
ТАКТИКА ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ



ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ (далі - ПдВ)

ПОНЯТТЯ

 Регламентується статтями 228 – 231 КПК України

 Це змішана - вербально-невербальна, головно перевірочна слідча дія 
(спрямована перевірку на перевірку доказів, що не виключає як фаультатив -
отримання нових).

 Із криміналістичної точки зору ПдВ - є процесуальним видом ідеальної 
ідентифікації за слідами пам’яті.

 ПдВ - як слідча дія, полягає у пред’явленні свідкові (потерпілому, 
підозрюваному), який раніше сприймав певний об’єкт, однорідних 
об’єктів, що не мають істотних відмінностей у зовнішньому вигляді, в 
кількості не менше трьох, серед яких, як припускається, знаходиться і 
раніше сприйманий, з метою встановлення їх тотожності.



НАУКОВІ ОСНОВИ – 3 блоки

1. Теорія криміналістичної 
ідентифікації

2. Філософська теорія 
пізнання (положення про 

індивідуальність всіх об'єктів 
природи та можливість їх 

пізнання (вивчення, 
дослідження)

3. Дані психології про таке 
явище як психофізіологічний 

процес узнавання, 
нейропсихології, 

нейрофізіології, біоніки, 
медицини…



Психофізіологічна сутність
ПдВ – це вербальна слідча дія, психофізичну сутність якої становить
психофізіологічний акт узнавання.

Етапи узнавання:

УЗНАВАННЯ – це психофізіологічний процес,під час якого людина зіставляє
об'єкти реальної дійсності, котрі сприймаються в даний момент, із
зафіксованими раніше суб'єктивними образами і робить висновки про
наявність або відсутність тотожності між ними.

СПРИЙНЯТТЯ
ЗАПАМ’ЯТОВУВА-

ННЯ РОЗПІЗНАВАННЯ



Об’єкти та суб’єкти ПдВ

Об'єкт, який 
пред’являється для 

впізнання 

Упізнаваний об’єкт –
відповідно до чинного
законодавства це –
живі люди, речі, трупи
або їх зображення.
(визначити вичерпний
перелік об’єктів,
навряд чи об’єктивно
можливо)

Особа, перед котрою 
поставлене завдання 

упізнати

Впізнаючий – людина, 
що колись бачила 
(сприймала) 
пізнаваний об’єкт, 
запам’ятала його і 
володіє його 
ідеальним 
відображенням (тільки 
люди: свідки, 
потерпілі, рідше 
підозрювані, 
обвинувачені..)

Слідчий (дізнавач,суд)

Суб’єкт пред’явлення 
для впізнання –
встановлює тотожність 
чи відсутність 
тотожності 
упізнаваного об’єкта.



ВИДИ ПдВ
За видом упізнаваного об’єкта:

1. впізнання живих людей;
2. впізнання трупа;
3. впізнання речей (предметів), 

їх частин;
4. впізнання тварин, птахів, їх 

трупів;
5. впізнання ділянок місцевості, 

будівель, приміщень,рослин

За формою пред’явлення:
1. у натурі;
2.     за копіями (фото-, відео-
зображенням, звукозаписом, 
тощо)

Залежно від характеру ознак, за
якими здійснюється впізнання:
1. впізнання за зовнішніми

(статичними) ознаками
2. впізнання за функціонально

динамічними ознаками
(голосом, мовою, ходою,
жестикуляцією,тощо)

Залежно від провідного 
рецептора сприйняття:
1. на основі зорового 

сприйняття;
2. слухового; 
3. тактильного (смак, нюх, 

дотик)

Залежно від форми сприйняття 
об’єктів:
1. сукцесивне або аналітичне;
2. симультанне або синтетичне.

За суб’єктом впізнання:
1. свідком;
2. потерпілим;
3. підозрюваним;
4. обвинуваченим.

За кількістю ПдВ одного і того 
ж об’єкта:
1. багаторазове (кількома 

особами);
2. одноразове.

За одночасністю:
1. звичайне;
2. одночасне (зустрічне)



За якої умови можливе ПдВ будівель, споруд в натурі?



Загальна тактика  пред'явлення для впізнання
Процесуальні вимоги та рекомендаційні тактичні правила

1. ПдВ передує попередній допит про обставини сприйняття об’єкта та його ознаки;

2. Об’єкт розміщується серед інших однорідних, у кількості не менше трьох, що не мають
відмінностей у зовнішньому вигляді і не мають відношення до справи;

3. ПдВ проводиться у присутності понятих;

4. До запрошення впізнаючого людина, що підлягає впізнанню, вправі зайняти будь-яке
місце серед пред’явлених осіб, а предмет розміщується під певним номером
понятими;

5. Свідка і потерпілого попереджають про кримінальну відповідальність за завідомо
неправдиві показання;

6. У випадку впізнання, впізнаючому пропонується пояснити, за якими ознаками він
впізнав даний об’єкт;

7. Про хід і результати пред’явлення для впізнання складається протокол незалежно від
його результатів. До протоколу можуть бути прикладені фотознімки, матеріали звуко-
чи відеозапису.



Умови прийняття рішення про проведення ПдВ

 Усвідомлення слідчим необхідності і можливості отримання нових доказів .

 Наявність достовірних відомостей про те, що конкретна особа раніше сприймала об’єкт і 
виявила готовність взяти участь у пред'явленні для впізнання як впізнаючий.

 Відсутність обставин, які об'єктивно унеможливлюють чи перешкоджають його 
організації і отриманні достовірних даних.

Недоцільно або (і) недопустимо проводити ПдВ:
1. Коли об'єкти, що підлягають впізнанню, не мають чітко вираженої індивідуальної

сукупності ознак;
2. Якщо впізнаючому добре відома людина, яку планується впізнавати;
3. Якщо у слідчого є відомості, які достовірно встановлюють його тотожність (

індивідуальний серійний номер,граверний напис…);
4. Якщо упізнавані об'єкти зазнали значних змін;
5. Якщо допитуваний завагався назвати ознаки і категорично стверджує, що не зможе

впізнати об'єкт;
6. Внаслідок фізичних вад або стану здоров’я впізнаючий не може впізнати об’єкт, якщо

впізнання особи чи предмета вже проводилось;
7. Якщо ознаки, за якими може бути впізнаний об’єкт, недоступні для безпосереднього

сприйняття;
8. Якщо заздалегідь відомо про наявність обставин, котрі перешкоджають його здійсненню;
9. Якщо впізнаючий випадково чи спеціально організовано узнав об’єкт, що мав

пред’являтись.



СТАДІЇ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВІПІЗНАННЯ

ПІДГОТОВЧА

РОБОЧА

ЗАВЕРШАЛЬНА



1. Попередній допит особи, яка впізнаватиме;

2. Аналіз тактичної ситуації і остаточне прийняття рішення;

3. Вибір умов, максимально сприятливих для впізнання, підготовка 
обстановки;

4. Одержання добровільної згоди особи, яка буде впізнаватись, за 
ознаками зовнішності;

5. Підбір трьох однорідних об’єктів (крім упізнаваного обєкта);

6. Визначення комплексу науково-технічних засобів фіксації, їх 
перевірка;

7. Запрошення спеціалістів;

8. Підбір понятих;

9. Забезпечення охорони осіб, які перебувають під вартою.

ТЕПЕР ЗУПИНЕМОСЬ НА НАЙБІЛЬШ ТРУДОМІСТКИХ 
ПІДГОТОВЧИХ МОМЕНТАХ

Підготовка до ПдВ



ПОПЕРЕДНІЙ ДОПИТ

Допит впізнаючого повинен бути спрямований на з’ясування:

Чи може допитуваний 
впізнати об’єкт і чи 

готовий

Обставин, за яких 
впізнаючий бачив 

особу (предмет,тощо)

Фізіологічний і 
психічний стан 

впізнаючого

Ознак зовнішності та 
прикмет упізнаваного; 

ознак предмета, 
тварини 

Хто може підтвердити 
показання впізнаючого

Попередній допит дозволяє 
слідчому прийняти рішення 
про провадження цієї слідчої 

дії, впевнитись у її 
доцільності й 

обґрунтованості.



ПІДБІР ОДНОРІДНИХ ПРЕДМЕТІВ

 Криміналістикою вироблені певні правила

ЗАГАЛЬНІ ОКРЕМІ

• Родові і видові ознаки об’єктів 
повинні збігатись;

• Відсутність різких 
відмінностей за тими ознаками 
чи прикметами, які 
запам’ятались під час 
сприйняття.

• Особи, що пред'являються, 
повинні бути приблизно одного 
віку, і схожими за загальними 
рисами;

• Речі, що пред'являються 
повинні бути одної марки, 
виду, найменування, моделі, 
розміру, кольору,тощо;

• Тварини слід пред'являти серед 
такої ж породи;

• Труп (його частини) 
пред’являється для впізнання 
один.

На практиці виникають труднощі із добором 
однорідних об'єктів, що мають яскраво 

помітні ознаки (відсутнє око, рука…). В таких 
випадках тотожність такої особи (предмета) 
проводиться шляхом освідування (огляду), 

або проводиться впізнання за фотокартками.



Чи правильно підібрані статисти?



 Процедура  пред'явлення для впізнання осіб за ознаками 
зовнішності.

 Запрошення в приміщення понятих, статистів, спеціалістів – попередження їх про кримінальну 
відповідальність, роз'яснення прав і обов'язків.

 Помічник вводить особу, що пред'являтиметься.

 Всім учасникам слідчої дії роз'яснюється мета і план впізнання, повідомляється про засоби фіксації. 
Упізнаваному пропонується зайняти місце. Слідчий фіксує це в протоколі.

 Запрошується впізнаючий (свідка, потерпілого попереджають про кримінальну відповідальність).

 Далі відбувається власне впізнання (фактично від впізнаючого вимагається сказати, чи впізнає він 
серед присутніх особу,котру він раніше бачив за обставин, що цікавлять слідство).

 Впізнаючий повідомляє про результати співставлення мисленого образу, з тим об'єктом який 
пред'являється.

 Якщо об’єкт упізнали, слідчий запитує за якими ознаками відбулось впізнання.

 Ознаки і прикмети, за яких відбулось впізнання, по можливості треба зафіксувати в протоколі

 Акт впізнання що відбувся, фіксується фотозйомкою (методом сигналетичної фотозйомки), знімки 
додаються до протоколу. Протокол підписується всіма учасниками впізнання.



Пред'явлення для впізнання людини поза візуальним 
спостереженням

МЕТА – забезпечити безпеку впізнаючого, а іноді і його близьких родичів.

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ:
Два приміщення, 

розділені склом чи 
іншою 

світлопроникною 
перегородкою, що 
пропускає світло 
лише в один бік.

В кожній кімнаті 
повинно 

знаходитись по 2 
понятих, в одному 

приміщенні –
слідчий, в іншому –

його помічник.

процедура не 
повинна 

проводитись двічі, а 
поняті при цьому не 

мають помінятись 
приміщеннями

Захисник 
обвинуваченого, 

що беручи участь у 
цій слідчій дії, може 
перебувати тільки у 
тому приміщенні, 
що й впізнаваний



Тактичні особливості пред'явлення для 
впізнання трупа

Мета – встановлення особи померлого (загиблого).

2 основні правила для достовірності впізнання:

1. Найкраще, щоб упізнали труп люди, котрі добре знали покійного за життя;

2. Інакше труп невідомої особи необхідно пред'явити якомога більшій кількості людей.

Підготовка до пред'явлення трупа:

1. Попереднього допиту, як такого, не має – так як осіб, 
як заявників, було детально допитано при прийнятті 
заяви про зникнення особи;

2. Труп чи його частини пред'являються одні;
3. У підготовку до пред'явлення входить і його туалет;
4. Труп пред'являється без одягу, прикритим чистим 

покривалом, залишивши для огляду голову. Інші 
частини тіла відкривають за бажанням, для 
демонстрації особливих прикмет;

5. Впізнаючий повинен вказати ті ознаки, за якими він 
впізнав труп. 

В певних випадках відбувається
узнавання трупа під час ОМП на місці
його виявлення або після його
захоронення за фотокартками людьми, які
могли його знати. Таке узнавання трупа не
має такого ж доказового статусу як
процесуальна слідча дія - пред'явлення
для впізнання трупа (у морзі), а має
орієнтуюче значення, що допомагає
встановити особу загиблого, підтвердити
або спростувати таке узнавання
процесуальними доказами



Пред'явлення для впізнання предметів (речей)
Ця тактика аналогічна тактиці пред'явлення для впізнання 

людей, відмінність лише у об'єкті пред'явлення.

Саме пред'явлення відбувається так:  

 Запрошуються поняті, спеціалісти – їм пояснюється мета
впізнання, показується предмет, пояснюється за чим
впізнаючий буде впізнавати річ;

 Понятим пропонується помістити серед однорідних
речей упізнаваний предмет, після – під кожним з них
проставляється номер. Номер упізнаваного предмету
заноситься в протокол.

 Стан предметів фіксується фотозйомкою і відзначається в
протоколі;

 Запрошується впізнаючий, його попереджають про
кримінальну відповідальність;

 Далі впізнаючому пропонують оглянути предмети і
впізнати той, який він сприймав раніше.

 Якщо предмет впізнано його фотографують масштабним
способом.

 Складається протокол, який підписується усіма
учасниками слідчої дії.

Особливості для впізнання тварин:
• впізнають, як правило, їх 

власники;
• в ході попереднього допиту, 

крім загальних ознак, 
з'ясовують особливі прикмети 
– клеймо, рубці,тощо;

• свійські тварини –
пред'являються в череді, для 
інших слід підібрати три 
однорідні;

• слід звертати увагу на реакцію 
тварини на впізнаючого



ПдВ людей і речей за фотознімками

За загальним правилом, пред'являти для впізнання за фотознімками можна 
будь-який об'єкт, якщо його неможливо пред'явити в натурі!

(Наприклад: не можливість дотримання процесуальних умов про підбір однорідних 
предметів)

Інші випадки:
1. Особа, що підлягає впізнанню, переховується від органів слідства;
2. З тактичних міркувань – щоб упізнаваний тимчасово не знав про факт його 

впізнання якимось учасником;
3. Якщо впізнаваний чи упізнаючий знаходяться далеко від місця проведення 

розслідування, а зволікання з пред'явленням є неможливим;
4. Впізнання трупа після його захоронення;
5. З певним плином часу зовнішність упізнаваного зазнала істотних змін;
6. Якщо підозрюваний, обвинувачений виявили бажання впізнати потерпілого, а він 

помер, чи перебуває у важкому стані;
7. Якщо у слідчого є різноманітні фотографії чи записи з зображеннями осіб, серед 

яких може бути встановлювана особа, але вона ще не відома самому слідчому.



Тактичні особливості впізнання за фотографіями

Вимоги до фотографій:
1.Краще аби фотознімки упізнаваного стосувались того часу, коли свідок його 
спостерігав.
2.Фото упізнаваної особи не повинно мати істотних відмінностей у зовнішності серед 
інших фотографій;
3.За можливістю, фотознімки осіб, що пред'являтимуться, бажано виготовити в таких 
умовах і ракурсі, у яких впізнаючий сприймав особу у зв'язку з подіє;
4.Усі пред'явлені фотознімки повинні бути однаковими за формою, розмірами, кольором, 
чіткість і виконані в однаковому масштабі;

Вимоги до фото таблиць:
1. Фотознімки наклеюють на бланк протоколу пред'явлення або на окрему таблицю;
2. Фотографії нумерують і скріплюють печаткою;
3. У протоколі слідчий викладає відомості про осіб зображених на фотознімках;
4. Не допускається жодних позначень,прізвищ,кличок, і т. і. ні на лицевій стороні 

фотографій, ні на зворотній стороні фото таблиці;
5. Якщо впізнаючих декілька, то кожному готуються різні фото таблиці

УВАГА!!!
У випадку впізнання особи за фотографією надалі 
в майбутньому проводити впізнання в натурі тим 

же впізнаючим недоцільно.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!

Дякую за увагу Калужна Оксана 
Михайлівна 
доцент кафедри 
кримінального 
процесу і 
криміналістики


