотрібну гласність; передбачають можливість закриття справи за 

нереабілітуючими підставами для того, щоб обмежити негативні наслідки 

судового розгляду і вироку; рекомендують під час вибору запобіжних заходів і 

покарання враховувати тяжкість, мотиви, причини злочину та особливості особи 

підлітка і виходити при цьому з принципу «мінімальної достатності».  

Відповідно до міжнародних стандартів чинне кримінальне процесуальне 

законодавство передбачає, що кримінальне провадження стосовно неповнолітньої 

особи, також і якщо кримінальне провадження здійснюється щодо декількох осіб, 

і хоча б одна з них є неповнолітньою, здійснюється слідчим, який спеціально 

уповноважений керівником органу досудового розслідування на здійснення 

досудових розслідувань щодо неповнолітніх. Під час такого кримінального 

провадження, також і про застосування примусових заходів виховного характеру, 

слідчий, прокурор та всі інші особи, які беруть у ньому участь і наділені 

відповідними процесуальними повноваженнями, зобов’язані здійснювати 

процесуальні дії в порядку, що найменше порушує звичайний уклад життя 

неповнолітнього та відповідає його віковим психологічним особливостям. Ці 

особи повинні роз’яснювати сутність слідчих (розшукових) дій, які проводяться з 

неповнолітніми, роз’яснювати сутність процесуальних рішень, які приймаються в 

ході такого провадження, та їх значення, вислуховувати його аргументи з приводу 

обставин кримінального провадження та вживати всіх інших заходів, 

спрямованих на уникнення негативного впливу на неповнолітнього. 

Відповідно до чинного кримінального законодавства кримінальній 

відповідальності за вчинення злочину підлягають особи, яким до моменту його 

вчинення виповнилося 16 років, і лише за вчинення деяких найбільш тяжких 

злочинів можлива кримінальна відповідальність із 14 років. До неповнолітніх, які 
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вчинили суспільно небезпечні діяння, що підпадають під ознаки діяння, 

передбаченого КК, у віці, коли їм виповнилося 11 років, але до досягнення віку, з 

якого відповідно до кримінального закону можливе настання кримінальної 

відповідальності, суди застосовують заходи виховного характеру, передбачені 

ст.105 КК. 

Відповідно до чинного КПК під час досудового розслідування 

кримінальних правопорушень, учинених 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.  

Точні дані про вік неповнолітнього потрібні для вирішення низки питань, 

що мають юридичне значення для: з'ясування можливості притягнення особи до 

кримінальної відповідальності; поширення на неповнолітнього додаткових 

процесуальних гарантій; вирішення питання про можливість застосування до 

неповнолітніх заходів виховного характеру. Дані про точний вік неповнолітніх 

можуть бути отримані з паспорта, свідоцтва про народження або з книги актів 

цивільного стану [112]. 

За відсутності документів або неможливості їх одержання чи відновлення 

вік встановлюється за результатами судово-медичної експертизи (ст. 242 КПК). 

Днем народження вважається останній день установленого експертизою року, а 

під час визначення кількості прожитих років виходять із передбачуваного 

експертизою мінімального віку. Установлення точної дати народження має 
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особливе значення тоді, коли неповнолітній скоїв діяння у день народження. 

Особа вважається такою, що досягла певного віку (14-16 років), безпосередньо не 

в день народження, а починаючи з наступної доби.  

Поряд із питанням про вік неповнолітнього слідчий з’ясовує питання про 

стан його здоров’я. Слід мати на увазі, що розумова відсталість неповнолітнього, 

не пов’язана з душевною (психічною) хворобою, а це може бути значне 

відставання від нормального рівня інтелектуального розвитку дитини раннього 

віку. Недостатньо з’ясувати, чи знаходився неповнолітній на лікуванні в 

медичному закладі. Відомості про можливу розумову його відсталість можуть 

бути одержані від батьків або осіб, які їх замінюють, учителів, вихователів, друзів 

та інших осіб, шляхом витребування необхідних документів та характеристик.  

У разі необхідності для вирішення питання про наявність у неповнолітнього 

підозрюваного психічного захворювання чи затримки психічного розвитку, його 

здатність повністю або частково усвідомлювати значення своїх дій і керувати 

ними в конкретній ситуації, призначається комплексна психолого-психіатрична 

експертиза. [190, 16] Для з'ясування рівня розвитку, інших соціально-

психологічних рис особи неповнолітнього підозрюваного, які враховуються при 

призначенні покарання чи обранні заходу виховного характеру, також може бути 

призначена судово-психологічна експертиза чи судово-психіатрична експертиза 

експертами в галузі дитячої психології (ст. 486 КПК). [115] 

Якщо є підстави вважати, що неповнолітній за своїм інтелектуальним 

розвитком не досяг віку (14, 16 або 18 років), який відповідає даним свідоцтва про 

народження чи іншого документа, необхідно призначити психолого-

психіатрично-педагогічну експертизу, за допомогою якої це можна підтвердити 

або спростувати. [7, 24] У разі підтвердження висновком експертизи наявності 

розумової чи психічної відсталості (не пов’язаної з психічним розладом) суд має 

поставити на розгляд питання щодо визнання неповнолітнього таким, що не досяг 

віку, з якого настає кримінальна відповідальність, та вирішувати питання про 

застосування примусових заходів виховного характеру. [183] 

Під час експертного дослідження підлягають з’ясуванню питання:   
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- чи є у неповнолітнього ознаки відставання в розумовому розвитку від 

нормального для цього віку інтелектуального рівня, не пов’язані з психічними 

захворювання; 

- нормальному рівню розвитку якого віку відповідає фактично розвиток 

цього неповнолітнього ; 

- чи міг неповнолітній, ураховуючи його психічний і розумовий розвиток, 

усвідомлювати свої дії і керувати ними. [59, 6] 

Слід зауважити, що майже всі юристи європейських країн при вирішенні 

питання проведення судово-психологічної експертизи давно відмовилися від 

діагностування відповідності розумового віку підлітка його фактичному віку. На 

нашу думку, п. 5 ч.1 ст.  485 КПК України слід доповнити положенням щодо 

з’ясування в ході провадження питання про відставання неповнолітніх у 

соціальному розвитку та емоційно-вольову зрілість особистості. 

Як підсумок, результати застосування спеціальних знань є основним 

критерієм, який по суті і визначає особливості кримінального провадження та 

прийняття підсумкового процесуального рішення про застосування примусових 

заходів виховного характеру. 

 Питання застосування примусових заходів медичного характеру вважаються 

одними з найбільш складних і комплексних, що зумовлюється, передусім, 

багатогранністю цього інституту. Воно перебуває на перехресті юридичної і 

медичної наук та поєднує в собі елементи як правових галузей знань 

(кримінального процесуального, кримінального, адміністративного), так і 

соціологічних та медичних (психіатрія, психологія, клінічна медицина).  

Водночас запобігання небезпечним діям психічно хворих, алкоголіків, 

наркоманів є серйозною соціальною проблемою, у вирішенні якої беруть участь 

психіатри, юристи, співробітники правоохоронних органів, прокуратури і суду.  

Слід підкреслити, що багато вчених вже зробили значний внесок у 

розроблення системного розвитку цієї концепції (Ю.М. Антонян [10], С.В. 

Бородин [25], Т.Б. Дмитриєв [55], М.М.Книга [87],  С.Л. Шаренко [264]) 
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Проте, незважаючи на вагомі розробки цих питань, а також на законодавче 

закріплення положень щодо примусових заходів медичного характеру, вони й 

дотепер не набули свого остаточного вирішення, що підтверджується наявністю 

низки неузгоджених і спірних моментів, а також недоліками й прогалинами 

правозастосовної практики. 

Характерними ознаками примусових заходів медичного характеру є те, що 

вони: 1) призначаються судом; 2) є заходами державного примусу, які позбавлені 

властивостей (ознак), характерних для покарання. [31, 264] 

У ході досудового розслідування суспільно небезпечних діянь щодо осіб, 

які перебували у стані неосудності (обмеженої осудності), а також осіб, які 

захворіли на психічну хворобу після вчинення ними кримінального 

правопорушення, проводяться всі необхідні слідчі (розшукові) дії для з’ясування 

обставин суспільно небезпечного діяння, установлення особи, яка його вчинила, 

обставин, що характеризують цю особу і її психічний стан (ст. 505 КПК). 

Безпосередньо примусові заходи медичного характеру застосовуються 

судами до осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння в стані неосудності або в 

стані осудності, але захворіли до винесення вироку чи під час відбування 

покарання на душевну хворобу, що позбавляє можливості особи усвідомлювати 

свої дії або керуватися ними. Ці заходи не є покаранням, не спричиняють 

судимості і не переслідують мети виправлення, а застосовуються для лікування і 

соціальної адаптації душевно хворих, запобігання вчиненню ними нових 

суспільно небезпечних діянь, а також для охорони їх самих. Вони застосовуються 

незалежно від бажання хворого, його законних представників чи родичів, 

змінюються і припиняються лише судом. [55, 32] 

Законом передбачено такі примусові заходи медичного характеру:  

а) поміщення в психіатричну лікарню зі звичайним наглядом;  

б) поміщення в психіатричну лікарню з посиленим наглядом;  

в) поміщення в психіатричну лікарню із суворим наглядом [147, 285]. 

Підставами застосування таких заходів є:  
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1) наявність суспільно небезпечного діяння, передбаченого законом 

України про кримінальну відповідальність;  

2) доведеність учинення цього діяння даною особою. Відповідно до ст. 513 

КПК, суд у разі встановлення обставин, які вказують, що кримінальне 

правопорушення не було вчинено або вчинено іншою особою, а також якщо не 

доведено, що ця особа вчинила суспільно небезпечне діяння, кримінальне 

правопорушення, постановляє ухвалу про відмову в застосуванні примусових 

заходів медичного характеру та закриває кримінальне провадження; 

3) установлення факту, що особа в момент учинення суспільно 

небезпечного діяння була в стані неосудності чи захворіла після цього психічною 

хворобою, яка виключає застосування кримінального покарання;  

4) визнання цієї особи небезпечною для суспільства в силу її хворобливого 

стану і характеру вчиненого нею діяння. [111, 365] 

Відсутність хоча б однієї із цих підстав не дає суду права застосовувати 

вказані заходи. КПК передбачає, що коли під час досудового розслідування 

будуть установлені підстави для здійснення кримінального провадження про 

застосування примусових заходів медичного характеру слідчий, прокурор 

виносить постанову про зміну порядку досудового розслідування згідно з 

правилами, установленими законом. [198, 59] 

         Основною передумовою провини правопорушника є осудність, тобто 

здатність особи правильно розуміти сутність скоєної дії, усвідомлювати її 

наслідки для себе, оточуючих, суспільства загалом, а також можливість 

контролювати свої дії, керувати ними. Із цих позицій особа в кожний момент 

повинна усвідомлювати, що саме вона робить і як суб'єкт права повинна нести 

відповідальність за кожну свідомо вчинену дію, що спричиняє юридично значимі 

наслідки. [63, 38] Це означає розуміння суб’єктом права дозволів і заборон, які є в 

законі, та пристосовувати до них свою поведінку. Отже, особа повинна мати 

фактичну можливість правильно оцінювати обстановку, в якій здійснюються 

юридичні дії, усвідомлювати їх сутність і розпоряджатися ними. 
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У разі вчинення особою кримінального правопорушення в стані 

неосудності, вона не є суб’єктом злочину, а її дії слід кваліфікувати як небезпечні 

дії психічно хворої. Наявність психічних розладів позбавляє людину можливості 

правильно розуміти і оцінювати свої вчинки, а також контролювати і направляти 

свою поведінку. [74, 30] 

Неосудність має місце за наявності двох критеріїв: медичного і юридичного. 

Медичний (біологічний) критерій характеризується наявністю хронічної хвороби 

(шизофренія, епілепсія, прогресуючий параліч), тимчасового розладу душевної 

діяльності (гострий алкогольний психоз, реактивний стан, патологічне сп’яніння, 

патологічний афект), слабоумства (ідіотія, імбецильність, дебільність) та іншого 

хворобливого стану (інфекційні захворювання, аномалії психіки в глухонімих). 

Юридичний (психологічний) критерій неосудності охоплює дві ознаки: 

інтелектуальну (нездатність особи усвідомлювати свої дії) і вольову (нездатність 

керувати своїми діями). Для наявності юридичного критерію неосудності 

достатньо однієї ознаки - інтелектуальної чи вольової. [146, 117] 

Із метою взаємного збагачення держав позитивним досвідом правового 

регулювання в даній сфері, виявлення недоліків, прогалин у національному 

законодавстві, подальшого розвитку та вдосконалення внутрішнього 

законодавства, вироблення єдиних положень у даній сфері представляє інтерес 

порівняльний аналіз законодавства, що регламентує застосування кримінально-

правових заходів стосовно осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння в стані 

неосудності або обмеженої осудності.  

Аналог зазначеним заходам існує й у законодавстві зарубіжних країн. Вони 

позначені як заходи безпеки (КК Польщі), [251, 28] заходи виправлення та 

безпеки (КК ФРН), [247, 168] заходи безпеки, що передбачають позбавлення волі 

(КК Іспанії) [249, 65] і ін.  

Для законодавства зарубіжних країн характерний інститут заходів 

виправлення та безпеки, який ширше ніж інститут примусових заходів медичного 

характеру, який існує в Україні. У США та Швейцарії такі заходи фактично 

розглядаються як альтернатива покаранню. [136, 285] 
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В основі призначення різноманітних видів заходів безпеки лежить принцип 

відповідності заходів виправлення й безпеки та ступеню вихідної від нього 

небезпеки. Так, наприклад, у Німеччині юристи розглядають систему заходів 

виправлення й безпеки і як втілення ідей ресоціалізації, і як профілактичний захід. 

Це поміщення в психіатричну лікарню, терапевтичну установу для алкоголіків і 

наркоманів, превентивне затримання, нагляд, позбавлення прав керуванням 

транспортним засобом, заборона займатися певною професією.  

У більшості зарубіжних країн передбачений інститут зменшеної 

(обмеженої осудності). При цьому застосування заходів медичного характеру до 

зазначеної категорії осіб передбачене законодавством лише окремих країн. Так 

КК Швейцарії [252, 238] вказує, що суд на свій розсуд може пом'якшити 

покарання зазначеній категорії осіб (ст.11) і з урахуванням рекомендацій 

експертів ухвалити рішення щодо поміщення обмежено осудного до лікарні (ст. 

14).  

КК Франції дозволяє застосувати до особи, визнаної обмежено осудною, 

заходів медичного характеру. Ці особи повинні утримуватися в спеціалізованій 

установі, режим якої поєднує режим тюремного ув’язнення та проведення 

медико-психіатричних заходів. [119,45]  

КК Латвії містить положення про те, що таким особам залежно від 

конкретних обставин діяння суд може пом’якшити покарання або звільнити цих 

осіб від покарання, при цьому суд застосовує передбачені законом примусові 

заходи медичного характеру. [250, 58] 

Відповідно до ст. 93 КК Польщі, суд може призначити заходи безпеки, 

пов’язані з поміщенням у закриту установу тільки тоді, коли це необхідно для 

запобігання здійсненню особою нового протиправного діяння, пов’язаного з її 

психічним захворюванням, розумовою відсталістю або залежністю від алкоголю 

або інших одурманюючих речовин. [251, 168] 

Відповідно до §63 КК ФРН особу, що вчинила протиправне діяння в стані 

неосудності або зменшеної осудності, поміщують в психіатричну лікарню. Суд 

виносить таке рішення, якщо доходить висновку, що особа внаслідок свого 
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психічного стану може вчинити серйозні протиправні діяння і тому вона 

небезпечна для суспільства. [247, 137] 

За законодавством Іспанії як захід безпеки передбачено лікування або 

одержання фахової освіти в установі, відповідній до психічної аномалії особи, яка 

вчинила протиправне діяння в стані неосудності. Особа, яка вчинила злочин у 

стані сильного алкогольного (наркотичного) сп’яніння, поміщується у державний 

або приватний центр реабілітації алкоголіків та наркоманів. Тривалість 

знаходження в лікувальній установі не повинна перевищувати строк покарання у 

вигляді позбавлення волі, який міг би бути призначений за вироком за вчинення 

діяння. Якщо особа вчинила протиправне діяння, покарання за яке не передбачає 

позбавлення волі, суд призначає амбулаторне лікування. При цьому захід безпеки 

зараховується за виконання покарання. [249, 105] 

Із метою вдосконалення вітчизняного законодавства та застосування 

профілактичних заходів можливо передбачити відстрочку виконання покарання 

особам, до яких застосовуються заходи медичного характеру у вигляді лікування 

від алкоголізму, наркоманії, з установленням нагляду за ними й наступним 

можливим звільненням від покарання. [204, 198] 

Відповідно до п.10 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 05.10.2012  № 223-1446/0/4-12 «Про деякі 

питання порядку здійснення судового розгляду в судовому провадженні у першій 

інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України», якщо ж 

під час судового провадження буде встановлено обставини, які дають підстави 

вважати, що особа, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, перебувала 

чи перебуває в стані неосудності, зокрема: 1) наявність у такої особи згідно з 

медичним документом розладу психічної діяльності або психічного 

захворювання; 2) поведінка особи під час учинення суспільно небезпечного 

діяння або після нього була або є неадекватною (затьмарення свідомості, 

порушення сприйняття, мислення, волі, емоцій, інтелекту чи пам’яті тощо), суд 

зобов’язаний залучити експерта (експертів) для проведення психіатричної 

експертизи. У разі необхідності здійснення тривалого, на думку експерта 



172  

(спеціаліста), спостереження та дослідження особи, таку особу за ухвалою суду 

згідно із ч. 2 ст. 509 КПК може бути направлено до медичного закладу для 

проведення стаціонарної психіатричної експертизи на строк не більше двох 

місяців. [178] 

Зазначене провадження має ряд особливостей. Так крім обставин, що 

підлягають доказуванню (ст. 91 КПК), додатково встановлюються:  

а) факт учинення кримінального правопорушення цією особою; 

б) наявність у цієї особи розладу психічної діяльності в минулому, ступінь і 

характер розладу психічної діяльності чи психічної хвороби на час учинення 

кримінального правопорушення або на час досудового розслідування.  

в) поведінка особи до вчинення правопорушення і після нього; 

г) можливість спричинення іншої суттєвої шкоди такою особою, що 

обґрунтовується експертним висновком про неосудність або обмежену осудність. 

[207, 175] 

Характер розладу психічної діяльності чи психічного захворювання такої 

особи визначається відповідно до висновку судово-психіатричної експертизи (ст. 

509 КПК). Слідчі та процесуальні дії за участю такої особи можуть бути 

проведені лише тоді, коли її психічний стан це дозволяє. У разі виявлення підстав, 

необхідних для здійснення кримінального провадження про застосування заходів 

медичного характеру, слідчий, прокурор виносить постанову про зміну порядку 

досудового розслідування і продовжує його згідно з вимогами КПК. [111, 582] 

Відповідно до ст. 508 КПК до особи, стосовно якої передбачається 

застосування примусових заходів медичного характеру, можуть бути застосовані 

судом запобіжні заходи: 1) передання на піклування опікунам, близьким родичам 

чи членам сім’ї, з обов’язковим лікарським наглядом; 2) поміщення до 

психіатричного закладу в умовах, що виключають її небезпечну поведінку. 

Запобіжні заходи застосовуються судом до особи з моменту встановлення факту 

розладу психічної діяльності чи психічної хвороби. [112] Із приводу цього слід 

зауважити, що зміст зазначеної статті не відповідає положенням загальної 

частини (ст. 176 КПК), яка визначає перелік запобіжних заходів. Тому доцільно 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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внести відповідні зміни до законодавства. Зазначену пропозицію підтримали 

71,3% респондентів 

Стаття 509 КПК вимагає залучити експерта (експертів) для проведення 

психіатричної експертизи в разі, якщо під час кримінального провадження будуть 

установлені обставини, які дають підстави вважати, що особа під час учинення 

злочину була в неосудному або обмежено осудному стані, або вчинила злочин в 

осудному стані, але після його вчинення захворіла на психічну хворобу, яка 

позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними. Такими 

обставинами, зокрема, є:  

1) наявність згідно з медичним документом в особи розладу психічної 

діяльності або психічного захворювання;  

2) поведінка особи під час учинення суспільно небезпечного діяння або 

після нього була або є неадекватною (затьмарення свідомості, порушення 

сприйняття, мислення, волі, емоцій, інтелекту чи пам’яті тощо).  

Приводами для призначення експертизи також може бути дивна, безглузда 

поведінка затриманого в слідчому ізоляторі, скарги на порушення психічного 

здоров'я. Під час допитів і бесід можуть з’явитись такі ознаки, як неспроможність 

правильно осмислювати запитання, непослідовність, нелогічність відповідей і 

міркувань, неможливість зосередитись й зрозуміти сутність подій, страхи, 

неадекватні афективні реакції, прояви психічних розладів, розуміння 

хворобливого стану яких не потребує спеціальних медичних знань. [232, 264] 

Відомості про дивацтва в поведінці особи можуть міститися у показаннях свідків, 

рідних, знайомих або спостерігатись особисто слідчим або суддею, виявлятись 

такі ознаки можуть на різних етапах кримінального процесу.  

Також приводом для призначення даної експертизи можуть бути 

повідомлення громадянина про наявність у нього хворобливого стану, зорових чи 

слухових галюцинацій, дивних відчуттів. За результатами вивчення зібраних 

матеріалів слідчий чи прокурор повинні самостійно прийняти рішення про 

необхідність призначення судово-психіатричної експертизи. 
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Досить дискусійними є положення ч.3 ст. 503 КПК, відповідно до яких 

кримінально-правова оцінка суспільно небезпечного діяння, учиненого в стані 

неосудності, повинна ґрунтуватися лише на відомостях, які характеризують 

суспільну небезпеку вчинених дій. При цьому не враховуються попередня 

судимість, факт учинення раніше кримінального правопорушення, за яке особу 

звільнено від відповідальності або покарання, факт застосування до неї 

примусових заходів медичного характеру. 

Ураховуючи специфіку даної форми закінчення досудового розслідування, 

уважаємо, що дані положення суперечать вимогам п. 3 ч. 1 ст. 505 КПК та ч. 1 і 2 

ст. 509 КПК. Проведення психіатричної експертизи з подальшим прийняттям 

рішення про застосування примусових заходів медичного характеру неможливе 

без детального вивчення та встановлення наявності в особи розладу психічної 

діяльності або психічного захворювання.  

Наявні судимості та факти застосування примусових заходів медичного 

характеру в минулому, можуть вплинути на обрання запобіжного заходу, вид 

таких заходів, а в подальшому – і на рішення суду. Уважаємо, що це протиріччя 

також слід усунути в законодавчому порядку шляхом виключення зі змісту ч.3 ст. 

503 КПК другого речення. 

У даному провадженні відсутній такий учасник процесу, як підозрюваний, 

що не виключає необхідності забезпечити охорону прав і законних інтересів 

особи, яка причетна до протиправного діяння. [265, 74] Як правило, на 

початкових етапах розслідування виникає ситуація, коли слідчий, не маючи 

достатніх даних про психічний розлад особи, оголошує їй про підозру. Далі, 

отримавши висновок експерта про наявність психічної вади, рішення щодо 

процесуального статусу підозрюваного не приймається, а акт повідомлення про 

підозру залишається в матеріалах провадження. 

У той же час Галаган О.І., [36, 49] аналізуючи позицію Дубинського А.Я., 

уважає помилковою його думку, що у разі визнання особи неосудною після 

повідомлення про підозру, акт притягнення до кримінальної відповідальності 

втрачає силу. Ураховуючи, що для припинення кримінальних процесуальних 
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відносин необхідне відповідне процесуальне рішення, пропонується єдине 

правильне рішення у даній ситуації - скасування акта оголошення про підозру 

відповідною постановою.  

Застосування примусових заходів медичного характеру можливе лише при 

доведеності вчинення особою суспільно небезпечного діяння, що містить ознаки 

конкретного кримінального правопорушення. [106,  404] 

У разі складання слідчим клопотання про застосування примусових заходів 

медичного характеру (ст. 292 КПК) прокурор затверджує його і надсилає до суду. 

Одночасно прокурор зобов’язаний під розписку надати копію такого клопотання і 

копію реєстру матеріалів досудового розслідування законному представнику та 

захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування цих заходів (ст. 293 

КПК).  

На жаль, КПК не містить вимог до змісту клопотання про застосування 

примусових заходів медичного характеру, посилаючись на положення ст. 291 

КПК. Однак, ураховуючи особливості проведення досудового розслідування про 

застосування примусових заходів медичного характеру, уважаємо, що в такому 

клопотанні повинні обов’язково знайти відображення перераховані вище 

особливості розслідування та викладення обставин, які підлягають установленню 

під час такого провадження.  

Підтримуючи позицію науковців, [159, 515; 242 105] пропонуємо доповнити 

ч. 2 ст. 292 КПК України реченням такого змісту: «Клопотання про застосування 

примусових заходів медичного характеру має відповідати вимогам статті 291 

цього Кодексу, а також містити інформацію про доведеність причетності 

душевнохворої особи до вчинення суспільно небезпечного діяння, про 

примусовий захід медичного характеру»… і далі за текстом. 

Обґрунтування зазначеного клопотання повинно містити викладення 

доказів, що підтверджують факт причетності до вчинення суспільно небезпечного 

діяння даної особи, необхідність застосування до неї примусових заходів 

медичного характеру, а також судження щодо можливості забезпечення участі 

особи під час судового провадження за станом здоров’я. Крім того таке 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page10#n2607
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клопотання обов’язково має містити посилання на висновок експертизи, яка 

підтверджує наявність в особи психічного захворювання. 

Новелою КПК є те, що слідчий повинен у клопотанні визначити вид 

примусового заходу 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).   

Визначаючи вид примусового заходу медичного характеру, слідчий має 

враховувати висновок судово-психіатричної експертизи про характер душевного 

захворювання і заходи, які слід застосовувати до такої особи. Так примусове 

лікування в психіатричній лікарні зі звичайним наглядом призначається хворим: 

шизофренією із стійкими, які не піддаються корекції, маревними ідеями і 

галюцинаціями, епілепсією, органічними враженнями центральної нервової 

системи, церебральним атеросклерозом із психічними порушеннями та іншими 

психічними захворюваннями, які здійснили правопорушення вперше, якщо їх 

стан вважається таким, що створює соціальну небезпеку для суспільства. [87,74] 

Однак рекомендації експертів для суду не є обов’язковими, оскільки вони 

встановлюють тип психіатричної лікарні, виходячи лише з психічного стану 

хворого, без урахування характеру вчиненого ним діяння, що не належить до 

їхньої компетенції. [157, 268] Однак слід мати на увазі, що відповідно до вимог 

КПК (ч.4 ст.503) примусові заходи медичного характеру застосовуються лише до 

осіб, які є суспільно небезпечними. [112] 

Характер учинення протиправного діяння відображає соціальну 

небезпеку. Наприклад, убивство, погроза вчинити вбивство, нанесення тілесних 

пошкоджень, нерідко вчинені з незначних мотивів або під впливом імперативних 

галюцинацій, є доказом небезпеки такого хворого для оточуючих. У цьому плані 

особливої уваги заслуговують ті форми захворювання, які мають конкретну 

направленість на певних осіб, не корегуються хворим, супроводжуються 

вираженою афективною зараженістю. [232, 184]   

Існує думка, що при вчиненні вбивства проведення психіатричної експертизи 

до особи, яка його вчинила, є обов’язковим із того міркування, що характер 
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убивства і пов’язані з його вчиненням дії часто виходять за межі звичайних 

уявлень про психічно нормальну людину. [10, 92]   

При прийнятті рішення про складання клопотання про застосування 

примусових заходів медичного характеру слідчий чи прокурор мають 

ураховувати таке: 

- хворі на епілепсію і деякі форми органічних уражень центральної нервової 

системи здатні до безмотивної агресії в стані сутінкового розладу свідомості, у 

періоди дисфорії з явищами параноїдальної настроєності, а також за наявності в 

них зміни особистості з явищами слабоумства і стихійними ефективними 

порушеннями у вигляді злісно - гневливого розладу; [128, 67]   

- соціальна небезпека хворих виникає в періоди загострення стану по мірі 

трансформації і ускладнення психопатологічних синдромів на протязі різних 

психічних захворювань. Ступінь соціальної небезпеки хворого перебуває в певній 

залежності від гостроти психічного стану і його динамічності; 

- особи, які страждають алкогольними психозами, як правило, здійснюють 

соціально небезпечні дії в період ускладнення клінічної картини білої гарячки 

маревними синдромами, а також у стані алкогольних параноїдів з ідеями 

ревнощів у періоди приєднання галюцинаторних компонентів; 

- деякі психічні захворювання (шизофренія, епілепсія, параноя) мають 

тенденції до загострення або виявляються в певні вікові періоди (пубертатний та 

інволюційний). Ряд психічних захворювань у жінок загострюється в період 

вагітності і родів. [231, 108] 

Висновок судово-психіатричної експертизи про можливість застосування 

примусового лікування може розглядатись як підстава для направлення на таке 

лікування, коли воно відповідає вимогам, що висуваються до медичного висновку 

про необхідність застосування до особи лікування. У ряді випадків психічний 

розлад, який виник після притягнення до відповідальності і виявлений в ході 

судово-психіатричної експертизи, заважає достовірній оцінці психічного стану 

особи в період скоєння суспільно небезпечної дії. Як правило, це спостерігається 

при атипових реактивних психозах, рідше при декомпенсаціях психопатії і 
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органічних враженнях головного мозку. [18, 29] Для вирішення таких питань 

необхідне тривале спостереження.  

При визначенні характеру психічного захворювання, що виникло після 

вчинення правопорушення, до чи після вирішення судом справи за суттю судово-

психіатричні експерти повинні враховувати його типи: тимчасовий чи хронічний. 

При останньому виноситься висновок про неможливість особи постати перед 

судом і нести покарання або про неможливість подальшого відбування покарання 

в місцях позбавлення волі та необхідність її переведення на лікування до 

психіатричної лікарні. Тимчасовий характер захворювання – це коли особа лише 

деякий час не може постати перед судом, брати участь у слідстві під час 

розслідування або провадження справи судом чи відбувати покарання.  

Суттєвими обставинами, які зумовлюють сумніви в психічному стані 

підозрюваного, є характер учиненого правопорушення та його мотиви 

(жорстокість дій, відсутність психологічно зрозумілих мотивацій дій, їхня 

безглуздість). Одночасно треба зауважити, що самі собою ці обставини ще не 

можуть бути доказом психічної хвороби і потребують розгляду в сукупності з 

іншими даними про особу та її поведінку. [25, 38] Так, наприклад, коли у слідчого 

виникають сумніви стосовно психічного стану підозрюваного, слід допитати 

свідків про його поведінку. Якщо у свідків склалося враження «ненормальної», 

«дивної» поведінки, то треба з’ясувати й уточнити, чому саме.  

Важливо з’ясувати об’єктивні дані про характер поведінки та вчинків 

досліджуваного до, під час і відразу ж після вчинення ним протиправних дій, що 

допоможе при проведенні судово-психіатричної експертизи встановити 

можливість тимчасових психічних розладів. Такі допити необхідні навіть тоді, 

коли встановлюється факт перебування особи на обліку і під наглядом 

психіатричного чи наркологічного диспансеру.. 

Від ретельності підготовки матеріалів для проведення експертизи залежить її 

повнота і всебічність, надійність експертного висновку. Це в першу чергу 

стосується збирання матеріалів, що підлягають дослідженню. [180] 
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Визначальне значення резолютивної частини висновку судово-психіатричної 

експертизи має при прийнятті підсумкового рішення у кримінальному 

провадженні відповідно до ст. 511 КПК. Так слідчий за висновком експертизи, у 

якому подається розгорнутий медичний діагноз і судово-психіатрична оцінка 

особи, може прийняти рішення про закриття кримінального провадження за 

відсутності події та складу злочину або винести клопотання про направлення 

матеріалів до суду для застосування примусових заходів медичного характеру.  

Уважаємо, що слідчий у такому випадку повинен виходити від суспільної 

небезпеки кримінального правопорушення та психічного стану особи для 

суспільства. 

Стаття 20 КК України передбачає притягнення до кримінальної 

відповідальності осіб з обмеженою осудністю. Кримінальній відповідальності 

підлягає особа, визнана судом обмежено осудною, що враховується судом при 

призначенні покарання і може бути підставою для застосування примусових 

заходів медичного характеру. [104] 

Визнання особи обмежено осудною належить виключно до компетенції суду, 

що прямо зазначено в ч. 1 ст. 20 КК. Про це наголошується й у постанові Пленуму 

Верховного Суду України від 3 червня 2005 р. № 7 «Про практику застосування 

судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування». 

[181] 

Уважаємо, що за наявності в матеріалах кримінального провадження даних, 

які можуть свідчити про обмежену осудність підозрюваного, слідчому необхідно 

призначати судово-психіатричну експертизу для визначення психічного стану 

особи в конкретні проміжки часу і щодо певних обставин. На жаль, положення 

глави 34 КПК є недосконалими, оскільки побудовані таким чином, що при 

формальному тлумаченні процесуальний статус обмежено осудних не 

відрізняється від статусу неосудних. У КПК не передбачено вимогу щодо 

остаточного рішення про закінчення досудового розслідування при встановленні 

обмеженої осудності особи. При цьому ігнорується те, що обмежено осудна особа 

є суб’єктом злочину, а також те, що психічний розлад цієї особи не тяжкий і не 
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виключає можливості притягнення її до кримінальної відповідальності та 

призначення покарання. Отже, матеріали проваджень щодо таких осіб після 

закінчення розслідування мають направлятися до суду з обвинувальним актом. 

 

Висновки до розділу 3. 

 

1. Обґрунтування кримінального процесуального рішення являє собою 

особливий вид інтелектуально-практичної діяльності суб'єктів, що приймають 

такі рішення, який полягає в приведенні у відповідних розділах процесуального 

акта посилань на конкретні правові норми, результати аналізу сукупності доказів, 

заснованих на законах логіки висновках, які підтверджують правильність 

прийнятого  рішення. Обґрунтованість процесуального акта повинна допомагати 

виявляти помилки в судженнях осіб, які приймають рішення, давати можливість 

підозрюваному, обвинуваченому та іншим особам зрозуміти доводи, які 

покладені в основу прийнятого рішення і належним чином захищати свої 

інтереси. 

 2. Доводи, які наводяться й обґрунтовують правильність висновків про 

факти, установлені в ході кримінального провадження, виконують певну 

систематизуючу функцію стосовно доказової інформації, упорядковують докази, 

для надання їм тієї переконливості, яка робить ухвалене рішення беззаперечним. І 

тільки при такому (системному, упорядкованому) викладі сукупності доводів у 

конкретному процесуальному акті він стає переконливим і, в остаточному 

підсумку, обґрунтованим. 

3. Обґрунтування рішення повідомлення про підозру з огляду на його 

значущість для реалізації прав та свобод підозрюваного, безумовно, має бути 

законним, відповідно рішення повинне мати посилання на доведеність певних 

обставин. Висновок експерта може бути покладений в основу повідомлення про 

підозру лише в сукупності з іншими доказами. Тому використання результатів 

спеціальних знань залежить від конкретної ситуації в кримінальному 

провадженні, та наявності інших доказів. Результати застосування спеціальних 
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знань обґрунтовують підозру в кримінальних провадженнях щодо незаконних дій 

із наркотичними засобами та прекурсорами, вогнепальною та холодною зброєю, 

завдання тілесних ушкоджень, підробки документів. 

4. Обґрунтованість обвинувального акта виражає не тільки позицію сторони 

обвинувачення, але і є гарантією забезпечення прав підозрюваного на захист. 

Сторона захисту і потерпілий не тільки мають право ознайомитися з остаточним 

формулюванням підозри, але й отримати відомості конкретного обґрунтування 

цієї підозри. Тому чіткий виклад доказів в обвинувальному акті повинен слугувати 

передумовою успішної реалізації права на захист. Для обґрунтування позиції 

сторони обвинувачення в даному рішенні, доцільно не просто наводити перелік 

доказів, а пояснювати значення кожного з них, робити висновки із сукупності 

декількох доказів.  

Особливе значення при підготовці обвинувального акта має викладення 

результатів застосування спеціальних знань та їх значення для кваліфікації 

кримінального правопорушення (тілесні ушкодження в разі вчинення розбійного 

нападу, встановленні віку неповнолітнього), визначення ідентифікуючих ознак 

предметів (результати дактилоскопічних, фоноскопічних, трасологічних, 

балістичних експертиз), визначення наслідків (встановлення збитків від 

незаконного полювання, вирубки лісу).  

5. Закриття кримінального провадження є інститутом кримінального 

процесуального права, норми якого регулюють названу вище діяльність, сутність 

якої полягає в діяльності слідчого та прокурора з встановлення підстав, з 

наявністю яких закон зобов’язує, або надає можливість закінчення досудового 

розслідування, прийняття рішення про його закриття чи винесення клопотання 

про звільненням особи від кримінальної відповідальності.  

Закриття кримінального провадження за реабілітуючими та 

нереабилітуючими підставами, а також прийняття рішення про звільнення особи 

від кримінальної відповідальності можливе лише за умови належного 

оформлення підсумкового рішення, наведення в ньому процесуальних підстав, 
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результатів застосування спеціальних знань та додержання всіх процесуальних 

умов прийняття такого рішення. 

6. У ході кримінального провадження стосовно неповнолітніх підлягають 

встановленню обставини, які базуються на результатах застосування спеціальних 

знань. Крім того висновки експертизи, які проводяться в ході досудового 

розслідування у справах неповнолітніх, є основним критерієм, який по суті і 

визначає особливості кримінального провадження та прийняття підсумкового 

процесуального рішення про застосування примусових заходів виховного 

характеру. 

7. Висновки судово-психіатричної експертизи є підґрунтям прийняття 

підсумкового рішення стороною обвинувачення про застосування заходів 

примусового медичного характеру чи закриття провадження за відсутності події 

та складу злочину. Клопотання про застосування примусових заходів медичного 

характеру має відповідати вимогам ст. 291 КПК, а також містити відомості про 

причетність душевнохворої особи до вчинення суспільно небезпечного діяння та 

інформацію про примусовий захід медичного характеру, який пропонується 

застосувати, унаслідок чого потребує доповнення ч. 2 ст. 292 КПК. 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page10#n2607
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ВИСНОВКИ 

 

У дослідженні наведено теоретичні узагальнення і новели вирішення 

наукового завдання, що полягає в розробленні рекомендацій щодо внесення змін 

до чинного КПК України з метою вдосконалення процедури використання 

спеціальних знань у ході досудового розслідування. До найбільш вагомих 

наукових результатів роботи належать такі: 

1. Спеціальні знання – це наукові, технічні й інші професійні знання, 

отримані в результаті навчання, а також навички, набуті в процесі роботи в 

певних галузях практичної діяльності, які використовуються разом із науково-

технічними засобами для пошуку, виявлення, вилучення та дослідження слідів 

злочину з метою одержання доказової та орієнтуючої інформації. Основні риси, 

які притаманні спеціальним знанням: мета застосування – сприяння пошуку, 

виявленню і вилученню доказової та орієнтуючої інформації. Не є спеціальними 

знання в галузі матеріального та процесуального права, загальновідомі та 

загальнодоступні наукові знання; застосування спеціальних знань можливе не 

лише обізнаними особами, але й іншими учасниками, хоча результати їх 

застосування матимуть різне доказове значення. 

2. Обґрунтовано, що стадії досудового розслідування притаманні основні 

риси: 1) наявність самостійних завдань; 2) визначення її меж у системі 

кримінального процесу; 3) особлива процесуальна форма; 4) визначене коло 

суб’єктів; 5) характерні підсумкові процесуальні рішення. Визначено умовні етапи 

даної стадії: 1) діяльність слідчого та прокурора на початку кримінального 

провадження; 2) проведення слідчих та інших процесуальних дій, направлених на 

з'ясування обставин вчиненого злочину та встановлення причетних до його 

вчинення осіб; 3) виконання процесуальних дій, пов'язаних із повідомленням про 

підозру; 4) закінчення досудового розслідування. 

3. Доведено, що характерними властивостями кримінальних процесуальних 

рішень є: прийняття його уповноваженою особою, обґрунтованість, своєчасність, 

повнота, належне процесуальне оформлення, ефективність, доброякісність, 
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забезпечення законних прав осіб, чиїх інтересів стосується винесене рішення. 

Обґрунтовано, що протокол затримання особи за підозрою в учиненні злочину, 

повідомлення про підозру, клопотання, доручення є процесуальними рішеннями, 

у зв’язку з чим запропоновано внесення відповідних змін до ст. 110 КПК України. 

4. Із метою однозначного тлумачення правових основ щодо призначення 

експертизи запропоновано викласти ч.1 ст. 242 КПК у такій редакції: «Підставою 

проведення експертизи є постанова слідчого чи прокурора або рішення 

зазначених осіб чи ухвала слідчого судді за розглядом клопотання сторони 

захисту про залучення експерта». Визначено, що для надання об’єктивного 

висновку експерт повинен провести всебічне, повне й неупереджене дослідження 

наданих йому матеріалів, при цьому він має бути незалежним і самостійним у 

виборі наукових тверджень і методів дослідження при проведенні експертизи і 

формулюванні висновку, який оцінюється в сукупності з іншими доказами. 

5. Заключним етапом оцінки будь-якої судової експертизи є визначення ролі 

і значення встановлених експертом фактів у доведенні причетності особи до 

кримінального правопорушення, у вирішенні питання про доведеність інших 

обставин кримінального провадження і їх вплив на підготовку процесуальних 

рішень. В основу цих рішень можуть бути покладені тільки такі експертні 

висновки, спроможність і достатня обґрунтованість яких не викликає сумнівів. 

За певних обставин спеціаліст, як і експерт, виступає як суб’єкт доказування і 

бере участь у всіх його елементах: збиранні, дослідженні та оцінці. Висновок 

спеціаліста – це консультація з питань, які входять до його компетенції, надана в 

письмовій формі. При достатній ясності обставин кримінального провадження 

уповноважена особа, отримавши висновок спеціаліста, у подальшому за 

відсутністю оскарження такої процесуальної дії може посилатися на цей 

висновком і не призначати відповідну судову експертизу. 

6. Зауважено, що обґрунтування є особливим видом інтелектуально-

практичної діяльності суб'єктів, що приймають кримінальні процесуальні 

рішення, яка полягає в наведенні у відповідних розділах процесуального акта 

посилань на конкретні правові норми, аналізу сукупності доказів і заснованих на 
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законах логіки доводів, які підтверджують правильність прийнятого рішення. 

Обґрунтованість підозри та обвинувального акта визначається доведеністю фактів 

та обставин, що підлягають доказуванню і підтверджуються показаннями, 

речовими доказами, документами і висновками експертизи. Результати 

спеціальних знань мають суттєве значення для кваліфікації кримінального 

правопорушення, визначення ідентифікуючих ознак предметів, визначення 

наслідків злочинного діяння.  

7. Закриття кримінального провадження можливе лише за умови належного 

оформлення підсумкового рішення, наведення в ньому процесуальних підстав, 

результатів застосування спеціальних знань та додержання всіх процесуальних 

умов прийняття такого рішення. Неможливо прийняти рішення про закриття 

кримінального провадження та звільнення від кримінальної відповідальності у 

випадках, передбачених ч.2, ст. 263 КК, ч.2, ст. 212 КК, ст. 307 КК, ст. 311 КК, а 

також у випадках смерті підозрюваного, тяжкого захворювання, яке відповідно 

висновку судово-медичної експертизи свідчить, що особа перестала бути 

суспільно небезпечною, закриття кримінальних проваджень стосовно 

неповнолітнього у зв’язку з відставанням у психічному розвитку та ін. 

8. Результати застосування спеціальних знань мають вирішальне значення 

для прийняття рішення про застосування примусових заходів виховного та 

медичного характеру. Такі знання необхідні для встановлення віку 

неповнолітнього, стану його здоров’я (психічного захворювання чи затримки 

психічного розвитку), визначення розумової відсталості неповнолітнього, що 

вимагає внесення доповнень до п. 5 ч.1 ст.  485 КПК України.  Характер розладу 

психічної діяльності чи психічного захворювання особи визначається відповідно 

до висновку судово-психіатричної експертизи, який визначає особливості 

проведення досудового розслідування та прийняття підсумкового рішення. 

9. Запропоновані шляхи вдосконалення використання спеціальних знань у 

ході досудового розслідування та прийняття процесуальних рішень шляхом: 

надання процесуального статусу певній категорії осіб, які надають довідки про 

застосування спеціальних знань; визначення правової регламентації допиту 
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обізнаних осіб; закріплення у КПК понять первинної, додаткової, повторної, 

комісійної та комплексної експертиз; порядку залучення експерта; ознайомлення з 

постановою про призначення експертизи і її результатами; розширення випадків 

обов’язкового призначення експертизи. 

Також запропоновано доповнення до норм КПК: ст. 101-1 КПК та 

визначити особливості оцінки висновку експерта з позиції, що така оцінка: 

проходить у сукупності з іншими доказами; у разі неповноти висновку є 

можливість призначення додаткової експертизи, а в разі сумніву в його 

правильності чи обґрунтованості - можливість призначення повторної експертизи; 

ст. 225-1 «Особливості допиту експерта» і до основних положень такого допиту 

віднести: уточнення компетенції експерта і його ставлення до даного 

кримінального провадження; отримання роз’яснення з наданого висновку; 

визначення обґрунтованості застосування обраної методики дослідження, 

приладів, обладнання; установлення доцільності використання обраної методики і 

об’єктивність виявлених діагностичних та ідентифікаційних ознак. 
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ДОДАТКИ 

Додаток1 
 

Результати опитування працівників слідчих підрозділів та експертів ГУНП 

Одеської області щодо застосування результатів спеціальних знань та 

прийняття процесуальних рішень досудового розслідування (всього опитаних 

– 228 осіб) 

УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

1. Ваша посада: 
1 –Слідчий 182 чол. 

2 –Експерт                                          46   чол. 

2. Стаж роботи в правоохоронних органах: 

1 –1-2 роки                                           12% 

 2 -2-5 років                                          32% 

3 - Більше 5 років                                56% 

3.  На Вашу думку, в залежності від специфіки дій, які проводяться на стадії досудового 

розслідування,чи можливо вести мову про умовні етапи цієї стадії: 1) початок досудового 

розслідування, 2) повідомлення про підозру, 3) проведення гласних та негласних слідчих 

(розшукових) та інших процесуальних дій, для з'ясування обставин вчиненого 

кримінального правопорушення; 4)закінчення досудового розслідування 

 1. Так - 81,3% 

 2. Ні  - 4,6 % 

 3. Інша відповідь -14,1% 

4.Чи доцільно передбачити у кримінальному процесуальному законодавстві попередню 

перевірку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення  

 1.Так – 72,8 % 

 2. Ні – 9,9 % 

 3. Інша відповідь -17,3% 

4. Чи доцільно доповнити ст. 3 КПК України  (визначення основних термінів) поняттям 

«спеціальні знання» 

1. Так – 86,8% 

 2. Ні – 3,3% 

 3. Інша відповідь  - 9,9 % 

5. Чи слід віднести до доказів а) результати медичного та наркологічного освідування;      

б) результати перевірок нещасних випадків на виробництві та аварій на транспорті, які 

потягли тяжкі наслідки; в) результати відомчих товарознавчих досліджень з оцінки 

збитків, заподіяних в результаті ДТП, г) довідкову інформацію. 

1. Так – 74, 4% 

 2. Ні – 8,5% 

 3. Інша відповідь – 17,1% 

6. Чи ведеться Вами облік спеціалістів, до яких звертаються за допомогою в ході 

кримінального провадження. 

 1. Так, ведеться -53, 6% 

 2. Ні не має необхідності – 10,5% 

 3. Надання допомоги ведеться спеціалістами підрозділів МВС -35,9% 

7. Чи Ви вважаєте, що в експертних установах кожного регіону потрібно мати штатних 

експертів для проведення найпоширеніших видів експертиз.  
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 1.Так, потрібно  - 61,7 % 

 2. Не має потреби - 38,3 % 

8.Чи траплялися випадки відмови обізнаної особи від явки для проведення слідчих 

(розшукових) дій чи надання консультативної допомоги. 

1.Так, були – 39,2% 

2.Ні, таких випадків не було – 47,4% 

3. Інша відповідь – 13,4% 

9.Відмова від надання консультативної допомоги була з боку: 

1.Обізнаної особи, яка працює в експертній установі – 22, 6% 

2.Особою, яка  не є співробітником  експертної установи – 77,4% 

 

10.Чи наявні у слідчому підрозділі довідники про види та можливості судових експертиз, 

які проводяться у експертних установах Вашого регіону із зазначенням прізвищ та 

телефонів експертів. 

1. Так -3,6% 

 2. Ні – 81,2% 

 3. Використовуються особисті зв’язки – 13,8 % 

 4.Інша відповідь -1,4% 

11.  Чи доцільне створення при управліннях юстиції кожного регіону банку даних осіб, які 

можуть виступати як перекладачі в ході досудового розслідування та судового розгляду 

1. Так – 82,3% 

2. Ні - 4,8% 

3 Інша відповідь – 12,9% 

12. Чи доцільно передбачити в КПК обов'язкове проведення експертиз про злочини 

пов’язані з підробленими грошами, наркотичними засобами, вогнепальною або холодною 

зброєю: 

1. Так – 72,8 % 

 2. Ні – 9,9 % 

 3. Інша відповідь -17,3% 

13. Чи повинні мати письмовий переклад на мову, якою ведеться провадження, всі 

документи, виконані іноземною мовою, що долучаються до матеріалів кримінального 

провадження  за клопотанням сторін  

1. Так - 82,2% 

 2. Ні - 3,8 % 

 3. Інша відповідь -14% 

14. Чи доцільно доповнити ст.79 КПК положеннями щодо можливості заявлення відводу 

експерту прокурором, стороною захисту, потерпілому та його представникам.  

1. Так – 56,3% 

 2. Ні – 14,6% 

 3. Інша відповідь - 29,1% 

15. Чи доцільно доповнити ст.101 КПК положенням щодо визначення понять первинної, 

додаткової та повторної, комісійної, комплексної експертизи. 

1. Так – 77, 9% 

 2. Ні – 4,7% 

 3. Інша відповідь – 17,4% 

16. Чи підлягають розширенню положення КПК стосовно надання статусу спеціаліста 

лікарю, психологу, які приймають участь у проведенні процесуальних дій. 

1. Так – 64,1% 

2. Ні – 12, 6% 

3 Інша відповідь – 23,3% 
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17. Чи підлягають розширенню положення ст. 291 КПК стосовно викладення у 

обвинувальному акті всіх обставин, що входять у предмет доказування, і проведення 

аналізу доказів, які підтверджують ці обставини. 

1. Так – 58,7% 

2. Ні – 17,2% 

3 Інша відповідь – 24,1 % 

18. Які найбільш поширені види експертиз проводилися Вами? 

Медичні (32%), дактилоскопічні(48%), технічні(31%),  хімічні(52%), бухгалтерські(4%), 

біологічні(14%), вибухово-технічні(8%),  інші (12%) 

19. Під час винесення постанови про призначення експертизи чи зверталися Ви за 

консультацією: 
1.Так, до знайомого експерта – 23,2 % 

2.Так, до більш досвідченому слідчому чи прокурору – 47,6% 

3.Так, до спеціалісту в даній галузі знання – 10,3% 

4.Так, до довідкової та методичної літератури з питань призначення і проведення судових 

експертиз -18,9 % 

20. Чи доводилося Вам використовувати допомогу спеціаліста в ненаукових галузях знань 

- наприклад, в галузі колекціонування, спорту і т.ін.? 
1 Так (вкажіть галузь та мету участі спеціаліста)  48,3% 

2 Ні – 51,7% 

21. Що, на Ваш погляд, краще зробити для з'ясування змісту висновку експерта? 

1. Призначити додаткову експертизу  3,2% 

2. Допитати експерта, який проводив дослідження – 44,7% 

3. Допитати фахівця у відповідній галузі знання – 7,8% 

4. Звернутися за консультацією до експерта, який провів дослідження  - 22,5% 

5. Звернутися за консультацією до фахівця у відповідній галузі знання – 6,1% 

6. Інше – 7,6% 

7.Мені не доводилося стикатися з цією проблемою - 8,1% 

22. Які, на Ваш погляд, існують недоліки у використанні спеціальних знань у 

кримінальному провадженні? 

1. Відсутність інформації про нові види експертиз, їх можливості та особливості їх призначення  

43,9% 

2. Неготовність експертів взаємодіяти зі слідством у формі непроцесуального консультування  

22,7% 

3. Небажання слідчих «ускладнювати» звичну схему розслідування проведенням трудомістких 

експертиз та залученням в процес нових учасників-фахівців -14,3% 

4. Труднощі знайти відповідного спеціаліста для участі в слідчій дії – 18,5% 

5. Інше - 0,6% 

23. На Вашу думку, чи можливо обмежитись проведенням допиту спеціаліста у разі 

отримання відповіді на питання, які не потребують проведення експертного дослідження 

1.Так – 75,3% 

2.Ні -9,4% 

3. Інше -15,3% 

24. На Вашу думку, чи зобов’язані слідчий чи прокурор при складанні обвинувального 

акта надати характеристику особі підозрюваного  

1.Так-  68,6% 

2.Ні- 12,2 % 

3. Інше – 19,2% 

25. Чи підлягають доповненню положення ст. 176 КПК України про розширення переліку 

запобіжних заходів у випадках застосування примусових заходів медичного характеру 

судом щодо: 1) передання на піклування опікунам, близьким родичам чи членам сім'ї, з 

обов'язковим лікарським наглядом; 2) поміщення до психіатричного закладу в умовах, 
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що виключають її небезпечну поведінку, з моменту встановлення факту розладу психічної 

діяльності чи психічної хвороби.   

1.Так – 71,3% 

2.Ні – 22,4% 

3. Інше- 6,3% 

26. Стаття 511 КПК визначає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні 

щодо застосування примусових заходів медичного характеру закінчується закриттям 

такого провадження або складенням клопотання про застосування примусових заходів 

медичного характеру. Чи доцільне на Вашу думку, уточнення в Законі підстав закриття 

провадження, оскільки воно може бути закрите тільки на підставі  п.2 ст. 284 КПК 

(відсутність в діянні складу кримінального правопорушення).  

1.Так – 53,8 % 

2.Ні – 28,7 % 

3. Інше – 17,5% 

27. На Вашу думку, чи повинні враховуватися попередня судимість та факт вчинення 

раніше кримінального правопорушення, за який особу звільнено від відповідальності або 

покарання, чи факт застосування до неї примусових заходів медичного характеру при 

кримінально-правовій оцінці суспільно небезпечного діяння, вчиненого у стані 

неосудності. 

1.Так – 77,2% 

2.Ні - 8,4 % 

3. Інше- 14,4% 
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Додаток 2 
 

Анкета для вивчення та узагальнення практики використання спеціальних знань 

за кримінальними справами 
 

АНКЕТА ПО КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННЮ  

 

 

Кримінальне провадження №_______ по обвинуваченню____________________ 

Кваліфікація злочину ____________________________________________ 

Коротка фабула ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

1. використання спеціальних знань проводилося у якості: 

- притягнення як спеціаліста (спеціалізація)______ 

- притягнення як експерта   (спеціалізація)  ______ 

 

2. Які напрямки використання спеціальних знань: 

1. огляд місця події виявлення слідів злочину та слідів злочинця; 2. огляд 

трупа; 3. віднесення речовин до наркотичних засобів; 4. визначення 

вогнепальної чи холодної зброї; 5. визначення тілесних ушкоджень, чи причин 

смерті 6. визначення розміру збитків; 7. визначення психічного стану 

обвинуваченого; 8. ідентифікаційні дослідження,  9. інше 

2. Застосування спец. знань  

         до початку провадження _________    в ході розслідування_________ 

3. результати притягнення спеціаліста знайшли відображення: 

довідка ______, акт_______, 

4. Проведення повторної експертизи 

причини:  

5. Проведення додаткової експертизи 

причини: 

6. Проведення комплексної експертизи 

причини: 

7. Проведення комісійної експертизи 

        причини 

8.    Результати використання допомоги спеціаліста при фіксації проведення 

слідчих (розшукових) дій: 

9. Чи наявні в матеріалах провадження документи, які свідчать про участь 

спеціаліста,  

Ні __________  

Якщо так, то ким вони підписані  начальником установи - 1   виконавцем - 2   

іншою особою -3 
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10. Чи наявні данні про витрати пов’язані з проведенням експертних 

досліджень  

Так__________  ні____________ 

11. Яким чином вирішені питання стосовно оплати проведення експертних 

досліджень. 

За рахунок бюджету 1, за рахунок обвинуваченого 2, інше -3 

12. Чи роз’яснювалися права перекладачеві, який приймав участь у 

кримінальному провадженні: 

                Так__________  ні____________ 

12.У справі проводилися експертизи: 

13. Чи були випадки зміни повідомлення про підозру, якщо так, то чим це 

викликано.  

14.Особа яка причетна до вчинення злочину з явними вираженнями пси-

хічного розладу якими: 

15. Наявність законних представників у матеріалах кримінального 

провадження про застосування примусових заходів медичного характеру. 

16. Захворювання, що стали підставою до застосування заходів примусового 

медичного характеру. 

17. За наявності рішення про оголошення особі про підозру, чи є постанова 

про скасування в разі виявлення психічного захворювання. 
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Додаток 3 

 

Пропозиції щодо внесення змін до Кримінального процесуального 

Кодексу України 

 

1. Статтю 3 КПК доповнити пунктом 13-1 наступного змісту : «Обізнані особи – 

це не зацікавлені компетентні особи, котрі володіють спеціальними знаннями у 

певній галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла і досвідом їх використання які 

залучені сторонами кримінального провадження, судом (суддею) до участі як до 

початку, так і під час кримінального провадження, з метою сприяння у вирішенні 

питань, що вимагають застосування спеціальних знань і практичних навичок» 

2. Пункт 10 ч.3 ст. 42 КПК такого змісту: «Під час проведення 

процесуальних дій, призначенні експертизи та ознайомлення з її висновками, 

ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку 

проведення дій, які заносяться до протоколу» 

3. Доповнити ст.69 п.9 відповідного змісту: «Експерт є незалежним і 

самостійним у виборі засобів та методів спеціального дослідження, проведенні 

експертизи і формулюванні висновку. ” 

4. Частину 1 ст. 71 КПК викласти у такій редакції: «Спеціалістом у 

кримінальному провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та 

навичками застосування технічних або інших засобів, може надавати 

консультації, брати участь у процесуальних та слідчих діях під час досудового 

розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповідних 

спеціальних знань і навичок». 

5. Статтю 79 КПК частиною 3 такого змісту: «Відвід експерту чи 

спеціалісту може бути заявлений прокурором, підозрюваним, обвинуваченим, 

захисником, а також потерпілим або його представником, цивільним позивачем та 

цивільним відповідачем або їх представниками». 
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6. Частину 1 ст. 99 КПК викласти в такій редакції: «Документом є 

спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об’єкт, який 

повинен мати встановлені реквізити та  містить зафіксовані...” і далі за текстом. 

7. Передбачити в КПК ст. 101-1 яка б визначала особливості оцінки 

висновку експерта наступного змісту: 

1. Висновок експерта оцінюється слідчим, прокурором, судом, суддею, 

слідчим суддею в сукупності з іншими доказами. Висновок експерта не є 

обов’язковим, але незгода з ним має бути мотивована у відповідній постанові, 

ухвалі, вироку. 

2. Якщо висновок експерта буде визнано неповним або недостатньо ясним, 

або виникли нові питання, з приводу раніше досліджуваних обставин 

кримінального провадження, слідчий, прокурор, суд, суддя, за клопотанням 

сторони можуть призначити додаткову експертизу. 

3. Якщо висновок експерта викликає сумнів у його правильності, 

обґрунтованості, суперечить іншим доказам, чи встановлено нові факти, які 

можуть вплинути на висновки експерта, або при призначенні і проведенні 

експертизи було допущено істотне порушення вимог КПК, слідчий, прокурор, 

суд, суддя, слідчий суддя мають призначити повторну експертизу. 

8. Частину 8 ст.101 КПК України викласти у такій редакції: «Експертами 

проводяться первинні, додаткові, повторні, комісійні та комплексні експертизи 

згідно з процесуальним законодавством України. Якщо для проведення 

експертизи залучається кілька експертів, експерти мають право скласти один 

висновок або окремі висновки» 

9. Частину 3 ст. 110 КПК України викласти у такій редакції: «Рішення 

слідчого, прокурора приймається у формі постанови, повідомлення про підозру, 

клопотання, доручення, протоколу затримання особи за підозрою у вчиненні 

злочину. Рішення приймається у випадках, передбачених цим Кодексом, а також 

коли слідчий, прокурор визнає це за необхідне».  

10. Статтю 176 КПК доповнити ч.6 такого змісту: «До особи, стосовно якої 

передбачається застосування примусових заходів медичного характеру, можуть 
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бути застосовані судом запобіжні заходи: 1) передання на піклування опікунам, 

близьким родичам чи членам сім’ї, з обов’язковим лікарським наглядом; 2) 

поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають її небезпечну 

поведінку», виключивши зазначене з ст. 508 КПК. 

11. Частину 1 ст. 214 КПК викласти у такій редакції: «Слідчий, прокурор 

невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення,за 

наявності очевидних ознак кримінального правопорушення, або після 

самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити 

про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні 

відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та прийняти рішення про 

початок кримінального провадження. За необхідності проведення попередньої 

перевірки заяв та повідомлень, така проводиться строком не більше 10 днів. 

За результатами перевірки слідчий, прокурор приймають рішення: а) про 

початок досудового розслідування, б) у разі відсутності ознак правопорушення 

прийняття рішення про відмову у внесенні відомостей до ЄРДР».  

12. Доповнити КПК статтею 225-1 «Особливості допиту експерта та 

спеціаліста» такого змісту:     

1. У випадках, коли експертний висновок є недостатньо зрозумілим або 

неповним, хоча правильність експертних висновків не викликає сумніву, слідчий, 

прокурор суд можуть допитати експерта з метою:  

- уточнення компетенції і його ставлення до даного кримінального 

провадження; 

- отримання роз’яснення з наданого висновку; 

- визначити обґрунтованість застосування обраної методики дослідження, 

приладів, обладнання; 

- встановити доцільність використання обраної методики й об’єктивність 

виявлених діагностичних і ідентифікаційних ознак. 

2. З метою вирішення питань, які потребують застосування спеціальних 

знань, можливе проведення допиту спеціаліста для: 
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- критичної оцінки використаних експертами методів і методик 

дослідження; 

- визначення придатності об’єктів для експертного дослідження; 

- виявлення помилок у збиранні (виявленні, вилучення та фіксації) об’єктів, 

що можуть стати згодом речовими доказами; 

- установлення фактів виходу експерта за межі своєї компетенції; 

- визначення, які необхідні додаткові матеріали для об’єктивного 

експертного дослідження; 

- обґрунтованість висновків експерта, взаємозв’язок і взаємозумовленість 

висновків і дослідницької частини експертного висновку. 

13. Частину 1 ст. 227 КПК України у такій редакції: «При проведенні 

слідчих (розшукових) дій за участю малолітньої або неповнолітньої особи 

забезпечується участь законного представника, педагога або психолога, а за 

необхідності лікаря для забезпечення додержання законних прав та інтересів 

допитуваного, встановленні психологічного контакту, надання допомоги в 

постановці питань у формі, яка доступна неповнолітньому». 

14. Частину 1 ст. 242 КПК викласти у такій редакції: «Підставою 

проведення експертизи є постанова слідчого, прокурора, або рішення зазначених 

осіб чи ухвала слідчого судді за розглядом клопотання сторони захисту про 

залучення експерта».  

15. Частину 2 ст. 242 КПК доповнити пунктами відповідного змісту : 

       «7) виявлення фактів виготовлення або підробки грошей і цінних паперів; 

         8) віднесення речовин до наркотичних засобів, чи їх прекурсорів;  

        9) віднесення предметів до вогнепальної або холодної зброї, боєприпасів і 

вибухових речовин». 

16. Частину 2 ст. 292 КПК викласти у такій редакції: «Клопотання про 

застосування примусових заходів медичного характеру має відповідати вимогам 

статті 291 цього Кодексу, а також містити відомості про причетність душевнохворої 

особи до вчинення суспільно небезпечного діяння та інформацію про примусовий 

захід медичного характеру, який пропонується застосувати, та позицію щодо 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page10#n2607
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можливості забезпечення участі особи під час судового провадження за станом 

здоров’я». 

17. Доповнення до ч. 1 статті 356. «Допит експерта в суді» реченням такого 

змісту «1. За клопотанням сторони кримінального провадження, потерпілого або за 

власною ініціативою, коли експертиза має суттєве значення для вирішення 

кримінального провадження по суті, суд має право викликати експерта…», і далі за 

текстом. 

      18. Частину 1 ст.491 КПК у такій редакції: «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, з метою представляти законні інтереси особи, що 

допитується, у встановленні психологічного контакту, надання допомогти в 

постановці питань у формі, яка доступна неповнолітньому, забезпечується участь 

законного представника, педагога чи психолога, а у разі необхідності – лікаря». 

19. Частину 1 ст. 508 КПК викласти у такій редакції: Передбачені частиною 

шостою статті 176 КПК… і далі за текстом. 

       20. Виключити з тексту ч.3 ст. 503 КПК друге речення. 



227  



228  

 
 

 

  

 

 



229  

 



230  



231  

 
 

 

  

 



232  

 
 



233  

 


