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АНОТАЦІЯ 

       Шепітько І. І. Судовий розгляд (судове слідство) в системі судового 

провадження у першій інстанції. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

       Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність». – Львівський національний 

університет імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України. – Львів, 

2018. 

       У дисертації комплексно досліджено проблеми судового розгляду 

(судового слідства) як етапу судового провадження у першій інстанції з 

урахуванням запровадження судово-правової реформи в Україні. 

       Вибір обраної теми дослідження обумовлено необхідністю 

удосконалення процедури судового розгляду у кримінальному провадженні, 

оптимізації порядку дослідження доказів, застосування демократичних засад 

судового провадження. Існує нагальна потреба у вивченні практики 

проведення окремих судових дій у змагальному судовому розгляді, 

можливостей у наданні суду та дослідженні доказів сторонами 

кримінального провадження (стороною обвинувачення та стороною захисту). 

Привернення уваги до проблем судового розгляду (судового слідства) у 

кримінальному провадженні у значній кількості наукових праць свідчить про 

наявність підвищеного інтересу до цієї проблематики, наявність дискусійних 

та невирішених питань теорії та практики судової діяльності.  

       Досліджено ознаки та зміст категорії «правосуддя», а також близьких до 

нього понять «правовладдя», «судоустрій», «судочинство», «судівництво», 

«судова діяльність». Визначено сутність судового розгляду у кримінальному 

провадженні. На підставі наукового аналізу надано визначення поняття 

судового слідства як найважливішого етапу судового розгляду, який являє 

собою пізнавальну судову діяльність щодо дослідження та оцінки фактичних 

даних (доказів) в умовах змагальності сторін кримінального провадження 
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(сторони обвинувачення та сторони захисту), спрямовану на вирішення 

правового конфлікту, прагнення до відновлення справедливості. Судове 

слідство має внутрішню структуру. Його структурними елементами 

виступають судові дії – структурні елементи (компоненти) судового слідства 

у вигляді процесуальної дії пізнавального характеру, певної системи способів 

дії сторін кримінального провадження та суду у змагальному судовому 

провадженні, спрямованої на перевірку, дослідження та оцінку доказів. За 

результатами дослідження визначено систему судових дій, які можливо 

здійснювати під час судового розгляду. 

       Розглянуто характеристики окремих видів судового розгляду: 

спрощеного та заочного (in absentia), при особливому провадженні, 

провадженні із підсиленими процесуальними гарантіями (кримінальне 

провадження на підставі угод; кримінальне провадження у формі приватного 

обвинувачення; кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб тощо). 

       Встановлено роль загальних засад кримінального провадження для 

процедури судового слідства (доступ до правосуддя та обов’язковість 

судових рішень, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх 

доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, безпосередність 

дослідження показань, речей і документів, диспозитивність, розумність 

строків). Підтримано позицію про «обмежену активність» суду у 

змагальному кримінальному провадженні. Суд не повинен підмінювати 

сторони під час судового розгляду або виконувати функції за сторону 

обвинувачення чи сторону захисту.  

       Початок судового слідства відображає реальні умови змагальності сторін 

кримінального провадження. Визначено сутність обвинувального акта, який 

можна розглядати в декількох аспектах: 1) результат діяльності слідчого 

(прокурора) на стадії досудового розслідування; 2) процесуальне рішення 

слідчого (прокурора); 3) підсумковий документ. Здійснено порівняльний 

аналіз норм чинного кримінального процесуального законодавства на 

предмет виявлення процесуальних новел. Розглянуто деякі проблемні 
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питання, пов’язані з поданням такого акта та запровадженням процедури 

«відкриття матеріалів іншій стороні» та «надання доступу до матеріалів 

досудового розслідування».              

       Встановлено співвідношення поняття «обсяг доказів» з іншими 

поняттями та категоріями: «доказ», «доказування», «джерела доказів», 

«предмет доказування», «межі доказування», «достатність доказів» та ін. 

Обсяг доказів має означати величину, кількість або зміст інформації 

(відомостей, даних), яка здатна встановлювати обставини, що мають 

значення для правильного вирішення справи. Тлумачення терміну «обсяг 

доказів» розкриває його змістовну сторону, яка означає кількість фактичних 

даних у кримінальному провадженні, що виявляється у певному їх поєднанні 

як належна сукупність (або система). Визначення обсягу доказів, що 

підлягають дослідженню, передбачає визначення їх належності (ст. 85 КПК 

України) і допустимості (ст. ст. 86, 87, 88, 89 та 90 КПК України).  

Встановлено співвідношення понять «дослідження доказів», «перевірка 

доказів»  і «верифікація даних».  

       Структурними елементами (компонентами) судового слідства є судові 

дії. Сутність судових дій полягає в їх пізнавальному характері – дослідженні 

доказів. Розглянуто вербальні, невербальні та змішані (системні) судові дії.  

      Виокремлено судові дії за ознакою «вербальності» (наявності мовного 

спілкування) та надано їх характеристики. В системі судових дій вербального 

характеру важливе місце посідає допит. Розглянуто особливості та ознаки 

судового допиту. Сформульовано поняття судового допиту (допиту у суді), 

під яким пропонується розуміти вербальну судову дію, яка полягає у 

спілкуванні учасників судового провадження під час змагальної взаємодії 

судового розгляду, відповідно до процедури встановленої чинним 

законодавством, спрямованої на отримання показань (інформації) 

обвинуваченого, свідка, потерпілого, експерта. Визначено види і форми 

судового допиту, приділено увагу процедурі прямого, перехресного, 

шахового та одночасного допитів. Наведено критичні зауваження щодо 
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можливості використання навідних запитань під час перехресного допиту 

(ч. 7 ст. 352 КПК України). Висловлені міркування стосовно вербальної 

судової дії «консультації та роз’яснення спеціаліста». 

       Віднесення судових дій до невербальних пов’язане із особливостями 

відображення та дослідження інформації. Невербальні судові дії – це 

процесуальні дії щодо дослідження доказів, які засновані на немовних 

засобах спілкування та отримання інформації за допомогою органів чуття 

учасниками кримінального провадження у змагальному судовому процесі.  

       До суто невербальних судових дій на теперішній час можуть бути 

віднесені: 1) дослідження речових доказів (ст. 357 КПК України); 

2) дослідження документів (ст. 358 КПК України); 3) дослідження звуко- і 

відеозаписів (ст. 359 КПК України); 4) огляд на місці (ст. 361 КПК України). 

Зроблено пропозицію про необхідність доповнення переліку невербальних 

судових дій освідуванням у суді.     

       Встановлено співвідношення речових доказів з іншими матеріальними 

носіями або об’єктами (цифровими джерелами доказової інформації, 

документами, зразками для експертного дослідження та ін.). Порядок 

дослідження речових доказів обумовлений змагальним характером 

визначення обсягу доказів (ст. 349 КПК України), певною послідовністю їх 

дослідження та особливостями їх зберігання, коли вони надані до суду (ст. 

100 КПК України). Запропоновано найменування ст. 358 КПК України 

«Дослідження документів» замінити на «Огляд та оголошення документів».  

       Як складні (системні) або змішані судові дії розглянуто: пред’явлення 

для впізнання та призначення (проведення) судових експертиз. Визначено 

недопустимим тлумачення пред’явлення для впізнання в суді як узнавання 

одного конкретного об’єкта або здійснення повторного узнавання. До 

складних (системних) судових дій можуть бути віднесені й ті, що засновані 

на проведенні певних перевірок, випробувань або дослідів. Аргументовано 

доцільність запровадження процедури проведення судового експерименту та 

отримання зразків для порівняльного дослідження.        
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       На підставі проведеного наукового дослідження та узагальнення 

правозастосовної практики сформульовано пропозиції, що спрямовані на 

вдосконалення чинного кримінального процесуального законодавства 

України та судової діяльності. Викладені у дисертації положення, висновки і 

пропозиції можуть бути використані: а) у науково-дослідній роботі – для 

подальшого теоретичного дослідження проблем судового розгляду та 

порядку проведення окремих судових дій; б) у законотворчій діяльності – під 

час розроблення доповнень до КПК України, інших нормативно-правових 

актів щодо оптимізації судової діяльності; в) у правозастосовній діяльності – 

під час розроблення рекомендацій для суддів, прокурорів та адвокатів щодо 

здійснення їх практичної діяльності і виконання функцій під час судового 

розгляду; г) у навчальному процесі – в процесі викладання курсу 

кримінального процесу, підготовці підручників та навчальних посібників. 

       Ключові слова: судовий розгляд, судове слідство, судове провадження, 

кримінальне провадження, судова дія, дослідження доказів, перевірка 

доказів, обсяг доказів, перехресний допит. 
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SUMMARY 

       Shepitko I. I. Judicial examination (judicial investigation) in the system court 

proceedings at first instance. – Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

Thesis for a Candidate degree of Law, specialty 12.00.09 “Criminal 

Procedure and Criminalistics; Forensics Examination; Operational Search 

Activity”. – Ivan Franko National University of Lviv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Lviv, 2018. 

       In the dissertation complex problems of court proceedings are investigated 

(judicial investigation) as a stage of litigation in the first instance from considering 

the introduction of legal and judicial reform in Ukraine. 

       The choice of the selected topic of research is due to the necessity 

improvement of the procedure for trial in criminal proceedings, optimization of the 
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order of research of evidence, application of democratic the bases of court 

proceedings. There is an urgent need to learn the practice conducting separate court 

actions in a competitive trial, the possibilities for the court and the investigation of 

evidence by the parties criminal proceedings (party to the prosecution and the party 

protection). Attention to the issues of judicial review (judicial investigation) in 

criminal proceedings in a large number of scientific institutions works indicate an 

increased interest in these problems, the presence of controversial and unresolved 

questions of theory and practice of judicial activity. 

       The features and contents of the category of “justice” as well as the article are 

investigated close to him the concepts of “rule of law”, “judicial system”, “judicial 

proceedings”, “Judiciary”, “judicial activity”. The essence of the court is 

determined proceedings in criminal proceedings. Based on scientific analysis the 

definition of the concept of judicial investigation as the most important stage of 

judicial review is given, which is a cognitive judicial activity in relation to research 

and evaluation of factual data (evidence) in a competitive environment the parties 

to the criminal proceedings (the parties to the prosecution and the parties defense), 

aimed at resolving the legal conflict, the aim to justice restoration. The judicial 

investigation has an internal structure. Its structural elements are legal actions – 

structural elements (components) of a judicial investigation in the form of 

procedural action cognitive character, a certain system of ways of dealing with the 

parties’ criminal proceedings and court in a competing court proceeding, aimed at 

verifying, researching and evaluating evidence. By the results of the study 

determined the system of judicial actions, which is possible to carry out during the 

trial. 

       The characteristics of types of court proceedings are considered: simplified 

and absent (in absentia), in a special proceeding, Procedures with Enhanced 

Procedural Warranties (Criminal proceeding based on agreements; criminal 

proceedings in the form private prosecution; criminal proceedings against a 

separate one categories of people, etc.). 
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       The role of general principles of criminal proceedings for judicial investigation 

procedures (access to justice and obligation court decisions, parties' competition 

and freedom to sue them their proofs and in bringing to the court their 

convincingness, Immediate study of testimonies, speeches and documents, 

discretion, reasonable time). The position of “Limited activity” of the court in 

adversarial criminal proceedings is supported. The court is not should replace the 

parties during the trial or execute functions on the part of the prosecution or the 

defense side. 

       The beginning of the trial reflects the real conditions of competition the parties 

to the criminal proceedings. The essence of the indictment act is determined that 

can be considered in several respects: 1) the result the activities of the investigator 

(prosecutor) at the stage of pre-trial investigation; 2) procedural decision of the 

investigator (prosecutor); 3) the final document. A comparative analysis of the 

norms of the current criminal law is carried out procedural legislation to detect 

procedural short stories. Some of the problem issues related to the presentation of 

such an act are considered and the introduction of the procedure “Opening 

materials to the other party” and “Providing access to materials of pre-trial 

investigation”. 

      The relation between the concept of “capacity of evidence” and the other is 

established concepts and categories: “evidence”, “proof”, “source of evidence”, 

“Object of proof”, “limits of proof”, “sufficiency of evidence” and other. The 

capacity of evidence should indicate the quantity, amount or content information 

(data, data) that can establish the circumstances that are important for the correct 

resolution of the case. Interpretation of the term “Capacity of evidence” reveals its 

meaningful side, which means the amount of evidence in the criminal proceedings 

that manifests it self in a certain combination of them as a proper set (or system). 

The definition “capacity of evidence” that should be investigated involves 

identifying them membership (Article 85 of the Criminal procedural Code of 

Ukraine) and admissibility (Articles 86, 87, 88, 89and 90 Criminal procedural 
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Code of Ukraine). The correlation between the concepts of “research evidence”, 

“verification of evidence” and “verification of data” is established.  

       Structural elements (components) of a judicial investigation are legal actions. 

The essence of judicial actions is their cognitive nature – study of evidence. 

Verbal, nonverbal and mixed are considered(systemic) lawsuits. 

       The legal actions based on “verbal” (availability linguistic communication) are 

separated and provided their characteristics. In the court system Interrogation plays 

an important role in verbal activities. Considered peculiarities and features of 

judicial interrogation. The concept of a court is formulated Interrogation 

(interrogation in court), under which it is proposed to understand verbal judicial 

action consisting in communication of participants in court proceedings during the 

competitive interaction of the trial, according to procedures established by the 

current legislation aimed at obtaining testimony (information) of the accused, 

witness, victim, expert. The types and forms of judicial interrogation were 

determined, attention was paid to the procedure direct, cross, chess and 

simultaneous interrogations. Provided critical remarks on how to use guiding 

questions under the time of cross-examination (Part 7 of the Article 352 of the 

Criminal procedural Code of Ukraine). Expressed considerations regarding verbal 

legal action “consultations and clarification of the specialist”. 

       The attribution of litigation to nonverbal is due to features of mapping and 

research information. Nonverbal Litigation is a procedural action to investigate 

evidence that based on non-spoken communication tools and information for 

through the senses of the participants in the criminal proceedings in adversarial 

trial. To purely non-verbal lawsuits can be now classified as: 1) investigation of 

material evidence (Article 357 of the Criminal procedural Code of Ukraine); 

2)study documents (Article 358 of the Criminal procedural Code of Ukraine); 

3) sound and video recordings (Article 359 of the Criminal procedural Code of 

Ukraine); 4) on-site inspection (Article 361 of the Criminal procedural Code of 

Ukraine). The suggestion of the need to supplement the list non-verbal court 

actions in court is made. 
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       The ratio of material evidence to others is established material carriers or 

objects (digital sources of evidence information, documents, samples for expert 

research, etc.).The order of research of material evidence is due to the adversarial 

character determination of the capacity evidence (Article 349 of the Criminal 

procedural Code of Ukraine), with a certain sequence their research and the 

peculiarities of their storage, when they are provided to the court (Article 100 of 

the Criminal procedural Code of Ukraine). The name of the article is offered. 358 

Criminal procedural Code of Ukraine “Study Documents” to replace “Review and 

Announcements documents”. 

       As complex (systemic) or mixed litigation considered: presentation for the 

identification and appointment (holding) of the judiciary examinations. Invalid 

interpretation of the presentation for recognition in court as recognition of one 

particular object or re-recognizing. To complex (systemic) court actions can be 

attributed to those that are based on the conduct of certain inspections, trials or 

experiments. Reasonable reasoning introduction of the procedure for conducting a 

judicial experiment and receiving samples for comparative study. 

       Based on scientific research and generalization law enforcement practice 

formulated proposals aimed at improvement of the existing criminal procedural 

legislation Ukraine and judicial activity. The provisions set out in the dissertation 

conclusions and proposals can be used: a) in research work – for further theoretical 

study of the problems of the court consideration and order of conducting separate 

court actions; b) in law-making activities – during the development of supplements 

to the CPC of Ukraine, and others normative legal acts on optimization of judicial 

activity; c) in law enforcement activities – when developing recommendations for 

judges, prosecutors and lawyers for their practical implementation activity and 

performance of functions during the trial; d) in the educational process – in the 

course of teaching the course of criminal process, preparation of textbooks and 

manuals. 
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ВСТУП 

 

         Обґрунтування вибору теми дослідження. Сучасний стан 

державотворення в Україні пов’язаний із суттєвим реформуванням судової 

влади та системи правосуддя, формуванням в країні єдиної системи 

судоустрою та судочинства, що будується на засадах верховенства права і 

відповідає європейським стандартам. Реформа судової системи – передумова 

для руху суспільства у напряму євроінтеграції. Важливим кроком до 

ефективного правосуддя є масштабні зміни до процесуального 

законодавства, спроби щодо запровадження електронного судочинства, 

створення Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. 

       Конституція України проголошує, що правосуддя в Україні здійснюють 

виключно суди (ст. 124). Кожна людина має право на справедливий судовий 

розгляд. Відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод (далі – КЗПЛ), кожен має право при встановленні 

обґрунтованості висунутого проти нього кримінального обвинувачення на 

справедливий і публічний розгляд в межах розумного строку незалежним і 

безстороннім судом, створеним на основі закону.  

       Актуальність обраної теми обумовлена необхідністю удосконалення 

процедури судового розгляду у кримінальних справах, оптимізації порядку 

дослідження доказів, застосування демократичних засад судового 

провадження. Існує нагальна потреба у вивченні практики проведення 

окремих судових дій у змагальному судовому розгляді, можливостей у 

наданні суду та дослідженні доказів сторонами кримінального провадження 

(стороною обвинувачення та стороною захисту). 

       Проблеми судового розгляду у кримінальному провадженні привертали 

увагу відомих вітчизняних та зарубіжних учених у галузі кримінального 

процесу: Ю. П. Аленіна, Л. Ю. Ароцкера, І. В. Басистої, В. В. Вапнярчука, 

Т. В. Варфоломєєвої, І. В. Гловюк, В. П. Гмирка, М. М. Гродзинського, 

Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, Л. Д. Кокорєва, Л. М. Лобойка, 
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М. М. Михеєнка, В. Т. Нора, М. А. Погорецького, В. М. Савицького, 

С. М. Стахівського, М. С. Строговича, В. М. Трофименка, Л. Д. Удалової, 

І. Я. Фойницького, С. А. Шейфера, О. Г. Шило, М. Є. Шумила та ін. 

Останнім часом різним аспектам проведення окремих судових дій були 

присвячені праці таких учених, як О. С. Александров, М. Й. Вільгушинський, 

С. П. Гришин, Л. О. Зашляпін, В. О. Попелюшко та ін. 

       Привернення уваги до проблем судового розгляду (судового слідства) у 

кримінальному провадженні у значній кількості наукових праць свідчить про 

наявність підвищеного інтересу до цієї проблематики, наявність дискусійних 

і невирішених питань теорії та практики судової діяльності. Оновлення 

кримінального процесуального законодавства, запровадження змагальної 

процедури судового розгляду та новітніх механізмів дослідження доказів у 

кримінальному провадженні обумовлюють актуальність обраної теми 

дисертаційного дослідження та визначення саме цього напрямку наукового 

пошуку. 

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

Дисертаційне дослідження підготовлене на кафедрі кримінального процесу 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого в межах 

цільової комплексної програми «Судова влада: проблеми організації та 

діяльності» (номер державної реєстрації 0111u000957). Тема дисертації  

«Судовий розгляд (судове слідство) в системі судового провадження у 

першій інстанції» затверджена вченою радою Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого (протокол №  5 від 19 грудня 1997 р.), 

перезатверджена на засіданні вченої ради Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого (протокол № 4 від 20 грудня 2013 р.). 

       Мета й завдання дослідження. Метою роботи є отримання науково 

обґрунтованих результатів у вигляді положень та висновків щодо визначення 

порядку здійснення судового розгляду (судового слідства), системи судових 

дій та їх оптимального проведення, пошуку шляхів удосконалення чинного 

кримінального процесуального законодавства України. 
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       Відповідно до поставленої мети в роботі були визначені такі завдання: 

       - з’ясувати структуру, етапи, зміст судового розгляду у кримінальному 

провадженні та розглянути його види;  

       - визначити сутність судового слідства в структурі судового розгляду у 

кримінальному провадженні; 

       - встановити роль загальних засад кримінального провадження для 

процедури судового слідства в контексті судово-правової реформи; 

       - розглянути порядок з’ясування обставин кримінального провадження та 

здійснення перевірки їх доказами; 

       - з’ясувати підходи до розуміння категорії обсяг доказів та порядок їх 

дослідження у змагальному кримінальному провадженні;  

       - визначити поняття та ознаки судової дії, виокремити їх види та надати 

характеристики; 

       - дослідити порядок судового слідства у кримінальному провадженні; 

       - класифікувати (диференціювати) судові дії та визначити оптимальні 

шляхи щодо їх проведення під час судового розгляду; 

       - на підставі даного дослідження та узагальнення правозастосовної 

практики виявити недоліки правового регулювання процесуального порядку 

здійснення судового слідства і проведення окремих судових дій та 

запропонувати способи (шляхи) їх усунення.  

       Об’єктом дослідження є кримінальні процесуальні відносини, що 

виникають і розвиваються під час судового розгляду у кримінальному 

провадженні. 

       Предметом дослідження є судовий розгляд (судове слідство) в системі 

судового провадження у першій інстанції. 

       Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження становить певна система філософських, загальнонаукових і 

спеціальних методів наукового пізнання. Зокрема, історико-правовий метод 

використовувався для з’ясування тенденцій та розвитку інституту судового 

розгляду і судового слідства у вітчизняному та зарубіжному законодавстві; 
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формально-логічний метод – під час конструювання категорій та дефініцій 

кримінальної процесуальної теорії; порівняльно-правовий – для порівняння 

процесуального законодавства України із законодавством інших країн, 

законодавством минулих періодів; соціологічний метод, який застосовувався 

під час проведення анкетування та інтерв’ювання суддів, прокурорів та 

адвокатів, а також узагальнення судової практики. 

       Нормативно-правову основу дослідження складають: Конституція 

України, міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, документи Ради Європи з питань здійснення 

кримінального судочинства, Закони України, рішення Конституційного Суду 

України, Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), постанови 

Пленуму Верховного Суду України та ін. 

       Емпіричну базу дослідження складають: результати опрацювання 120 

вироків за кримінальними провадженнями, внесених до Єдиного державного 

реєстру судових рішень; результати анкетування 102 суддів місцевих та 

апеляційних судів різних областей України (Київської, Харківської, 

Дніпропетровської, Сумської, Полтавської, Закарпатської), 116 прокурорів, 

які підтримують публічне обвинувачення у судах, 108 адвокатів, які 

приймають участь у кримінальних провадженнях.   

       Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що подана 

праця є першим у вітчизняній правовій науці комплексним дослідженням 

проблем судового розгляду (судового слідства) в системі судового 

провадження у першій інстанції з урахуванням запровадження судово-

правової реформи в Україні. До найбільш важливих положень, які містять 

наукову новизну, можуть бути віднесені: 

       Вперше: 

       - обґрунтовано доцільність виокремлення судового слідства в структурі 

судового розгляду за чинним кримінальним процесуальним законодавством 

України; 
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       - надане авторське визначення поняття судового слідства як 

найважливішого етапу судового розгляду, який являє собою пізнавальну 

судову діяльність щодо дослідження та оцінки фактичних даних (доказів) в 

умовах змагальності сторін кримінального провадження (сторони 

обвинувачення та сторони  захисту), спрямовану на вирішення правового 

конфлікту, прагнення  до відновлення справедливості; 

       - визначено сутність судових дій як елементів (компонентів) судового 

слідства і віднесено їх до процесуальних дій дослідницького (пізнавального) 

характеру; констатовано, що зміст судового слідства складається із системи 

судових дій; 

       - запропоновано поділяти судові дії за пізнавальною сутністю на дії 

вербального та невербального характеру, а також інші дії пізнавального 

характеру; 

       - аргументовано необхідність внесення змін до ч. 7 ст. 352 КПК України 

та встановлення законодавчої заборони на постановку навідних запитань під 

час перехресного допиту; 

       - запропоновано визначення поняття невербальних судових дій як 

процесуальних дій щодо дослідження доказів, які засновані на немовних 

засобах спілкування та отримання інформації за допомогою органів чуття 

учасниками кримінального провадження у змагальному судовому процесі;        

       - визначено доцільним запровадження процедури проведення судових 

дій «освідування» і «судовий експеримент» та сформульовано доповнення до 

КПК України (проект ст. 361-1 та 361-2 КПК України). 

       Удосконалено: 

      - теоретичні напрацювання щодо реалізації загальних засад 

кримінального провадження під час процедури судового слідства; 

       - положення щодо початку судового розгляду і оголошення 

обвинувального акта, що обумовлено зміненням процедури подання та 

дослідження доказів під час судового слідства;  
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       - підходи щодо порядку проведення судового допиту, його характеристик 

та видів; 

       - порядок проведення змішаних (системних) судових дій: пред’явлення 

для впізнання, проведення експертизи за ухвалою суду та отримання зразків 

для експертизи; 

       - положення щодо порядку залучення спеціальних знань під час судового 

розгляду у змагальному кримінальному провадженні. 

       Набули подальшого розвитку: 

     - підходи до диференціації видів судового розгляду у кримінальному 

провадженні; 

       - положення щодо розуміння обсягу доказів та його співвідношення із 

предметом та межами доказування; 

       - підходи щодо співвідношення понять «дослідження доказів», 

«перевірка доказів»  і «верифікація даних». 

       Практичне значення одержаних результатів. Викладені у дисертації 

положення, висновки і пропозиції можуть бути використані: а) у науково-

дослідній роботі – для подальшого теоретичного дослідження проблем 

судового розгляду та порядку проведення окремих судових дій; б) у 

законотворчій діяльності – під час розроблення доповнень до КПК України, 

інших нормативно-правових актів щодо оптимізації судової діяльності; в) у 

правозастосовній діяльності – під час розроблення рекомендацій для суддів, 

прокурорів та адвокатів щодо здійснення їх практичної діяльності і 

виконання функцій під час судового розгляду; г) у навчальному процесі – під 

час викладання курсу кримінального процесу, підготовці підручників та 

навчальних посібників. 

       Апробація результатів дослідження. Дисертація виконана на кафедрі 

кримінального процесу Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, обговорена на її засіданнях та рекомендована до захисту.       

Основні положення роботи оприлюднені на міжнародних і всеукраїнських 

конференціях, зокрема: Міжнародній науково-практичній конференції 
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«Актуальні проблеми криміналістики» (м. Харків, Україна, 25-26 вересня 

2003 р.); Першому Харківському кримінальному процесуальному полілозі 

«Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції», 

присвяченому 50-річчю кафедри кримінального процесу Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого та 85-річчю від дня 

народження академіка Національної академії правових наук України 

Ю. М. Грошевого (м. Харків, Україна, 16 грудня 2016 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Ароцкерівські читання», присвяченої 90-

річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста Л. Ю. Ароцкера 

(м. Полтава, Україна, 25 травня 2017 р.); XIII Міжнародної науково-

практичної конференції «Criminalistics and forensic expertology: science, 

studies, practice» (м. Паланга, Литва, 14-16 вересня 2017 р.); Круглому столі 

«Моріц Маркович Гродзинський – засновник харківської школи 

кримінального процесуального права (до 130-річчя від дня народження)» 

(м. Харків, Україна, 30 листопада 2017 р.).   

       Публікації. Основні результати дисертації знайшли своє відображення у 

7 наукових публікаціях, з яких – п’ять наукових статей, опубліковані у 

фахових наукових виданнях України, дві – в індексованому науковому 

виданні, а також тезах двох наукових доповідей на науково-практичних 

конференціях. 

       Структура дисертації визначена її метою та завданнями, об’єктом та 

предметом дослідження. Дисертація складається із вступу, двох розділів, що 

містять чотири підрозділи та чотири пункти, висновків, списку використаних 

джерел та чотирьох додатків. Загальний обсяг роботи становить 269 сторінок, 

з них основний текст – 173 сторінки, список використаних джерел (318   

найменувань) – 31 сторінка, додатки – 65 сторінок.  
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РОЗДІЛ 1 

СУТНІСТЬ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ (СУДОВОГО СЛІДСТВА) ЯК 

ЕТАПУ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ 

 

       1.1. Поняття судового розгляду (судового слідства) його загальна 

характеристика, значення, види, межі та місце в системі стадій 

кримінального провадження 

 

       У Конституції України визначено, що правосуддя здійснюється 

виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих 

функцій іншими органами або посадовими особами не допускаються. 

Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке 

кримінальне обвинувачення (ст. 124). Правосуддя – особлива функція 

судової влади (державна діяльність), що передбачає здійснення судового 

розгляду, який являє собою певний порядок вирішення кримінальних, 

цивільних, адміністративних, господарських та інших справ. У 

філософському розумінні «при здійсненні правосуддя у різних формах 

судочинства відбувається вирішення колізій праворозуміння» [206, с. 21]. У 

правовому сенсі правосуддя це – «основний правозахисний механізм» [192, 

с. 91] або «справедливе судове вирішення спорів» [155, с. 47]. 

       В юридичній літературі застосовуються доволі близькі до терміну 

«правосуддя» поняття: «правовладдя», «судоустрій», «судочинство», 

«судівництво», «судова діяльність» та ін. Зокрема, термін «правовладдя» є  

більш широким поняттям. Правовладдя «просуває демократію, 

запроваджуючи підзвітність тих, кого наділено публічною владою, та 

охороняючи людські права, завдяки чому меншість має захист від свавільних 

дій правлячої більшості» [78, с. 12, 13]. Судівництво «має охопити 

судоустрій та судочинство, тобто норми і матеріального і процесуального 

права у сфері здійснення правосуддя» [213, с. 123]. Термін «судівництво 
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вказує на динамічний процес, а не на організацію судів, тобто вказує швидше 

на процес, ніж на статичне явище» [213, с. 123].  

       У наукових джерелах також зверталася увага на тлумачення терміну 

«судоустрій». Так, О. З. Хотинська-Нор пропонує розглядати термін 

«судочинство» у двох аспектах: з точки зору устрою суду – тоді йтиметься 

про внутрішню організацію суду як органу державної влади; або ж, до чого й 

схиляється наукова спільнота, – з точки зору устрою судів. У другому 

випадку йтиметься про організацію (побудову) судової системи у її 

традиційному розумінні [273, с. 18]. В. В. Решота вказує, що «судоустрій – це 

організаційна побудова усієї системи судів» [213, с. 124]. 

       На сьогодні відсутня єдність поглядів на сутність, ознаки та зміст 

категорії «правосуддя». Найбільш часто під правосуддям розуміють 

«діяльність суду із захисту суб’єктивних прав і законних інтересів, що 

здійснюються шляхом розгляду та вирішення певних юридичних справ» 

[302, с. 97]. І. Я. Олендер підкреслює, що «змістовна ознака правосуддя є 

найважливішою, оскільки саме потреба людей у захисті своїх прав та 

інтересів, який відбувається у формі вирішення суперечок, спричинила 

винайдення суду, як способу задоволення цієї потреби» [184, с. 154]. 

Є. А. Таликін зазначає, що «правосуддя невід’ємно пов’язане із 

утвердженням права, покликане визначати не просто діяльність суду, але й 

діяльність «правового» суду, поєднуючи ознаки, що вказують на необхідний 

рівень судової діяльності: справедливість, ефективність, своєчасність, 

доступність та інші риси, що пов’язуються в суспільстві з уявленням про 

ідеальний суд… Правосуддям є не просто діяльність, а діяльність, що 

характеризується певними ознаками. Зміст категорії правосуддя повинен 

відображати також ознаки мети, характеристики ідеальної моделі 

судочинства» [244, с. 166]. Б. В. Малишев наголошує, що «правосуддя – це 

значною мірою аксіологічне поняття. Тобто діяльність судів з розгляду 

спорів, яка відповідає певним ціннісним морально-правовим 

характеристикам, є правосуддям; водночас діяльність судів з розгляду спорів, 
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яка не відповідає цим характеристикам, але відповідає формальним вимогам 

закону, є судочинством» [155, с. 50]. 

       Заслуговують на увагу підходи окремих учених-процесуалістів, які 

зверталися до дослідження правосуддя в кримінальному процесі. Так, 

І. В. Гловюк пише, що «при визначенні правової природи правосуддя, слід 

враховувати те, що правосуддя є виключною функцією судової влади, а 

ширше – державної влади. Правосуддя за своєю природою та соціальним 

значенням є настільки важливою функцією державної влади, що правосуддя 

здійснюють спеціалізовані органи – суди, тобто колегіальний суд чи суддя, 

який діє від імені суду» [50, с. 138]. К. В. Рябцева дійшла висновку, що 

правосуддя являє собою державну діяльність суду з розгляду кримінальної 

справи за суттю, прийняття рішень про визнання особи винуватою чи 

невинуватою, призначення винуватому справедливого покарання у 

встановленій законом процесуальній формі і прийняття заходів із 

відшкодування шкоди, пов’язаної з кримінальним переслідуванням [220, 

с. 12]. Т. В. Моісєєва підкреслює, що правосуддя – не лише результат судової 

діяльності, але й процес досягнення цього результату [168, с. 12]. 

       Важливою стадією кримінального процесу є судовий розгляд, який 

призначено для розгляду кримінальної справи за суттю
1
. При цьому, судовий 

розгляд є структурним елементом, стадією судового (кримінального) 

провадження. У п. 24 ч. 1 ст. 3 КПК України сформульовано, що судове 

провадження – кримінальне провадження у суді першої інстанції, яке 

включає підготовче судове провадження, судовий розгляд і ухвалення та 

проголошення судового рішення, провадження з перегляду судових рішень в 

апеляційному, касаційному порядку, а також за нововиявленими або 

виключними обставинами. 

       В юридичній літературі у свій час підкреслювалося, що «судовий розгляд 

в системі стадій кримінального процесу посідає центральне місце і є 

                                                 
1
 Існують особливості судового розгляду в різних країнах Європи, США, Великої Британії. Особливості 

судового розгляду Великої Британії більш докладно див.: [318, p. 117-151], [317]. 
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найбільш важливою його стадією… У цій стадії суд самостійно досліджує 

наявні у справі докази, а також нові докази, які надані учасниками процесу 

або витребувані судом» [233, с. 270, 271]. Судовий розгляд кримінальної 

справи – «основна стадія кримінального процесу, коли суд, здійснюючи 

правосуддя, розглядає справу по суті й у своєму вироку вирішує питання про 

винність чи невинність підсудного, застосування або незастосування до нього 

покарання, а також приймає рішення щодо застосування або незастосування 

примусових заходів виховного характеру чи примусових заходів медичного 

характеру» [305, с. 712]. Окремі процесуалісти справедливо вказують, що 

сутність судового розгляду полягає у вирішенні судом правового спору між 

обвинувачем і підсудним (обвинуваченою особою), змістом якого є питання 

про винуватість підсудного у вчиненні злочину та про призначення йому 

певного покарання. Тільки у судовому розгляді людина від імені держави 

може бути визнана винуватою у вчиненні злочину та їй може бути 

призначено покарання [188, с. 285]. Або деякі науковці вказують, що судовий 

розгляд – це нове самостійне дослідження всіх обставин кримінальної 

справи, необхідних для її правильного вирішення, але здійснюване в інших 

процесуальних умовах за участю сторін, при повній їх рівноправності і в 

умовах змагальності [85, с. 41]. 

      У більшості визначень судового розгляду відзначається, що це 

центральна, головна або особлива стадія кримінального процесу. На нашу 

думку, такі вказівки пов’язані з важливістю та особливостями цієї стадії 

кримінального процесу. У науковій літературі робилися певні спроби щодо 

виокремлення особливостей судового розгляду як стадії кримінального 

процесу. Певний науковий інтерес має визначення цих особливостей, які 

виявляються у наступному: 1) в більшій мірі реалізуються принципи 

кримінального процесу, і перш за все, принцип змагальності. На сьогодні 

більш активну роль у дослідженні доказів мають відігравати сторони 

обвинувачення та захисту, а не суд; 2) зосереджені максимальні гарантії 

правосуддя, що забезпечують реалізацію прав і законних інтересів учасників 
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кримінального судочинства, а також виконання ними своїх обов’язків для 

досягнення завдань кримінального судочинства, а також для захисту й 

охорони законних прав та інтересів; 3) у найбільшому ступені виявляється 

взаємодія сторін, суду та інших учасників кримінального судочинства; 4) у 

повній мірі виявляється призначення кримінального судочинства; 

5) розглянуті докази можуть бути покладені в основу вироку; 6) остаточно 

вирішується питання про винуватість особи і застосування до неї заходів 

кримінальної відповідальності, тобто вирішується справа по суті [97, с. 7, 8].  

       Вивчення змісту судового розгляду дозволяє виокремлювати певні його 

етапи (або частини). Зокрема, у довідкових джерелах прямо зазначається, що 

судовий розгляд кримінальної справи «складається з частин, які 

взаємопов’язані й послідовно змінюють одна одну: підготовча частина 

судового засідання; судове слідство; дебати судові; останнє слово підсудного 

(обвинуваченого); постановлення і проголошення вироку, постанови чи 

ухвали» [305, с. 712]. У процесуальній літературі теж підкреслюється, що 

судовий розгляд складається з етапів, які послідовно змінюють один одного 

[97, с. 8] або наголошується, що «судовий розгляд кримінальних справ 

складається з п’яти взаємопов’язаних між собою частин (етапів): підготовчої 

частини судового засідання, судового слідства, судових дебатів, останнього 

слова підсудного і постановлення і проголошення вироку. Кожна із частин 

являє собою послідовну систему процесуальних дій з чітко визначеним 

змістом та завданнями» [198, с. 114].  

       Разом із тим у чинному КПК України не використовується термін 

«судове слідство». Результати, проведеного нами, анкетування суддів, 

прокурорів та адвокатів засвідчують, що більшість практичних працівників 

вважають за доцільне виокремлювати судове слідство на стадії судового 

розгляду (82 % – суддів, 74 % – прокурорів, 89 % – адвокатів)
2
.  

                                                 
2
 Під час дисертаційного дослідження було проведено анкетування 102 професійних суддів місцевих та 

апеляційних судів різних областей України (Київської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, 

Полтавської, Закарпатської) – стаж роботи від 4–25 років , 116 прокурорів, які здійснюють представництво у 
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       Аналіз кримінального процесуального законодавства свідчить про те, що 

незважаючи на відсутність цього терміну у кримінальному процесуальному 

законі, зміст цієї судової діяльності залишено і виявляється він у 

дослідницькій діяльності та проведенні судових дій (допиту свідків, 

потерпілих, обвинувачених, пред’явлення для впізнання, огляду на місці та 

ін.). Саме на цьому етапі відбувається процес доказування – процес пізнання 

фактичних даних. С. П. Гришин підкреслює, що судове слідство – це форма, 

порядок, в якому відбувається доказування по справі [60]. Т. М. Карабанова 

та В. М. Махов зазначають, що саме під час судового слідства відбувається 

послідовне дослідження доказів, їх представлення, перевірка і оцінка, а також 

формування висновків і переконання суду про доведеність чи недоведеність 

окремих положень та позицій сторін; формування фактичної основи 

майбутніх судових дебатів та самого вироку [97, с. 9]. Л. О. Денісов пише, що 

сутність та зміст судового слідства складає кримінально-процесуальне 

доказування фактів і обставин справи у діалектичній єдності всіх його 

елементів: збирання, фіксація, перевірка та використання доказів у формі 

обґрунтування значущих висновків і рішень з розглядуваної кримінальної 

справи [69, с. 13]. 

       Відмова від використання терміну «судове слідство» і заміна його на 

термін «судовий розгляд» вносить певну плутанину. Оскільки судовий 

розгляд у процесуальному значенні означає більш широку стадію 

кримінального процесу, яка охоплює поряд із іншими етапами (підготовча 

частина судового засідання, судові дебати, останнє слово обвинуваченого та 

ін.) й такий етап, як судове слідство. Тому, на нашу думку, існує нагальна 

потреба не тільки у використанні даного терміну у науковому обігу, а й 

внесення відповідних змін до кримінального процесуального законодавства. 

       У процесуальній літературі здійснювалися спроби щодо дослідження та 

формулювання поняття судового слідства [60; 97; 104; 166; 198]. Так, 

                                                                                                                                                             
судах – стаж роботи від 4–20 років, 108 адвокатів, які приймають участь у кримінальних провадженнях – 

стаж роботи від 2–22 років.   
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І. Я. Фойницький справедливо визначав судове слідство як період 

остаточного провадження, протягом якого суд ознайомлюється з доказами по 

справі і піддає їх перевірці за участі сторін [270, с. 440]. У цьому відношенні 

І. Ю. Мірошников зазначає, що «судове слідство – це основна й головна 

частина судового розгляду, в якій суд за обов’язковою участю сторін в 

умовах повної реалізації всіх принципів кримінального судочинства, 

досліджує та оцінює всі докази з метою встановлення фактичних обставин 

справи» [166, с. 118]. У даному визначені встановлено місце судового 

слідства в структурі судового розгляду та підкреслено його функціональне 

призначення («досліджує та оцінює всі докази»). 

       Вказані ознаки судового слідства традиційно відображаються й у інших 

літературних джерелах: «судове слідство – основна частина судового 

розгляду справи, сутність якої полягає у дослідженні судом за участю сторін 

усіх обставин справи» [166; 118] або судове слідство – частина судового 

розгляду, коли перевіряються і досліджуються всі докази – як зібрані на 

попередньому (досудовому) розслідуванні, так і нові, витребувані судом, а 

також подані прокурором та іншими учасниками судового розгляду [233, 

с. 282, 283] чи «судове слідство – надзвичайно важлива частина судового 

розгляду, у якій суд та учасники судового розгляду (сторони) досліджують 

докази, зібрані на досудовому слідстві, надані сторонами та витребувані за 

їхньою ініціативою та ініціативою суду для правильного вирішення 

кримінальної справи по суті» [198, с. 131].   

       В юридичній літературі є й інші визначення поняття «судове слідство». 

Зокрема, С. П. Гришин пише, що судове слідство як діяльність суду, 

спрямована на дослідження (за участю сторін) фактичних обставин справи, 

має місце у всіх судових стадіях, а також у тих провадженнях, головні 

питання яких вирішуються безпосередньо судом [60, с. 29]. У цьому 

визначені фактично виокремлено три суттєві ознаки судового слідства: 1) це 

діяльність суду; 2) діяльність, яка спрямована на дослідження фактичних 

обставин справи; 3) діяльність, яка має місце у всіх судових стадіях. 
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       Судова реформа в Україні передбачає реальне запровадження змагальної 

процедури судового розгляду, що притаманно для правової держави. У цьому 

сенсі слід погодитися з О. Г. Яновською, яка вказує, що «вся процедура 

кримінального судочинства – це конкуренція прав і інтересів потерпілих і 

осіб, що вчинили злочин, інтересів особи і суспільства, будь-який захід, що 

здійснюється у процесі кримінального судочинства або захищає інтереси 

потерпілого й через це обмежує права притягнутого до відповідальності, або 

підвищує рівень захисту прав винного і відповідно знижує рівень захисту 

прав і інтересів потерпілого від злочину, інтересів суспільства» [313, с. 8]. 

Тому суттєвою ознакою судового слідства має бути те, що це діяльність, яка 

здійснюється в умовах змагальності
3
. 

       Що означає здійснення судової діяльності в умовах змагальності? 

Кримінальне процесуальне законодавство пов’язує змагальність із 

самостійним обстоюванням сторонами кримінального провадження 

(стороною обвинувачення і стороною захисту) їхніх правових позицій, прав, 

свобод і законних інтересів (ч. 1 ст. 22 КПК України). Окрім того, закон 

передбачає рівні процесуальні можливості – сторони кримінального 

провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, 

документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших 

процесуальних прав (ч. 2 ст. 22 КПК України). 

       За результатами анкетування прокурорів та адвокатів було встановлено, 

що на думку практичних працівників, належний баланс поділу 

процесуальних функцій сторін з боку обвинувачення та захисту у 

змагальному кримінальному провадженні не забезпечено (вказали – 73 % 

адвокатів і 40 % прокурорів).  

       В юридичній літературі поняття «змагальності» визначається як «умова 

провадження справ у загальних та господарських судових органах, що надає 

рівні можливості учасникам процесу наводити аргументи на доказ своєї 

                                                 
3
 Змагальність сторін як загальна засада кримінального провадження більш докладно розглянута у підрозділі 

1.2. даного розділу дисертаційної праці. 
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правоти; суд при розв’язанні справи не пов’язаний позицією сторін» [164, 

с. 298]. У  багатьох випадках (або навіть традиційно) змагальність 

розглядається як принцип кримінального процесу [307, с. 55] або принцип 

при розгляді справи. Зокрема, деякі вчені-процесуалісти справедливо 

пишуть, що загальна умова рівноправ’я сторін передбачає забезпечення 

судом належного здійснення принципу змагальності при розгляді справи 

[263, с. 290]. Л. С. Халдєєв слушно зазначає, що стосовно до змагального 

процесу головуючому у судовому процесі необхідно твердо засвоїти, що він 

зобов’язаний бути лише суддею, і не брати на себе функцій інших учасників 

процесу, навіть, коли одна зі сторін не буде справлятися зі своїм завданням 

[272, с. 121]. На нашу думку, важливим є те, що змагальність сторін 

кримінального провадження може розглядатися у сучасних умовах як суттєва 

ознака судового слідства.  

       Здійснення судової діяльності передбачає постановлення мети і 

досягнення певних результатів від такої діяльності. Судове слідство як певна 

система судових дій повинна мати цільову спрямованість.  

       В юридичній літературі проблема «досягнення істини у кримінальному 

процесі» на сьогодні розглядається як дискусійна. Такий стан пов’язаний, у 

першу чергу, із тим, що законодавець під час формування кримінального 

процесуального закону відмовився від чіткого формулювання мети 

кримінального процесу. Кінцевий результат кримінальної процесуальної 

діяльності замінено на «завдання кримінального провадження». У ст. 2 КПК 

України зазначено, що «завданнями кримінального провадження є захист 

особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона 

прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а 

також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і 

судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне 

правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, 

жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не 

була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного 
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учасника кримінального провадження була застосована належна правова 

процедура». 

       Заслуговують на увагу позиції окремих представників процесуальної 

науки, які висловили своє ставлення до проблеми істини в кримінальному 

процесі. Так, В. Т. Нор підкреслює, що «принцип істини – незмінний і 

незамінний фундамент, основа правосуддя у кримінальних справах. Без нього 

правосуддя неможливе. Без нього втрачає свою конститутивну ознаку – 

справедливість. Відмова від принципу встановлення (досягнення) істини у 

кримінальному судочинстві є відмовою від правосуддя» [177, с. 6]. 

А. Р. Бєлкін зазначає, що сучасний кримінальний процесуальний закон не 

лише не наблизився до визначення й уточнення такого важливого поняття, як 

мета кримінального процесу, але й зробив певний крок у протилежному 

напрямку [19, с. 16]. І далі, А. Р. Бєлкін пише, що суспільство об’єктивно 

заінтересоване у встановленні істини по справі – з тим, щоб права і інтереси 

як суспільства, так і окремої особи були адекватно захищені [19, с. 16].  

       Результати попередніх стадій кримінального процесу мають бути 

перевірені судом у змагальному процесі. Є. П. Іщенко вказує, що питання 

про об’єктивну істину – це питання про рівень правосвідомості слідчих, 

дізнавачів, прокурорів та суддів. Їх правосвідомість і практика боротьби зі 

злочинністю мають спиратися на об’єктивну істину, у протилежному 

випадку успіхів у цьому напрямку очікувати не можна [90, с. 197]. 

       Здійснення судового розгляду (судового слідства) є процесом пізнання 

невідомого – події злочину (або іншої події), що вже відбулася. 

В. С. Бурданова підкреслює, що «процес доказування у кримінальному 

судочинстві є різновидом процесу пізнання, а саме – пізнання події злочину» 

[28, с. 11]. Цей процес пізнання відбувається під час судового слідства. 

       Таким чином, судове слідство
4
 може бути визначено як найважливіший 

етап судового розгляду, який являє собою пізнавальну судову діяльність 

                                                 
4
 Більш докладно авторський підхід до розуміння судового слідства та його місця в структурі судового 

розгляду викладено: [292, c. 18-20; 294, с.218-234].  
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щодо дослідження та оцінки фактичних даних (доказів) в умовах 

змагальності сторін кримінального провадження (сторони обвинувачення та 

сторони  захисту), спрямовану на вирішення правового конфлікту, прагнення  

до відновлення справедливості. 

       Результати анкетування суддів, прокурорів та адвокатів показують, що 

практичні працівники розуміють судове слідство як головну частину 

судового розгляду, коли перевіряються і досліджуються всі докази (33 % – 

суддів, 50 % – прокурорів, 34 % – адвокатів), пізнавальну судову діяльність 

щодо дослідження й оцінки фактичних даних в умовах змагальності сторін 

кримінального судочинства (47 % – суддів, 29 % – прокурорів, 55 % – 

адвокатів), діяльність суду, що спрямована на дослідження фактичних 

обставин справи (18 % – суддів, 21 % – прокурорів, 11 % – адвокатів).    

       На питання опитувальника: чи задовольняє Вас процедура судового 

розгляду у кримінальному провадженні за чинним КПК України – негативну 

відповідь надали: 61 % суддів, 62 % прокурорів, 60 % адвокатів. 

       Судове слідство має внутрішню структуру, складається із певних 

елементів (компонентів). Такими структурними елементами виступають 

судові дії. Саме термін «судові дії», як правило, використовується у 

процесуальній літературі [131, с. 354]. При цьому підкреслюється, що тут усі 

дії вчиняються судом за участю сторін. Значить, це вже не слідчі, а судові дії 

[261, с. 340].  

       В юридичній літературі використовуються також й інші терміни для 

позначення судових дій: судово-слідчі дії [152] або судові дії слідчого 

характеру [88]. Так, Л. О. Зашляпін зазначає, що фактично має місце 

аналогове перенесення слідчого характеру з процесуальних дій досудового 

провадження (прототип) на процесуальні дії, що реалізуються у судовому 

слідстві (модель, що вивчається), є слідством прямої позитивної аналогії [88]. 

Н. М. Максимишин  указує, що «судовий допит – це чи не найскладніша 

судово-слідча дія…» [152, с. 8] (курсив наш – І. Ш.). 
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       На нашу думку, сутність судових дій підкреслює, у першу чергу, 

дослідницький характер судової діяльності – дослідження доказів. Вказівки 

про поєднання судових і слідчих дій є необґрунтованими и викликають певні 

заперечення. Теж саме стосується й акцентуалізації на тому, що це «судові дії 

слідчого характеру». Оскільки за суб’єктом провадження, етапом діяльності і 

сутністю – ці дії, які нічого спільного не мають із діяльністю слідчого, а лише 

з етапом «судове слідство». Головна функція суду (сторони обвинувачення та 

захисту) – здійснення правосуддя за допомогою дослідження доказів. Тому, 

якщо підкреслювати особливість судових дій, то їх можна називати судовими 

діями дослідницького, а не слідчого характеру. 

       Результати анкетування суддів, прокурорів та адвокатів підтверджують 

позицію про функціональне призначення судових дій. На думку практичних 

працівників судові дії мають виконувати функцію: дослідницьку (вказали 

55 % суддів, 53 % прокурорів, 71 % адвокатів) перевірочну (66 % суддів, 

62 % прокурорів, 75 % адвокатів), пошукову (0 % суддів, 2 % прокурорів, 

17 % адвокатів), пізнавальну (43 % суддів, 22 % прокурорів, 54 % адвокатів), 

орієнтувальну (0 % суддів, 0 % прокурорів, 11 % адвокатів), організаційну 

(16 % суддів, 17 % прокурорів, 38 % адвокатів).  

       Зміст судового слідства складається із системи судових дій. Цей перелік 

у КПК України є вичерпним. За КПК України передбачено такі судові дії: 

допит обвинуваченого (ст. 351); допит свідка (ст. 352); допит потерпілого 

(ст. 353); допит малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпілого 

(ст. 354); пред’явлення для впізнання (ст. 355); допит експерта в суді 

(ст. 356); дослідження речових доказів (ст. 357); дослідження документів 

(ст. 358); дослідження звуко і відеозаписів (ст. 359); консультації та 

роз’яснення спеціалістів (ст. 360); огляд на місці (ст. 361); проведення 

експертизи за ухвалою суду (ст. 332). 

       Необхідно підкреслити, що кримінальне процесуальне законодавство 

передбачало в різні періоди або в певних країнах й можливість проведення 

інших судових дій: судового експерименту, очної ставки в суді, проведення 
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експертизи в суді, проведення додаткової або повторної експертизи, огляд 

документів, огляд речових доказів, огляд місця події, освідування та ін. 

Зокрема, КПК РФ регламентує такі судові дії, які відсутні у КПК України, як: 

слідчий експеримент, огляд речових доказів, оголошення протоколів слідчих 

дій та інших документів тощо. За КПК Литовської Республіки також 

передбачено судові дії, які відмінні від дій за кримінальним процесуальним 

законом України. Зокрема, це участь експерта в розгляді судової справи, 

огляд речових доказів, огляд і оголошення документів, участь спеціаліста в 

розгляді судової справи та допит спеціаліста.  

       Проведений аналіз правової регламентації та порядку проведення 

судових дій дозволяє дійти висновку про існування певних законодавчих 

прогалин. Необхідно констатувати наявність деяких додаткових  

можливостей щодо уточнення процедури проведення судового слідства та 

запропонувати додати до системи судових дій тих, які не передбачені чинним 

процесуальним законодавством.    

       Таким чином, судова дія – структурний елемент (компонент) судового 

слідства у вигляді процесуальної дії пізнавального характеру, певної системи 

способів дії сторін кримінального провадження та суду у змагальному 

судовому провадженні, спрямованої на перевірку, дослідження та оцінку 

доказів. 

       У кримінальній процесуальній науці поряд із загальним судовим 

розглядом розрізняють такі його види: спрощений і заочний судовий розгляд, 

а також судовий розгляд при особливому провадженні та провадженні із 

підсиленими процесуальними гарантіями
5
. Окрім того, можливо вести мову й 

про такі види судового розгляду, як: здійснення кримінального провадження 

стосовно неповнолітніх; кримінального провадження щодо застосування 

                                                 
5
 Результати анкетування суддів, прокурорів та адвокатів свідчать про те, що значна кількість практичних 

працівників позитивно відносяться до спрощеного виду судового розгляду, негативно – до заочного (in 

absentia) (57 % – суддів, 38 % – прокурорів, 35 % – адвокатів). До спрощеного дослідження доказів 

(спрощеного судового розгляду) вони відносяться позитивно тому, що це сприяє економії процесуальних 

засобів (зазначили 69 % суддів, 66 % прокурорів, 10 % адвокатів). При цьому, адвокати (71 %) відносяться 

позитивно, але при умові внесення змін та доповнень до кримінального процесуального закону щодо 

порядку спрощеного дослідження доказів.  
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примусових заходів медичного чи виховного характеру; кримінальних 

проваджень з перегляду судових рішень (провадження в суді апеляційної 

інстанції, провадження в суді касаційної інстанції, провадження за 

нововиявленими або виключними обставинами). 

       У літературних джерелах здійснювалися спроби щодо виокремлення 

особливостей судового розгляду окремих категорій кримінальних справ. 

Зокрема, Г. І. Загорський розглядає такі види: 1) особливий порядок 

прийняття судового рішення при погодженні обвинуваченого з пред’явленим 

йому обвинуваченням; 2) особливий порядок прийняття судового рішення 

при укладанні досудової угоди про співробітництво; 3) судовий розгляд по 

кримінальним справам щодо підсудності мирового судді; 4) особливості 

розгляду кримінальної справи в суді за участю присяжних засідателів; 

5) особливості судового розгляду кримінальних справ стосовно 

неповнолітніх; 6) особливості судового розгляду по кримінальним справам 

стосовно окремих категорій осіб; 7) особливості судового розгляду про 

застосування примусових заходів медичного характеру [85, с. 165-201]. 

В. М. Трофименко у цьому сенсі підкреслює, що законодавець передбачив 

процедури, які за наявності відповідних підстав підлягають застосуванню і 

відрізняються від загального порядку в одних випадках спрощенням 

процесуальної форми, суттєвим прискоренням кримінального провадження 

та ресурсною економією, а в інших – наданням додаткових гарантій захисту 

прав обвинуваченого на справедливий суд, передбаченого ст. 6 Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод (ідеться про провадження в 

суді присяжних) [252, с. 644]. 

       На можливість заочного судового провадження вказано у ст. 7 КПК 

України. У ч. 2 ст. 7 КПК України зазначено, що зміст та форма 

кримінального провадження за відсутності підозрюваного або 

обвинуваченого (in absentia) повинні відповідати загальним засадам 

кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з 

урахуванням особливостей, встановлених законом. Сторона обвинувачення 
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зобов’язана використати всі передбачені законом можливості для 

дотримання прав підозрюваного чи обвинуваченого (зокрема, прав на захист, 

на доступ до правосуддя, таємницю спілкування, невтручання у приватне 

життя) у разі здійснення кримінального провадження за відсутності 

підозрюваного або обвинуваченого (in absentia). При цьому, особливості 

спеціального досудового розслідування передбачені гл. 24-1 КПК України 

(ст. 297-1, 297-2 КПК України).   

       Проблеми застосування заочного судового розгляду останнім часом 

висвітлювалися у наукових публікаціях окремих процесуалістів та практиків 

[154, с. 148-153; 157, с. 611-616]. Так, Г. В. Матвієвська зазначає, що у цьому 

разі «йдеться про випадки коли підсудний (обвинувачений) переховується 

від суду за кордоном або перешкоджає здійсненню правосуддя, перебуваючи 

на території України. Вирішенню цієї проблеми сприяє активна позиція суду 

в частині застосування прогресивних процесуальних форм, зокрема заочного 

провадження» [157, с. 611-616]. На думку О. В. Маленка, до ознак, що 

характеризують заочне кримінальне провадження, необхідно віднести: 

1) здійснюється в загальному порядку розгляду кримінального провадження; 

2) пов’язано з безпосередньою відсутністю під час судового розгляду 

обвинуваченого, який унаслідок його неявки в судове засідання на виклик 

суду без поважних причин ухиляється від притягнення до кримінальної 

відповідальності; 3) обвинувачений належним чином повідомлений про дату, 

час і місце судового розгляду; 4) обов’язкове застосування визначених 

законом компенсаторних механізмів і додаткових гарантій реалізації 

процесуальних прав обвинуваченого (окремий порядок вручення 

процесуальних документів, участь захисника, особлива процедура перегляду 

заочного рішення суду тощо); 5) результатом здійснення заочного 

кримінального провадження є ухвалення заочного судового рішення [154, 

с. 152]. 

       Кримінальний процесуальний закон містить главу 30 КПК України 

«Особливі порядки провадження в суді першої інстанції», в якій встановлено 
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порядок спрощеного провадження щодо кримінальних проступків та 

провадження в суді присяжних. Зокрема, ст. 381 КПК України встановлює 

загальні положення спрощеного провадження щодо кримінальних 

проступків. У ч. 1 ст. 381 КПК України зазначено, що суд за клопотанням 

прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, має право розглянути 

обвинувальний акт щодо вчинення кримінального проступку без проведення 

судового розгляду в судовому засіданні за відсутності учасників судового 

провадження, якщо обвинувачений, що був представлений захисником, 

беззаперечно визнав свою винуватість, не оспорює встановлені досудовим 

розслідуванням обставин і згоден з розглядом обвинувального акта за його 

відсутності, а потерпілий не заперечує проти такого розгляду. Однак на 

сьогодні кримінальний закон України не закріплює такої категорії, як 

кримінальний проступок, тому відповідні положення кримінального 

процесуального закону України неможливо застосувати [154, с. 149, 150]. 

       Розділ VI КПК України регламентує особливі порядки кримінального 

провадження: кримінальне провадження на підставі угод; кримінальне 

провадження у формі приватного обвинувачення; кримінальне провадження 

щодо окремої категорії осіб тощо. Зокрема, ст. 474 КПК України встановлює 

загальний порядок судового провадження на підставі угод.   

       Вивчення спеціальних літературних джерел та судової практики 

дозволяють стверджувати, що існують певні особливості під час судового 

розгляду окремих категорій кримінальних справ за видами злочинів (убивств, 

крадіжок, зґвалтувань, розбоїв тощо). У довідкових виданнях для суддів 

свого часу містилися певні рекомендації щодо судового розгляду таких видів 

злочинів [172]. Останнім часом з’являються наукові праці присвячені 

формуванню методик судового розгляду [108; 109].  
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       1.2. Теоретико-правова характеристика судового розгляду (судового 

слідства) в контексті судово-правової реформи в Україні та реалізація 

загальних засад кримінального провадження, що обумовлюють правову 

організацію судового розгляду 

 

       Судово-правова реформа в Україні створює належні підвалини для 

демократичного, правового та справедливого кримінального судочинства. 

Реформа кримінально-процесуального законодавства посідає одне із чільних 

місць у комплексі судово-правових реформ, які проводяться державою. Адже 

кримінальний процес є тією сферою державної діяльності, в якій найбільшою 

мірою обмежуються конституційні права та свободи людини [96, с. 177]. 

О. В. Капліна підкреслює, що «тлумачення та подальше застосування норм 

кримінально-процесуального права необхідно здійснювати з урахуванням 

багатого досвіду міжнародного співробітництва, набутого, перш за все в 

процесі функціонування Європейського суду з прав людини і тлумачення 

ним норм Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Без 

визначення і з’ясування тих вимог, які висуваються до нашої держави 

міжнародно-правовими стандартами, неможливо забезпечити належне 

виконання юридичних зобов’язань у сфері захисту прав і свобод людини в 

кримінальному судочинстві, узятих на себе Україною» [94, с. 140]. 

О. З. Хотинська-Нор наголошує, що «в ідеалі судова реформа повинна 

реалізовуватися з дотриманням принципів мети, ціни, засобів, стабільності, 

альтернатив, відповідальності та правових гарантій і відповідати таким 

характеристикам, як прогресивність, прогнозованість, цілеспрямованість, 

наукова обґрунтованість, гнучкість, мотивованість, змістовність, 

послідовність і незворотність. Крім того, судова реформа має бути 

інформаційно забезпечена, економічно доцільна, соціально виправдана та 

політично скоординована» [273, с. 421].  

       В юридичних джерелах зазначається, що «суд покликаний не тільки і не 

стільки бути елементом системи стримувань і противаг, що має 
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врівноважувати функціонування суб’єктів законодавчої та виконавчої влади, 

скільки виступати гарантом права, а почасти – і його творцем» [41, с. 9]. У 

ст. 55 Конституції України проголошено, що «права і свободи людини і 

громадянина захищаються судом» і далі, що «кожен має право після 

використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за 

захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи 

до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких 

є Україна». Саме суду належить визначальна роль у забезпеченні та реалізації 

принципу верховенства права у сучасній державі [54, с. 154-184]. Тому, 

здійснення судового розгляду (судового слідства) у суді першої інстанції має 

ґрунтуватися на сучасних поглядах на функції суду, загальних засадах 

кримінального провадження. 

       У кримінальній процесуальній літературі справедливо підкреслюється, 

що конституційні засади правосуддя втілюються в кримінальному процесі 

безпосередньо і через систему норм та інститутів кримінально-

процесуального права, які деталізують дані засади та встановлюють 

процесуальну форму (порядок) їх забезпечення та реалізації. Відповідно до 

них закон встановив ряд загальних правил, що визначають порядок розгляду 

справ судом першої інстанції на кожному з його етапів упродовж всього 

судового розгляду [198, с. 44]. О. Дроздов підкреслює, що «загальні засади 

кримінального провадження утворюють своєрідний фундамент, на якому 

побудований кримінальний процес… Значимість засад як норм керівного й 

основоположного виду визначає їх імперативний і обов’язковий характер 

щодо всіх стадій, проваджень та інститутів кримінального процесу. Разом з 

тим способи і межі дії принципів будуть обумовлені індивідуальними 

особливостями і властивостями конкретних стадій та проваджень» [72, 

с. 157]. 

       Саме в стадії судового розгляду (судового слідства) знаходить свій прояв 

реалізація всіх засад кримінального провадження. Звичайно, ми не можемо 

розглянути всі засади кримінального провадження, передбачених ст. 7 КПК 
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України, оскільки це значно виходить за межі нашого дисертаційного 

дослідження. Зупинимося лише на окремих з них, які на наш погляд, 

найбільш яскраво знаходять свій прояв саме під час судового слідства та 

проведення окремих судових дій. 

       Для процедури судового слідства важливого значення набуває така 

засада кримінального провадження, як доступ до правосуддя та 

обов’язковість судових рішень. У висновку № 6 (2004) Консультативної ради 

європейських суддів до уваги Комітету міністрів Ради Європи про 

справедливий суд у розумні строки та роль судді в судових процесах з 

урахуванням альтернативних засобів вирішення спорів зазначається, що 

«доступ громадян до правосуддя передбачає надання належної інформації 

про функціонування судової системи» (п. 11). У доповіді щодо правовладдя, 

ухваленою Європейською комісією «За демократію через право» 

(Венеційською комісією) Мірило правовладдя у п. 103 вказано, що 

«судівництво не повинно сприйматись, як віддалене від людей та 

втаємничене. Наявність, зокрема в Інтернеті, зрозумілої інформації щодо 

того, як звернутись до суду, є одним із шляхів гарантування дієвого 

взаємозв’язку між суспільством і судовою системою. Інформація має бути 

легкодоступною для всього населення, включно з уразливими групами, та 

подаватись мовами національних меншин і/або мігрантів. Має бути добре 

розгалужена по всій країні мережа судів нижчої ланки, а її судові 

приміщення – легко приступними». А у п. 99 цієї доповіді зазначається, що 

«люди, зазвичай, не в стані самостійно розпочати судовий процес. Тому 

правнича допомога є критично важливою та має бути загальнодоступною. 

Правнича допомога має бути надана також і тим, хто не в змозі за неї 

заплатити» [78, с. 36].  

       У ч. 1 ст. 21 КПК України вказано, що кожному гарантується право на 

справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і 

неупередженим судом, створеним на підставі закону. У цій нормі закону 

застосовано термін «справедливий розгляд», що потребує певного наукового 
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пояснення. Справедливий розгляд означає, що процедура судового розгляду 

(судового слідства), спрямована на усунення правового конфлікту, вирішення 

справи за суттю і відновлення справедливості за допомогою процесуальних 

засобів. У довідкових  літературних джерелах термін «справедливість» 

визначається як соціально-етична та морально-правова категорія, один із 

основних принципів права. Поняття «справедливість» позначає наявність у 

соціальному світі правових засад і виражає їх правильність, імперативність і 

необхідність [305, с. 604]. Б. В. Малишев наголошує, що «правосуддя – це не 

зовнішня (формальна), а внутрішня характеристика певної судової 

діяльності, детермінована досягненням мети, якою виступає справедливий 

захист суб’єктів» [155, с. 48]. В. Г. Гончаренко підкреслює, що «основним 

мірилом торжества справедливості (верховенства права) і законності в 

суспільстві є непорушність прав і свобод людини та створення надійних умов 

їх захисту» [56, с. 8]. В інших наукових роботах з права зазначається, що 

справедливість є важливішою категорією соціально-філософської думки, 

моральної, правової та політичної свідомості [58, с. 5].  

       У процесуальних джерелах мали місце спроби щодо визначення ролі 

справедливості у кримінальній процесуальній діяльності і механізмі судового 

розгляду. Так, Л. О. Моргачьова пише, що однією з сутнісних рис 

справедливості є рівність… Вимога рівноправ’я щодо сторін кримінального 

судочинства, будучи закріпленим у кримінально-процесуальному законі, як 

прояв моральної вимоги справедливості до сфери кримінального 

судочинства… Лише рівноправне положення сторін обвинувачення і захисту 

забезпечить справедливе застосування кримінального закону [169, с. 282]. 

Т. М. Мірошниченко вказує, що «однією з вимог справедливого судового 

розгляду є рівність сторін, що передбачає наявність приблизно рівних 

«стартових» можливостей» [167, с. 258]. С. Рабінович та О. Панкевич 

підкреслють, що «відзначивши існування зв’язку конституційного принципу 

рівності із забезпечення дії засади верховенства права у Рішенні № 8-рп/2000 

від 10 травня 2000 р. згодом, у Рішенні № 15-рп/2004 від 2 листопада 2004 р., 
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КСУ вже прямо послався на принцип рівності як на невід’ємну складову 

засад верховенства права та справедливості. Привертає увагу змістовний 

паралелізм рівності та пропорційності як форм вираження засади 

справедливості…» [209, с. 9]. 

       Прикладом справедливості судового розгляду є справа Європейського 

суду з прав людини «Андрій Яковенко проти України» (Case of Andrey 

Yakovenko v. Ukraine) (Заява № 63727/11). Суть справи полягала у такому: 15 

грудня 2002 р. СБУ затримала заявника у м. Одеса за підозрою в організації 

терористичної групи, створеної з числа членів Ленінської комуністичної 

спілки молоді України, та плануванні і організації кількох насильницьких 

злочинів, вчинених її членами… 27 травня 2003 р. слідство було завершено і 

заявник, разом з десятьма іншими особами, підозрюваними в участі у тій 

самій злочинній групі, постав перед апеляційним судом Одеської обл., який 

розглянув справу як суд першої інстанції. Під час судового процесу заявник 

скаржився на умови тримання у СІЗО, на погане харчування у дні судових 

засідань та на незабезпечення його необхідною медичною допомогою. 19 

липня 2004 р. суд засудив заявника за пропаганду насильницького повалення 

існуючого конституційного ладу та посягання на територіальну цілісність 

України; організацію озброєної банди та керівництво її діяльністю; участь у 

терористичному акті (підриву вибухівки в смітнику біля будинку СБУ у 

м. Київ); контрабанду товарів через митний російський кордон; незаконне 

поводження з вогнепальною зброєю та вибухівкою; неодноразові розбійні 

напади та втягнення неповнолітньої у злочинну діяльність. Заявнику обрали 

покарання у вигляді позбавлення волі строком на чотирнадцять років. 

Верховний Суд України перекваліфікував дії заявника з контрабанди на 

сприяння контрабанді, а в іншому залишив вирок суду першої інстанції без 

змін… До ЄСПЛ заявник скаржився за підпунктом «b» та «с» пункту 3 статті 

6 КЗПЛ на те, що суд був несправедливим, зокрема, з огляду на недостатній 

час, який він мав для ознайомлення з матеріалами справи, що під час судових 

засідань він був психологічно та фізично виснаженим та на те, що йому не 
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було забезпечене належне представництво його інтересів та ін… Скарги 

заявника за підпунктом «b» та «с» пункту 3 статті 6 Конвенції щодо 

несправедливого суду Європейський суд відхилив як явно необґрунтовані, 

оскільки вони не були достатньо детальними та не підкріплювались 

необхідними фактологічними доказами, включаючи висновки відповідних 

державних органів [79].     

       Достатньо новим принципом кримінального судочинства (загальною 

засадою кримінального судочинства) є розумність строків. У ст. 7 КПК 

України «розумність строків» віднесено до загальних засад кримінального 

провадження. У ч. 1 ст. 21 КПК України вжито термін «вирішення справи у 

розумні строки». Стаття 28 КПК України встановлює, що «під час 

кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне 

рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними 

вважаються строки, що є об’єктивно необхідними для виконання 

процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не 

можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих 

процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень». У п. 3 

Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 17.10.2014 № 11 «Про деякі питання 

дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних 

справ і справ про адміністративні правопорушення» визначено, що 

«розумним, зокрема, вважається строк, що є об’єктивно необхідним для 

виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і 

вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих 

зволікань) судового захисту».  

       У деяких літературних джерелах «розумний строк» розглядається як 

додаткова гарантія учасників кримінального провадження. Зокрема, окремі 

дослідники зауважують, що поява принципу розумності строків в 

кримінальному провадженні є додатковою гарантією учасників 

кримінального процесу, яка дозволяє захистити сторони від надмірного 
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затягування слідчої або судової процедури, що може підірвати ефективність і 

довіру до правосуддя [241, с. 113]. 

       Останнім часом у кримінальній процесуальній літературі була приділена 

значна увага проблемі дотримання розумних строків у кримінальному 

провадженні
6
. Так, Ю. В. Астаф’єв підкреслює, що Європейська конвенція 

про захист прав людини і основоположних свобод, Міжнародний пакт про 

громадянські і політичні права «охоплює питання розумності строків 

процесуальних дій, їх обумовленість цілями забезпечення інтересів учасників 

кримінального процесу» [10, с. 22]. К. В. Рябцева зазначає, що «самим 

важливим моментом у практиці ЄСПЛ щодо порушень розумного строку 

судового розгляду є відсутність чітко встановленого строку для розгляду 

кримінальних або цивільних справ, перевищення яких, безумовно, буде 

вважатися порушенням вимог ст. 6. Однак є орієнтири, які дозволяють 

оцінювати наявність або відсутність порушень розумного строку у 

конкретній справі» [221, с. 223]. 

       Прикладом оцінки розумності строків кримінального провадження є 

справа Європейського суду з прав людини «Титаренко проти України» (Case 

of Titarenko v. Ukraine) (Заява № 31720/02). Суть справи полягала у 

наступному: 24 червня 1996 р. під час спроби затримання заявника та іншого 

співобвинуваченого, які підозрювалися в пограбуванні, було вбито одного 

працівника міліції та ще двоє зазнали тяжких тілесних ушкоджень. Злочинці 

втекли… 9 березня 2000 р. заявника на підставі міжнародного ордеру на 

арешт, було затримано на території Греції та 9 серпня 2000 р. його було 

екстрадовано до України. Того ж дня заявнику було призначено захисника… 

6 квітня 2004 р. апеляційний суд Донецької обл. визнав заявника винним та 

призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять 

років. Верховним Судом України вищевказаний вирок було залишено без 

змін. До Європейського суду заявник скаржився за низкою статей КЗПЛ і 

зокрема, за пп. «с» п. 1 ст. 5 – на надмірну тривалість тримання його під 

                                                 
6
 Більш докладно див.: [10, 11] та ін.   
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вартою протягом судового розгляду справи, а також на те що судове 

провадження щодо такого тримання під вартою не відповідало вимогам п. 4 

ст. 5… Скаргу заявника за пунктом 3 статті 5 Конвенції було визнано не 

прийнятною, оскільки, не зважаючи на те, що тривалість тримання його під 

вартою становила більше трьох років, Європейським судом було визнано, що 

цього вимагала серйозність висунутих проти нього обвинувачень та існував 

ризик ухилення від правосуддя, що підтверджується попередньою 

поведінкою заявника [81].    

       Інша справа щодо оцінки розумності строків ЄСПЛ є справа «Дорошенко 

проти України» (Case of Doroshenko v. Ukraine) (Заява № 1328/04). Суть 

справи полягала у такому: 7 травня 2001 р. слідчим податкової міліції щодо 

заявника було порушено кримінальну справу. 25 червня 2001 р. щодо 

заявника було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. 4 

липня 2001 р. справу було передано до Свердловського міського суду 

Дніпропетровської обл. Справа декілька разів поверталась на додаткове 

розслідування. 6 червня 2007 р. суд визнав заявника винним у вчиненні 

злочину. 23 жовтня 2007 р. апеляційний суд Луганської обл. частково змінив 

вирок суду. 23 грудня 2008 р. Верховний Суд України залишив касаційну 

скаргу заявника на вирок суду апеляційної інстанції без задоволення. Заявник 

скаржився до Європейського суду з прав людини за п. 1 ст. 6 Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод на тривалість провадження у 

кримінальній справі щодо нього. Також він скаржився за ст. 2 Протоколу № 4 

до Конвенції, пп. 1, 3 (b) і (d) ст. 6, ст. 13 Конвенції в контексті обставин 

справи. З огляду на обставини справи, а також з урахуванням прецедентної 

практики в аналогічних справах Европейський суд встановив порушення п. 1 

ст. 6 Конвенції у зв’язку з незабезпеченням державними органами 

провадження в справі заявника в «розумний строк» [80]. 

       На сьогодні кримінальний процесуальний закон встановлює критерії для 

визначення розумності строків кримінального провадження. У ч. 3 ст. 28 

КПК України законодавець до таких критеріїв відносить: 1) складність 



35 

 

кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості 

підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких 

здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, 

необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка 

учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, 

прокурором і судом своїх повноважень. 

       Аналіз даної норми засвідчує, що допускається  достатньо широке 

тлумачення критеріїв щодо  визначення розумності строків. У Постанові 

Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 17.10.2014 № 11 «Про деякі питання дотримання 

розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ 

про адміністративні правопорушення» надано роз’яснення критеріїв для 

визначення розумності строків під час кримінального провадження (п. 4). 

Зокрема, у цій Постанові зазначено, що «з урахуванням практики ЄСПЛ 

складність кримінального провадження визначається з урахуванням кількості 

підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких 

здійснюється провадження; кількості учасників провадження (потерпілих, 

свідків тощо); правової кваліфікації кримінального  правопорушення; 

наявності на момент початку досудового розслідування відомостей щодо 

конкретної особи, яка ймовірно вчинила кримінальне правопорушення; 

характеру обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному 

провадженні; меж доказування; обсягу матеріалів досудових розслідувань, 

що об’єднані в одному провадженні; необхідності призначення експертиз, їх 

складності; обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для 

всебічного та повного дослідження обставин кримінального 

правопорушення; необхідності отримання міжнародної допомоги в рамках 

кримінального провадження тощо».   

       До складності кримінального провадження віднесено врахування 

необхідності призначення експертиз та їх складність. Аналіз судової 

практики теж засвідчує про затягування у розгляді кримінальної справи через 



36 

 

призначення та проведення судових експертиз. Стаття 332 КПК України 

передбачає можливість суду «доручити проведення експертизи експертній 

установі, експерту або експертам». Разом із тим у Законі України «Про 

судову експертизу» судовий експерт зобов’язаний провести повне 

дослідження і дати обґрунтований та об’єктивний письмовий висновок (п. 2 

ст. 12). У п. 1.13 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) визначено, що «строк проведення 

експертизи встановлюється залежно від складності дослідження з 

урахуванням експертного навантаження фахівців керівником експертної 

установи (або заступником керівника чи керівником структурного 

підрозділу) у межах: 10 календарних днів – щодо матеріалів з невеликою 

кількістю об’єктів та вирішуваних питань і простих за характером 

досліджень; 30 календарних днів – щодо матеріалів із середньою кількістю 

об’єктів та вирішуваних питань або середньої складності за характером 

досліджень; 60 календарних днів – щодо матеріалів з великою кількістю 

об’єктів та вирішуваних питань або складних за характером досліджень; 

понад 60 календарних днів – щодо матеріалів із великою кількістю об’єктів 

та вирішуваних питань (більше десяти), виходячи з фактично необхідного 

для експерта часу або особливо складних за характером досліджень 

(досліджень з використанням криміналістичного обладнання (лазерного, 

оптичного, електронного), проведення експериментальних досліджень, 

застосування декількох методів); понад 90 календарних днів – якщо 

експертиза є особливо складною чи багатооб’єктною, потребує вирішення 

більше десяти питань або вирішення питань, які потребують декількох 

досліджень, чи налічує понад п’ять томів матеріалів справи або є 

комплексною чи потребує залучення фахівців з інших установ (у тому числі 

судово-медичних), підприємств, організацій і не може бути виконана в 

зазначені строки. Більший розумний строк установлюється за письмовою 
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домовленістю з органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу 

(залучив(ла) експерта), після попереднього вивчення експертом наданих 

матеріалів (курсив наш – І.Ш.).    

       У КПК України регламентовано строки судового розгляду. У ч. 1 ст. 318 

КПК України встановлено, що «судовий розгляд має бути проведений і 

завершений протягом розумного строку». Положення ч. 1 ст. 318 КПК 

України «слід розуміти так, що час, протягом якого триває кримінальне 

провадження у суді першої інстанції, починаючи з закінчення підготовчого 

судового провадження та закінчуючи ухваленням та проголошенням 

судового рішення, повинен відповідати критеріям розумності строків, 

встановлених ст. 28 КПК…» [174, с. 33].  

       У ч. 1 ст. 320 передбачено, що «у кримінальному провадженні, для 

проведення якого потрібен значний час, повинен бути призначений запасний 

суддя, який перебуває в залі судового засідання протягом судового 

розгляду». Окрім того, у ст. 322 КПК України визначено, що «судовий 

розгляд відбувається безперервно, крім часу, призначеного для відпочинку» 

(ч. 1). У спеціальних джерелах щодо безперервності судового розгляду 

зазначається, що такий розгляд має «відбуватися безперервно (тобто без 

невиправданих відкладень і затримок), щоб уникнути зайвої тяганини і 

забезпечити розгляд матеріалів кримінального провадження протягом 

розумного строку» [174, с. 42]. 

       Аналіз процесуального порядку здійснення судових дій засвідчує, що у 

КПК України не визначено строки їх проведення. Разом із тим у гл. 20 КПК 

України «Слідчі (розшукові) дій» регламентовано окремі строки (або часові 

періоди). Зокрема, у ч. 4 ст. 223 КПК України встановлено, що «проведення 

слідчих (розшукових) дій у нічний час (з 22 до 6 годин) не допускається, за 

винятком невідкладних випадків…». У ч. 8 ст. 223 КПК України вказано, що 

«слідчі (розшукові) дії не можуть проводитися після закінчення строків 

досудового розслідування, крім їх проведення за дорученням суду у 

випадках…». 
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       Особливо необхідно звернути увагу на ч. 2 ст. 224 КПК України, в якій 

встановлено строки проведення допиту: «допит не може продовжуватися без 

перерви понад дві години, а в цілому понад вісім годин на день». У ч. 2 

ст. 226 КПК України зазначено: «допит малолітньої або неповнолітньої 

особи не може продовжуватися без перерви понад одну годину, а загалом – 

понад дві години на день». 

       У ч. 6 ст. 28 КПК України встановлено, що підозрюваний, 

обвинувачений, потерпілий, інші особи, права чи інтереси яких обмежуються 

під час досудового розслідування, мають право на звернення до прокурора, 

слідчого судді або суду з клопотанням, в якому викладаються обставини, що 

обумовлюють необхідність здійснення кримінального провадження (або 

окремих процесуальних дій) у більш короткі строки, ніж ті, що передбачені 

цим Кодексом. 

       Безперечно терміни (строки) щодо проведення слідчих (розшукових) дій 

мають бути перевірені під час судового розгляду на предмет можливого їх 

порушення (дотримання). Окрім того, що стосується строків проведення 

допиту під час досудового розслідування, то такі часові періоди є новелою, 

яка була встановлена у КПК України (2012). Хоча зазначені часові періоди 

допиту є певним перебільшенням (особливо це стосується допиту малолітніх 

і неповнолітніх допитуваних або осіб похилого віку) і належним чином не 

відповідає психологічним рекомендаціям щодо спілкування з різними 

віковими категоріями (групами) осіб.   

       Конституція України у ст. 129 віднесла до основних засад судочинства – 

«змагальність сторін та свободу в наданні ними суду своїх доказів і у 

доведенні перед судом їх переконливості». У ст. 22 КПК України 

встановлено загальну засаду кримінального провадження – «змагальність 

сторін та свободу в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед 

судом їх переконливості». У ч. 1 ст. 22 КПК України зазначено, що 

«кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що 

передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною 
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захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, 

передбаченими цим Кодексом». Важливим є й те, що провідною ідеєю 

змагальності є «паритетність сторін обвинувачення і захисту, які самостійно 

відстоюють їхні правові позиції у формі судового спору шляхом реалізації 

наданих законом процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків 

[130, с. 85]. 

       Заслуговує на увагу підхід окремих учених, які розглядають вплив 

змагальності й на зміст окремих елементів системи кримінальної 

процесуальної діяльності. Зокрема, Л. О. Зашляпін підкреслює, що коли 

кримінальне судочинство позиціонується як змагальне, то й судові дії, 

реалізовані під час судового слідства, мають відповідати цьому ж принципу 

[88, с. 10].  

       У процесуальній літературі здійснювалися спроби розглянути зміст 

засади змагальності сторін у кримінальному провадженні. Так, 

М. М. Міхеєнко зазначає, що «принцип змагальності судового розгляду 

полягає в тому, що в судовому засіданні між собою ведуть процесуальний 

спір дві сторони: сторона обвинувачення і сторона захисту» [163, с. 232]. 

Переважна більшість учених-процесуалістів вважають за необхідне до 

складових засади змагальності відносити: 1) поділ функцій обвинувачення, 

захисту й правосуддя; 2) наділення сторін рівними процесуальними правами 

для здійснення своїх функцій; 3) керівне положення суду в кримінальному 

процесі й надання тільки суду права ухвалювати рішення по суті
7
.  

       У спеціальних літературних джерелах змагальність інколи розглядають 

як модель процесу – «ідеальний тип, у якому спір рівних сторін вирішується 

незалежним від них судом» [211, с. 232]. Свого часу відомий процесуаліст 

М. М. Полянський розглядав «змагальність» як метод пошуку істини, який 

полягає в змагальності сторін, що здійснюється і контролюється за активної 

участі суду у розгляді справи [196, с. 100]. Зокрема, вчений 

М. М. Полянський вказує, що процес будується, якщо можна так 

                                                 
7
 Більш докладно див.: [124, с. 349-354; 156; 181, с. 265-270; 191, с. 162, 163; 312; 315, с. 121-127]. 
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висловитися, за методом діалектичним: утвердженню винуватості 

обвинуваченого з боку обвинувача протистоять доводи захисту на його 

користь для того, щоб в кінцевому рахунку суд, синтезуючи те й інше, виніс 

свій об’єктивний висновок [197, с. 20]. 

       Деякі процесуалісти розглядають змагальність у кримінальному 

провадженні як процесуальний режим. Так, В. Т. Нор та Д. Є. Крикливець 

надають наступне визначення змагальності у кримінальному провадженні: 

«Процесуальний режим, який є сукупністю організаційних та 

функціональних правових положень, що передбачає таку побудову процесу 

з’ясування обставин кримінального провадження та його вирішення, щоб 

сторони кримінального провадження та потерпілий могли скористатися 

достатньою сукупністю процесуальних засобів задля представлення, 

доказування своїх правових позицій, спростування інших правових позицій, а 

суд на підставі цього був спроможний законно та справедливо вирішити 

правовий спір по суті, максимально врахувавши та знайшовши при цьому 

оптимальний баланс між усіма приватними та суспільними інтересами» [180, 

с. 28]. 

       Принцип змагальності яскраво виявляється під час судового розгляду 

(судового слідства) та проведення окремих судових дій. В. О. Попелюшко 

справедливо пише, що «демократична природа змагального кримінального 

процесу в правовій державі, на відміну від процесу інквізиційного, вимагає, 

щоб три основні функції (обвинувачення, захисту і вирішення справи) 

виконувалися різними суб’єктами, були самостійними і незалежними одна 

від одної [198, с. 57]. Т. М. Карабанова і В. М. Махов зазначають, що 

визнання права на змагання – це визнання права за тими, що змагаються, 

використовувати рівні засоби і можливості для обґрунтування своїх 

тверджень і вимог інших сторін і тим самим для задоволення своїх 

процесуальних інтересів. Фактично законодавець проголошує рівність сторін 

перед судом, тобто на стадії судового розгляду (курсив наш – І. Ш.) [97]. 

О. Г. Яновська підкреслює, що «рівноправність сторін повинна передбачати 
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не тільки рівні можливості представити свої права, а й те, що жодна зі сторін 

не повинна мати жодних істотних переваг порівняно з другою стороною» 

[313, с. 36]. 

       Розподіл процесуальних функцій у судовому розгляді передбачено 

чинним кримінальним процесуальним законодавством. Так, у ч. 3 ст. 22 КПК 

України встановлено, що «під час кримінального провадження функції 

державного обвинувачення, захисту та судового розгляду не можуть 

покладатися на один і той самий орган чи службову особу». У спеціальних 

джерелах підкреслюється, що «розмежування цих функцій означає, що 

сторона обвинувачення чи сторона захисту не мають права здійснювати 

функцію судового розгляду, а суд не має права виконувати функції сторін 

кримінального провадження. По суті відбувається професійний спір, при 

цьому жодна зі сторін не має права перебирати на себе функції іншої [130, 

с. 86]. У даному разі, «сторони кримінального провадження мають рівні 

права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, 

клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав…» (ч. 2 

ст. 22 КПК України).  

       Судовий розгляд передбачає належне виконання обов’язків стороною 

обвинувачення та стороною захисту, їх участь у змагальному процесі. 

Результати анкетування суддів показують, що на їх думку, неналежно 

виконує свої обов’язки сторона обвинувачення (вказали – 66 % суддів), 

сторона захисту (зазначили – 61 % суддів), всі сторони виконують свої 

обов’язки (позначили – 4 % суддів), інше (2 %). При цьому, неналежність 

виконання своїх обов’язків з боку сторони обвинувачення, на переконання 

суддів, полягає у відсутності активності під час судового розгляду (зазначили 

76 % опитаних), не прибутті на судове засідання у призначений час (44 %), 

застосуванні заборонених прийомів під час проведення судових дій (6 %), 

порушенні певних етичних вимог (4 %), інше (2 %);  неналежність виконання 

своїх обов’язків з боку сторони захисту полягає у відсутності активності під 

час судового розгляду (24 %), неприбуття на судове засідання у призначений 
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час (47 %), застосування заборонених прийомів під час проведення судових 

дій (16 %), порушення певних етичних вимог (5 %).  

       За результатами анкетування прокурорів було з’ясовано, що доволі часто 

під час судового розгляду відбувається протидія з боку сторони захисту 

(вказали 79 % респондентів). Зокрема, це полягає у використанні 

недозволених прийомів та методів (31 %), використанні перекрученої 

інформації (55 %), підшукуванні лжесвідків (28 %), постановці заборонених 

запитань (22 %), фальсифікації доказів (19 %), здійсненні корупційних діянь 

(21 %), неналежному використанні засобів масової інформації з метою 

вплинути на суд (19 %), навмисному затягуванні судового процесу (89 %).    

       Під час анкетування адвокатів було встановлено, що на їх переконання, 

неналежно виконує свої обов’язки сторона обвинувачення під час судового 

розгляду (зазначили 67 % опитаних).  

       У ст. 324 КПК України визначено наслідки неприбуття прокурора і 

захисника у судове засідання. У ч. 1 ст. 324 КПК України передбачено: 

«якщо в судове засідання не прибув за повідомленням прокурор або захисник 

у кримінальному провадженні, де участь захисника є обов’язковою, суд 

відкладає судовий розгляд, визначає дату, час та місце проведення нового 

засідання і вживає заходів до прибуття їх до суду. Одночасно, якщо причина 

неприбуття є неповажною, суд порушує питання про відповідальність 

прокурора або адвоката, які не прибули, перед органами, що згідно із 

законом уповноважені притягати їх до дисциплінарної відповідальності». У 

листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ «Про деякі питання порядку здійснення судового 

розгляду в судовому провадженні у першій інстанції відповідно до 

Кримінального процесуального кодексу України» від 05.10.2012 № 223-

1446/0/4-12 сформульовано, що «у випадку неприбуття в судове засідання 

прокурора або захисника, участь якого відповідно до положень КПК чи за 

рішенням суду є обов’язковою, суд також має відкласти судовий розгляд, 

визначивши дату, час та місце проведення наступного засідання. Якщо ж 
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причина неприбуття цих осіб не є поважною, суд порушує питання про 

відповідальність прокурора або захисника, які не прибули, перед органами, 

уповноваженими притягати їх до дисциплінарної відповідальності (перед 

вищестоящим прокурором або кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 

адвокатури)».  

       У процесуальній літературі «змагальність» розглядається як інструмент 

судового пізнання [47, с. 8] або спосіб дослідження доказів [76, с. 26-33; 77, 

с. 67]. На нашу думку, такі визначення є справедливими і фактично 

розкривають сутнісні характеристики змагальності під час судового розгляду 

(судового слідства), визначають змагальну функцію при проведенні судових 

дій сторонами кримінального провадження. 

       У теорії кримінального процесу функціональна роль сторін судового 

розгляду (сторони обвинувачення та сторони захисту) визначається як їх 

активна діяльність. О. Г. Яновська підкреслює, що «безспірною перевагою 

змагального кримінального судочинства є можливість більш повного та 

об’єктивного з’ясування обставин у справі завдяки активній позиції сторін» 

[313, с. 162]. При цьому, відповідно до принципів змагальності, презумпції 

невинуватості обов’язок доказування у судовому слідстві покладається 

виключно на сторону обвинувачення, а точніше – це завдання державного 

обвинувача [97, с. 17]. Відповідно до ч. 4 ст. 22 КПК України «повідомлення 

особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, звернення з 

обвинувальним актом та підтримання державного обвинувачення у суді 

здійснюється прокурором. У випадках, передбачених цим Кодексом, 

повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення 

може здійснюватися слідчим за погодженням із прокурором, а 

обвинувачення може підтримуватися потерпілим, його представником». 

       Сторона захисту має виконувати захисну функцію. За результатами 

анкетування адвокатів було встановлено, що на їх думку, мета захисної 

діяльності у змагальному кримінальному провадженні має полягати у тому, 

щоб надавати правову допомогу клієнтові (76 % респондентів), прагнути до 
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встановлення справедливості (17 %), брати участь у кримінальному 

провадженні (5 %), захистити клієнта за допомогою будь-яких засобів (2 %), 

інше (1 %).   

       У ч. 5 ст. 22 КПК України передбачено, що «захист здійснюється 

підозрюваним або обвинуваченим, його захисником або законним 

представником». У цьому сенсі можливо підтримати позицію про те, що 

«захист найкращим чином слугує дослідженню істини». М. М. Полянський 

пише, що мета захисту і є захист, тобто подання доказів на користь 

обвинуваченого і тлумачення доказів, наявних у справі також на користь 

обвинуваченого [197, с. 20, 21]. 

       У сучасному кримінальному процесі функціональне призначення суду 

(судді) у змагальному судовому розгляді віднесено до дискусійних проблем 

[64]. У літературних джерелах була сформульована позиція про пасивність 

суду під час судового розгляду (судового слідства). Так, А. Р. Бєлкін 

зазначає, що КПК, який обмежив активність суду під час розгляду 

кримінальної справи, фактично перетворює суддю у пасивного стороннього 

спостерігача, бездушного формаліста [19, с. 41]. О. Я. Баев вважає, що суд, є 

адресатом доказування, «який присутній при сукупній розробці сторонами 

доказів», він головним чином має слухати… Активність суду у першу чергу 

полягає у необхідності цілеспрямованого і раціонального управління самим 

судовим слідством (і всім судовим провадженням по кримінальній справі в 

цілому) [215, с. 584].  

       За результатами анкетування суддів, прокурорів та адвокатів було 

встановлено різне відношення практичних працівників до активності суду у 

змагальному кримінальному провадженні. Так, адвокати вважають 

необхідною активність суду у кримінальному провадженні – вказали 57 % 

опитаних), протилежну позицію зайняли 42 % респондентів, інше – 

зазначили 2 %. Активність суду у змагальному кримінальному провадженні є 

необхідною визнали 67 % прокурорів, негативне відношення до активності 

суду висловили 21 % опитаних прокурорів, інше – вказали 9 %. 80 % суддів 
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вважають, що необхідно зводити до мінімуму активність суду у змагальному 

кримінальному провадженні. 

       В юридичній літературі висловлювалася також позиція окремих 

науковців про межі активності суду та «обмежену» процесуальну активність 

суду. Зокрема, В. Т. Нор зазначає, що «суд при вирішенні справи – 

постановлення законного та обґрунтованого рішення – не має залишатися 

пасивним спостерігачем за правовим поєдинком сторін, слідкуючи лише за 

дотриманням його процедури (правил). Він повинен мати можливість з 

допомогою сторін, але незалежно від них, дослідити подані ними докази 

всіма процесуальними засобами, зокрема слідчо-судовими діями, які закон 

дає у його розпорядження» [177, с. 11]. М. І. Шевчук підкреслює, що «як 

учасник процесу доказування суд має процесуальний статус, відмінний від 

статусу сторін, він виконує роль безстороннього арбітра, який, зберігаючи 

об’єктивність та неупередженість, з’ясовує та досліджує всі зібрані у справі 

докази, як на користь сторони обвинувачення, так і на користь сторони 

захисту, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх 

процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків…» [281, с. 132]. 

О. В. Литвин вважає, що «активність суду у контексті його ініціативної 

діяльності щодо встановлення обставин кримінального провадження та, як 

наслідок, – збирання нових доказів, може мати місце лише за браком 

активності сторін та неможливістю для суду постановити обґрунтований та 

справедливий вирок із урахуванням усіх обставин, що відносяться до 

предмета доказування» [144, с. 797]. 

       На нашу думку, достатньо справедливо зауважує О. Г. Яновська, яка 

зробила спробу визначити роль суду в змагальному кримінальному 

судочинстві, у цьому сенсі важливим є визначення ступеня активності суду 

як «сутнісної характеристики його процесуальної діяльності, що є 

вирішальною у визначенні ролі суду в процесі доказування та його місця у 

кримінальному судочинстві взагалі, відповідає певним моделям (типам) 

кримінального процесу і становить один із критеріїв їх розмежування… 
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Активність суду як вияв його пізнавальної діяльності має бути зведено до 

мінімуму» [314, с. 89]. Окрім того, О. Г. Яновська підкреслює, що «у процесі 

зближення континентальної та англосаксонської форм кримінального 

судочинства, що відбувається на ґрунті трансформації цільових пріоритетів, 

спостерігається загальна тенденція переходу в континентальній моделі 

судочинства від «абсолютної активності суду» до принципу «обмеженої 

активності»» [314, с. 89].   

       Встановлення певних меж активності суду пов’язана із розподілом 

функцій сторін у змагальному кримінальному провадженні. Суд не повинен 

підмінювати сторони під час судового розгляду або здійснювати функції 

сторони обвинувачення чи сторони захисту. Отже, що стосується суду, то 

можливо вести мову лише про його «обмежену» процесуальну активність. 

       З активністю сторін кримінального провадження та суду пов’язана така 

загальна засада кримінального провадження, як безпосередність дослідження 

показань, речей і документів (п. 16 ч. 1 ст. 7 КПК України). У ст. 23 КПК 

України розкрито процесуальний зміст цієї засади кримінального 

провадження. Зокрема, у ч. 1 ст. 23 КПК України вказано, що «суд досліджує 

докази безпосередньо». Теоретичну основу цієї засади становлять 

«положення про те, що особисте отримання відповідним суб’єктом 

інформації з першоджерела забезпечує максимальну повноту і правильність 

її сприйняття, що є необхідною умовою формування достовірних доказів та 

прийняття обґрунтованих, неупереджених, справедливих рішень» [130, с. 87].  

       У процесуальній літературі влучно зазначається, що принцип 

безпосередності зумовлює природу судових дій [88, с. 16]. При цьому, за 

результатами емпіричних досліджень Л. О. Зашляпіна було встановлено, що 

близько 90% суддів вважають, що судові дії слідчого характеру мають 

провадитися за клопотанням сторін. Це свідчить про те, що дані судді 

розглядають судові дії слідчого характеру як процесуальні засоби сторін [88, 

с. 17]. Що стосується природи судових дій, то вже раніше нами була 
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висловлена власна позиція
8
. На наше переконання, судові дії мають 

дослідницький або так званий пізнавальний характер. 

       Саме безпосередність пов’язана із оптимальним порядком дослідження 

доказів у суді. Тому слушною є думка про те, що «безпосередність 

дослідження доказів означає звернену до суду вимогу закону особисто 

дослідити в судовому засіданні всі зібрані у кримінальному провадженні 

докази шляхом допиту обвинувачених, потерпілих, свідків, експерта, огляду 

речових доказів, оголошення документів, відтворення документів, 

відтворення звукозапису й демонстрації відеозапису) [130, с. 88].  

       Існує певне співвідношення безпосередності та усності. Зокрема, 

«показання учасників кримінального провадження суд отримує усно» (ч. 1 

ст. 23 КПК України). У процесуальній літературі зверталася увага на зв’язок 

безпосередності та усності під час судового розгляду (судового слідства). 

С. П. Гришин зазначає, що у змагальному процесі безпосередність і усність 

дослідження доказів є однією з головних характеристик судового розгляду по 

кримінальній справі [60, с. 210].  

       У спеціальних джерелах здійснювалися спроби щодо визначення поняття 

усності. Зокрема, усність визначається як метод спілкування суду з 

учасниками судового розгляду та іншими особами, що здійснюють участь по 

справі [233, с. 71]. Усність судочинства – «засада кримінального і цивільного 

процесу, яка передбачає усну форму спілкування суду й учасників судового 

розгляду справи» [164, с. 924]. 

       Здійснення судового слідства (проведення судових дій) передбачає 

врахування принципу усності. При цьому, існує загальне правило: «суд 

зобов’язаний дослідити в судовому засіданні всі докази, які мають значення 

для вирішення справи, в усній формі» [164, с. 924]. У КПК України 2012 р. 

визначено певні винятки. Так, ст. 349 КПК України передбачає визначення 

обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження. У ч. 

                                                 
8
 Більш докладно позиція щодо сутності та природи судових дій викладена у підрозділі 1.1. цієї 

дисертаційної праці, а також в окремих публікаціях автора. Див., наприклад: [292, с. 18-20]. 
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3 ст. 349 КПК України встановлено, що «суд має право, якщо проти цього не 

заперечують учасники судового провадження, визнати недоцільним 

дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. При 

цьому суд з’ясовує, чи правильно розуміють зазначені особи зміст цих 

обставин, чи немає сумнівів у добровільності їх позицій, а також роз’яснює 

їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці 

обставини в апеляційному порядку». 

       У сучасних літературних джерелах усність розглядається як «форма 

подання доказів і обговорення питань при провадженні процесуальних дій, 

яка найкращим чином впливає на правильність сприйняття доказів та 

встановлення безпосереднього контакту між судом і учасниками судового 

провадження» [130, с. 89]. При цьому, положення ч. 12 ст. 352 КПК України 

узгоджується із усністю: «свідок, даючи показання, має право користуватися 

нотатками, якщо його показання пов’язані з будь-якими обчисленнями та 

іншими відомостями, які важко зберегти в пам’яті». 

       У п. 19 ч. 1 ст. 7 КПК України названо «диспозитивність» як загальну 

засаду кримінального провадження. У ст. 26 КПК України визначено 

сутність диспозитивності. У ч. 1 ст. 26 КПК України встановлено, що 

«сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у 

межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом». 

       У літературних джерелах мають місце визначення поняття 

диспозитивності. Так, заслуговує на увагу підхід окремих науковців про те, 

що диспозитивність – елемент «принципу змагальності», який пов’язаний із 

«свободою у наданні сторонами суду своїх доказів і у доведенні перед судом 

їх переконливості» [164, с. 143, 144]. Або інше визначення: «під 

диспозитивністю слід розуміти міру процесуальної свободи, правове 

положення, згідно з яким сторонам кримінального провадження надається і 

забезпечується можливість вільно, в межах, встановлених кримінальним 

процесуальним законом, обирати способи здійснення своїх матеріальних і 

процесуальних прав та використовувати на власний розсуд передбачені 



49 

 

законом публічні засоби їхнього захисту, а також активно впливати на хід і 

результати кримінального провадження» [130, с. 90].  

       У сучасних умовах здійснення судового слідства передбачає врахування 

принципу диспозитивності. В. О. Попелюшко справедливо наголошує, що 

«хоча правосуддя на сьогодні є діяльністю публічною, тобто суд діє від імені 

держави і суспільства в цілому, керується тільки законом та внутрішнім 

переконанням і його рішення за загальним правилом не залежать від 

волевиявлення сторін (за винятком провадження у справах приватного 

обвинувачення), йому, тим не менше, притаманні досить суттєві начала 

диспозитивності – свободи сторін розпоряджатися своїми процесуальними і 

матеріальними правами» [198, с. 55]. О. М. Поліщук підкреслює, що «для 

з’ясування змісту диспозитивності слід насамперед підкреслити її тісний 

зв’язок з ідеями демократизму та гуманізму, посилення захищеності прав і 

свобод індивіда, що стимулює правову активність особи-учасника 

кримінально-правового конфлікту» [195, с. 743-748]. 

       Вивчення ролі загальних засад кримінального провадження та їх вплив 

на порядок судового розгляду (судового слідства) дозволяє стверджувати, що 

розглянуті засади фактично пронизують та найбільш повно характеризують 

всю пізнавальну судову діяльність, визначають її спрямованість та параметри 

щодо проведення окремих судових дій. 

 

      Висновки до розділу 1 

 

       Проведений аналіз сутності судового розгляду в структурі судового 

провадження та окремих характеристик і параметрів судового слідства, а 

також встановлення можливостей реалізації загальних засад кримінального 

провадження, що обумовлюють правову організацію судового розгляду, 

дозволило дійти таких висновків: 

       1. Виходячи із розуміння правосуддя визначено роль судового розгляду 

як важливої стадії кримінального процесу, який є структурним елементом 

судового (кримінального) провадження. Вивчення змісту судового розгляду 
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надало можливість виокремити певні його етапи (або частини). Аналіз 

кримінального процесуального законодавства свідчить про те, що 

незважаючи на відсутність застосування терміну «судове слідство» у 

чинному кримінальному процесуальному законі, зміст цієї судової діяльності 

залишено і виявляється він у пізнавальній, дослідницькій діяльності та 

проведенні судових дій (допиту свідків, потерпілих, обвинувачених, 

пред’явлення для впізнання, огляду на місці та ін.). Саме на цьому етапі 

відбувається процес доказування – процес пізнання фактичних даних.  

       2. Відмова від використання терміну «судове слідство» і заміна його на 

термін «судовий розгляд» вносить певну плутанину. Оскільки судовий 

розгляд у процесуальному значенні означає більш широку стадію 

кримінального процесу, яка охоплює поряд із іншими етапами (підготовча 

частина судового засідання, судові дебати, останнє слово обвинуваченого та 

ін.) й такий етап, як судове слідство. Тому, на нашу думку, існує нагальна 

потреба не тільки у використанні даного терміну у науковому обігу, а й 

внесення відповідних змін до кримінального процесуального законодавства. 

       3. Судове слідство запропоновано розглядати як певну систему судових 

дій, що мають пізнавальний характер. Судове слідство визначено як 

найважливіший етап судового розгляду, який являє собою пізнавальну 

судову діяльність щодо дослідження та оцінки фактичних даних (доказів) в 

умовах змагальності сторін кримінального судочинства (сторони 

обвинувачення та сторони професійного захисту), спрямовану на вирішення 

правового конфлікту, прагнення  до відновлення справедливості. 

       4. Судова дія – структурний елемент (компонент) судового слідства у 

вигляді процесуальної дії пізнавального характеру, певної системи способів 

дії сторін кримінального провадження та суду у змагальному судовому 

провадженні, спрямованої на перевірку, дослідження та оцінку доказів. 

       5. Сутність судових дій полягає у дослідницькому характері судової 

діяльності – дослідження доказів. Зроблено висновок про недоцільність 

поєднання судових і слідчих дій. Теж саме стосується й акцентування на 
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тому, що існують «судові дії слідчого характеру». Оскільки за суб’єктом 

провадження, етапом діяльності і сутністю – ці дії не мають нічого спільного  

із діяльністю слідчого, а пов’язані лише з етапом «судове слідство». Головна 

функція суду (сторони обвинувачення та сторони захисту) – здійснення 

правосуддя за допомогою дослідження доказів. Тому, якщо підкреслювати 

особливість судових дій, то їх можна називати судовими діями 

дослідницького (пізнавального), а не слідчого характеру. 

       6. Зміст судового слідства складається із системи судових дій. Цей 

перелік у КПК України є вичерпним. КПК України містить такі судові дії: 

допит обвинуваченого (ст. 351); допит свідка (ст. 352); допит потерпілого 

(ст. 353); допит малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпілого 

(ст. 354); пред’явлення для впізнання (ст. 355); допит експерта в суді 

(ст. 356); дослідження речових доказів (ст. 357); дослідження документів 

(ст. 358); дослідження звуко- і відеозаписів (ст. 359); консультації та 

роз’яснення спеціалістів (ст. 360); огляд на місці (ст. 361); проведення 

експертизи за ухвалою суду (ст. 332).  

       7. Надано характеристики таким видам судового розгляду як спрощений і 

заочний, а також судовий розгляд при особливому провадженні (кримінальне 

провадження на підставі угод; кримінальне провадження у формі приватного 

обвинувачення; кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб тощо) 

та провадження із підсиленими процесуальними гарантіями. Визначено 

наявність певної специфіки судового розгляду щодо здійснення 

кримінального провадження стосовно неповнолітніх; кримінального 

провадження щодо застосування примусових заходів медичного чи 

виховного характеру; кримінальних проваджень з перегляду судових рішень. 

Підкреслено можливість заочного судового провадження відповідно до ст. 7 

КПК України – кримінальне провадження за відсутності підозрюваного або 

обвинуваченого (in absentia). 

       8. Вивчення спеціальних літературних джерел та судової практики 

дозволило констатувати наявність існування певних особливостей під час 
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судового розгляду окремих категорій кримінальних справ за видами злочинів 

(убивств, крадіжок, зґвалтувань, розбоїв тощо).  

       9. Для процедури судового слідства важливого значення набувають такі 

засади кримінального провадження, як доступ до правосуддя та 

обов’язковість судових рішень, змагальність сторін та свобода в поданні 

ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, 

безпосередність дослідження показань, речей і документів, диспозитивність, 

розумність строків та ін. Під час дослідження надано характеристики 

зазначеним загальним засадам кримінального провадження та визначено їх 

роль під час судового слідства (судового розгляду). 

       10. Загальна засада кримінального провадження «змагальність» 

виявляється під час судового розгляду (судового слідства) та проведення 

окремих судових дій. Розподіл процесуальних функцій у судовому розгляді 

передбачено чинним кримінальним процесуальним законодавством. Судовий 

розгляд визначає належне виконання обов’язків стороною обвинувачення та 

стороною захисту, їх участь у змагальному процесі. Функціональна роль 

сторін судового розгляду (сторони обвинувачення та сторони захисту) 

визначається як їх активна діяльність. Підтримано позицію про «обмежену 

активність» суду у змагальному кримінальному провадженні. 

       11. Судовий розгляд має бути проведений і завершений протягом 

розумного строку. Аналіз процесуального порядку здійснення судових дій 

засвідчує, що у КПК України не визначено строки їх проведення. Терміни 

(строки) щодо проведення слідчих (розшукових) дій мають бути перевірені 

під час судового розгляду на предмет можливого їх порушення (дотримання). 

Окрім того, що стосується строків проведення допиту під час досудового 

розслідування, то такі часові періоди є новелою, яка була встановлена у КПК 

України (2012). Хоча зазначені часові періоди допиту є певним 

перебільшенням (особливо це стосується допиту малолітніх і неповнолітніх 

допитуваних або осіб похилого віку) і належним чином не відповідає 
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психологічним рекомендаціям щодо спілкування з різними віковими 

категоріями (групами) осіб.  

       Аналіз судової практики засвідчує про затягування розгляду 

кримінальної справи через призначення та проведення судових експертиз. 

Звернено увагу на чітко визначені строки проведення судових експертиз за 

законодавством України, а також вживання терміну більший розумний строк.    
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РОЗДІЛ 2 

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ (СУДОВОГО 

СЛІДСТВА) 

 

       2.1. Оголошення обвинувального акта та роз’яснення 

обвинуваченому суті обвинувачення 

 

       Запроваджені КПК України зміни процесуального порядку судового 

розгляду характеризуються втіленням у судове провадження у першій 

інстанції засади змагальності вже з самого початку судового слідства. У 

цьому сенсі науковцями справедливо підкреслюється, що модифікація 

механізму  кримінального правосуддя, яка розпочалася з судової реформи 

1864 р., призвела до того, що предметом дослідження незалежної судової 

влади при активній участі сторін обвинувачення та захисту стали не 

злочинець та його діяння, як це було у кримінальному процесі розшукового 

типу, а сукупність фактів, що вказують на них і зафіксованих в 

обвинувальному акті (курсів наш – І. Ш.) [60, с. 46]. 

       Визначаючи межі судового розгляду, КПК України встановлює, що 

судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте 

обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до 

обвинувального акта (ч. 1 ст. 337). Отже, обвинувальний акт як 

процесуальний документ, що визначає межі судового розгляду, має важливе 

значення для суду, що розглядає кримінальне провадження. Саме тому, 

враховуючи значення для подальшого судового розгляду, законодавець 

встановлює, що судове слідство розпочинається з оголошення цього 

процесуального документа. 

       Незважаючи на те, що чинний КПК України функціонує вже понад п’ять 

років, правозастосовна практика стикається з багатьма проблемними 

моментами, що пов’язані із складанням обвинувального акта, його 

структурою, направленням до суду або поверненням судом прокурору зі 
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стадії підготовчого провадження. Ці та деякі інші проблеми мають значний 

науковий інтерес, що, в свою чергу, зумовлює потребу в їх осмисленні та 

вирішенні. 

       Результати анкетування суддів, прокурорів та адвокатів свідчать про 

певне негативне відношення практичних працівників до змінення 

«обвинувального висновку» на «обвинувальний акт» за чинним КПК 

України. Негативне ставлення до таких змін, оскільки втрачається доказова 

інформація зібрана на стадії досудового розслідування, відзначили: 81 % 

суддів, 76 % прокурорів та 57 % адвокатів.  

       Проблеми складання та подання до суду обвинувального акта (висновку) 

та пов’язані із цим суміжні процедурні питання були предметом дослідження 

відомих українських та зарубіжних процесуалістів [6; 48; 67; 102; 137; 148; 

151; 158; 189; 239; 251; 253; 308]. У той же час необхідно зазначити, що 

більшість наукових робіт написана під час дії КПК 1960 р. Отже, у них не 

могли бути враховані запроваджені новим кримінальним процесуальним 

законодавством зміни, що відбулися в доктринальних підходах до розуміння 

ключових понять та інститутів вітчизняного кримінального процесу, 

сучасних реформаційних процесів. Останнім часом лише деякі наукові праці 

були присвячені визначенню сутності обвинувального акта як підсумкового 

процесуального документа [26; 82; 170; 250; 288]. З огляду на вище 

зазначене, можемо констатувати, що нині існує необхідність у зверненні до 

дослідження проблем, які виникають під час складання та направлення до 

суду обвинувального акта, а також його оголошення під час судового 

розгляду та виробленні наукою обґрунтованих пропозицій щодо 

вдосконалення чинного кримінального процесуального законодавства у 

частині правового регулювання досліджуваних проблем. 

       У ст. 347 КПК України регламентовано початок судового слідства 

(судового розгляду). Зокрема, у ч. 1 ст. 347 КПК України встановлено, що 

«після закінчення підготовчих дій головуючий оголошує про початок 

судового розгляду». Окрім того, у ст. 347 КПК України визначено, що 
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судовий розгляд починається з оголошення прокурором короткого викладу 

обвинувального акта, якщо учасники судового провадження не заявили 

клопотання про оголошення обвинувального акта в повному обсязі (ч. 2). 

Я. В. Замкова підкреслює, що «обвинувальний акт є першим процесуальним 

актом, який отримує суд. У ньому зафіксовано результати досудового 

провадження» [87, с. 163]. 

       Дещо по-іншому регламентовано початок судового слідства за КПК 

Литовської Республіки й має назву початок дослідження доказів. У ч. 1 

ст. 271 КПК Литовської Республіки передбачено, що дослідження доказів 

починається з проголошення акта обвинувачення. Цей акт оголошує 

прокурор. Якщо акт є дуже об’ємним, то при його розгляді прокурор має 

висловлюватися коротко, відзначаючи суть обвинувачення [132]. Необхідно 

підкреслити, що за кримінальним процесуальним законодавством Литви 

«проголошення акта обвинувачення» віднесено до початку дослідження 

доказів (курсив наш – І. Ш.).  

       Варто звернути увагу, що КПК України суттєво змінив порядок 

складання обвинувального акта стороною обвинувачення, змінивши також 

його назву. На перший погляд, нічого суттєвого не відбулося: замість 

обвинувального висновку (складання якого було передбачено КПК України 

1960 р.) слідчий (або прокурор) наразі складають обвинувальний акт. В 

етимологічному розумінні слово «висновок» означає ствердження, яке є 

підсумком із чого-небудь або остання частина, кінець чого-небудь [183, 

с. 179]. Слово «акт» – одинична дія, а також учинок, прояв дії; документ, що 

посвідчує що-небудь [183, с. 22].  

       Проте справа, на наш погляд, не лише у словах. Отже, сутність заміни 

терміна «обвинувальний висновок» на «обвинувальний акт», на наш погляд, 

криється не у простій заміні слів, що можуть розглядатися як синоніми (хоча 

такими не є), а, насамперед, у тому, що насправді відбулися суттєві 

процесуальні трансформації, які пов’язані в тому числі з запровадженням 
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реальних механізмів змагальності сторін на стадії судового розгляду, зміною 

процедури подання та дослідження доказів під час судового слідства. 

       Під час судового розгляду обвинувальний акт набуває суттєвого 

значення. О. О. Торбас справедливо зазначає, що «обвинувальний акт має 

важливе юридичне значення, визначає межі судового розгляду. Цей 

процесуальний документ дозволяє обвинувачуваному вчасно підготуватись 

до участі в судовому розгляді. Його значення полягає також у тому, що він 

систематизує всі матеріали кримінального розслідування, дозволяє вести 

судове слідство в певному напрямі» [250, с. 382].  

       У кримінальній процесуальній літературі існують різні підходи до 

розуміння сутності «обвинувального акта» (обвинувального висновку). Але 

майже всі точки зору вчених єдині в тому, що обвинувальний акт це 

результат діяльності слідчого (прокурора), або процесуальне рішення, чи – 

процесуальний документ. Зокрема, Я. В. Замкова вказує, що результатом 

діяльності слідчого, прокурора на стадії досудового розслідування є 

складання обвинувального акта. На її переконання, значення вказаного 

процесуального рішення полягає в тому, що це підсумковий акт, де 

відображено фактичні обставини кримінального правопорушення, які 

прокурор уважає встановленими [87, с. 162]. І. В. Басиста підкреслює, що ч. 4 

ст. 110 чинного КПК передбачає таке процесуальне рішення, як 

обвинувальний акт… [15, с. 259]. У цьому сенсі, на переконання автора, 

«законодавцем у КПК 2012 року передбачено співпадіння в часі двох 

процесуальних рішень, а саме: визнання особи обвинуваченим та завершення 

стадії досудового розслідування» [15, с. 260]. В. П. Корж пише, що 

«обвинувальний висновок – завершальний документ досудового слідства, в 

якому слідчий (або прокурор – у випадках, передбачених законом) підбиває 

підсумок розслідування кримінальної справи, приймається остаточне 

рішення про формулювання обвинувачення, юридичну кваліфікацію 

злочинних дій обвинуваченого, обґрунтовуються підстави передачі справи 

через прокурора до суду» [118, с. 202]. Я. О. Ковтун наголошує, що 
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«закінчення досудового розслідування є квінтесенцією всієї діяльності 

правоохоронних органів щодо виявлення й розслідування кримінальних 

проваджень, забезпечення принципу невідворотності покарання в разі 

наявності в діях осіб ознак злочину. Однією із форм закінчення 

кримінального провадження є звернення до суду з обвинувальним актом» 

[107, с. 168]. 

       На нашу думку, обвинувальний акт можна розглядати в декількох 

аспектах: 1) результат діяльності слідчого (прокурора) на стадії досудового 

розслідування; 2) процесуальне рішення слідчого (прокурора); 

3) підсумковий документ.  

       У чинному КПК України (ч. 4 ст. 110 КПК України) надано законодавче 

визначення обвинувального акта, як «процесуального рішення, яким 

прокурор висуває обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення 

і яким завершується досудове розслідування». 

       У процесуальній літературі звернено увагу на те, що обвинувальний акт 

вирішує певні завдання. Зокрема, на думку окремих науковців, 

обвинувальний акт виконує у кримінальному провадженні декілька 

взаємопов’язаних завдань, чим і визначається його особливе значення: 

1) підводить підсумок стадії досудового розслідування шляхом 

формулювання офіційного обвинувачення (при цьому обвинувачення, 

викладене в обвинувальному акті, не повинно істотно відрізнятися за 

фактичними та юридичними обставинами від формулювання підозри у 

повідомленні про підозру); 2) знайомить підозрюваного та його захисника з 

характером висунутого обвинувачення, даючи змогу визначити напрями і 

засоби захисту. Саме тому закон передбачає вручення копії обвинувального 

акта перед направленням його до суду; 3) є основою судового розгляду і 

визначає його межі: а) судовий розгляд починається з оголошення 

прокурором короткого викладу обвинувального акта, якщо учасники 

судового провадження не заявили клопотання про оголошення 

обвинувального акта у повному обсязі (ч. 2 ст. 347 КПК України); б) судовий 



59 

 

розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і 

лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта 

(ч. 1 ст. 337 КПК); в) з метою ухвалення справедливого судового рішення та 

захисту прав людини і її основоположних свобод суд має право вийти за межі 

висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, лише в 

частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це 

покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне 

провадження (ч. 3 ст. 337 КПК); г) прокурор, дійшовши під час судового 

розгляду переконання, що обвинувачення потрібно змінити, складає 

обвинувальний акт, у якому формулює змінене обвинувачення та викладає 

обґрунтування прийнятого рішення (ч. 2 ст. 338 КПК) [130, с. 494, 495].    

       У КПК України 1960 р. визначався зміст «обвинувального висновку» у 

такий спосіб: «обвинувальний висновок складається з описової і 

резолютивної частин. В описовій частині зазначаються: обставини справи як 

їх встановлено на досудовому слідстві; місце, час, способи, мотиви і наслідки 

злочину, вчиненого кожним з обвинувачених, а також докази, які зібрані в 

справі, і відомості про потерпілого; показання кожного з обвинувачених по 

суті пред’явленого обвинувачення, доводи, наведені ним на свій захист, і 

результати їх перевірки; наявність обставин, які обтяжують та пом’якшують 

його покарання. При посиланні на докази обов’язково зазначаються аркуші 

справи. В резолютивній частині наводяться відомості про особу кожного з 

обвинувачених, коротко викладається суть пред’явленого обвинувачення з 

зазначенням статті кримінального закону, яка передбачає даний злочин» 

(ст. 223 КПК) [128, с. 394].  

       У чинному КПК України дещо по-іншому визначено зміст 

обвинувального акта. Так, у ч. 2 ст. 291 КПК України передбачено, що 

«обвинувальний акт» має містити такі відомості: 1) найменування 

кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) анкетні 

відомості кожного обвинуваченого (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце 

народження, місце проживання, громадянство); 3) анкетні відомості кожного 
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потерпілого (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце 

проживання, громадянство); 4) прізвище, ім’я, по батькові та займана посада 

слідчого, прокурора; 5) виклад фактичних обставин кримінального 

правопорушення, які прокурор вважає встановленими, правову кваліфікацію 

кримінального правопорушення з посиланням на положення закону і статті 

(частини статті) закону України про кримінальну відповідальність та 

формулювання обвинувачення; 6) обставини, які обтяжують чи пом’якшують 

покарання; 7) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; 

8) розмір витрат на залучення експерта (у разі проведення експертизи під час 

досудового розслідування); 9) дату та місце його складення та 

затвердження». 

       Порівняльний аналіз змісту норм кримінального процесуального закону 

за КПК України 1960 р. і КПК України 2012 р. свідчить про суттєві 

відмінності, які пов’язані із тим, що за чинним КПК України в 

обвинувальному акті не зазначаються докази, які зібрані у справі. Свого часу 

відомий вчений-процесуаліст В. М. Савицький справедливо підкреслював, 

що обвинувальний висновок – це своєрідне дзеркало, в якому відображені всі 

грані кримінальної справи. Читаючи обвинувальний висновок, як би 

потрапляєш у самий центр досліджуваних подій, починаєш уявляти собі, 

якщо скористатися спеціальною термінологією, механізм учинення злочину, 

подумки йдеш шляхом, яким вже пройшов слідчий у пошуках винуватого 

[222, с. 135]. Саме в цьому сенсі, у такому змістовному ракурсі мають місце 

суттєві відмінності «обвинувального висновку» від «обвинувального акта». 

Фактично така відмінність полягає у предметності цих процесуальних 

документів. 

       У чинному кримінальному процесуальному законодавстві не 

встановлено структуру обвинувального акта. У літературних джерелах мали 

місце спроби щодо пропонування певної структури цього документа. 

Зокрема, Л. Європіна пропонує «виокремлювати вступну (містить вихідну 

інформацію, необхідну для правильного сприйняття всього документа) і 
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описову частину обвинувального акта (анкетні відомості кожного 

обвинуваченого, анкетні відомості кожного потерпілого, анкетні відомості 

законного представника, якщо такий є; виклад фактичних обставин 

кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленими; 

правова кваліфікація кримінального правопорушення з посиланням на 

положення закону і статті (частини статті) закону України про кримінальну 

відповідальність)» [82, с. 66, 67]. 

       Необхідно звернути також увагу й на те, що законодавець під час 

регламентації досудового розслідування (за чинним КПК України) фактично 

уникає термінів «кримінальна справа» і «докази», замінюючи їх на 

«кримінальне провадження» та «матеріали досудового розслідування». 

Зокрема, у ст. ст. 217, 221, 291, 293 та ін. використовується словосполучення 

«матеріали досудового розслідування». Поряд із терміном «кримінальне 

провадження» термін «кримінальна справа» з’являється лише у ст. 317 

«Матеріали кримінального провадження (кримінальна справа) та право на 

ознайомлення з ними» КПК України, що унормовує порядок ознайомлення з 

матеріалами кримінального провадження на стадії підготовчого провадження 

(розділ IV КПК України). При цьому у тексті цієї процесуальної норми 

законодавець намагається уникнути терміну «докази». Так, у ч. 1 ст. 317 КПК 

України зазначається, що «документи, інші матеріали, надані суду під час 

судового провадження його учасниками, судові рішення та інші документи і 

матеріали, що мають значення для цього кримінального провадження, 

долучаються до обвинувального акта, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про 

звільнення від кримінальної відповідальності і є матеріалами кримінального 

провадження (кримінальною справою)».  

       Наведені зміни, на нашу думку, не є випадковими, оскільки законодавець 

прагнув до суттєвого змінення процедури, пов’язаної із тим, що докази 

мають формуватися під час судового розгляду (судового слідства).  
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       У ст. 290 КПК України запропоновано процедуру «відкриття матеріалів 

іншій стороні». Зокрема, у ч. 2 ст. 290 КПК України зазначено, що «прокурор 

або слідчий за його дорученням зобов’язаний надати доступ до матеріалів 

досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які 

докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути 

використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості 

обвинуваченого, або сприяти пом’якшенню покарання».  

       У процесуальній літературі справедливо наголошується на тому, що 

«треба мати на увазі, що наданню доказу для дослідження у судовому 

засіданні передує певна процедура. Так, перш ніж допустити дослідження 

будь-якого поданого стороною доказу, суд має пересвідчитися, що цей доказ 

було попередньо відкрито протилежній стороні (ч. 12 ст. 290 КПК), в 

окремих випадках попередньо вирішити питання про допустимість цих 

доказів (наприклад, згідно з ч. ч. 2, 3 ст. 89 КПК) тощо. Відтак отримання 

судом всіх матеріалів кримінальної справи до початку судового розгляду (як 

це було встановлено КПК 1960 р.) є порушенням встановленого діючим КПК 

порядку отримання судом доказів та їх дослідження, позбавлення сторін 

кримінального провадження права заперечувати проти дослідження певних 

доказів судом у встановленому порядку» [173, с. 286].  

       На проблеми, що можуть виникнути під час відкриття матеріалів іншій 

стороні, звертають увагу й окремі вчені-процесуалісти. Зокрема, І. В. Басиста 

до таких проблем відносить можливість втрати доказового значення певними 

відомостями «якщо не здійснити відкриття матеріалів» [15, с. 255, 256]. Така 

позиція повністю узгоджується з положеннями ч. 12 ст. 290 КПК України в 

якій зазначено: «якщо  сторона кримінального провадження не здійснить 

відкриття матеріалів, […] суд не має права допустити відомості, що містяться 

в них, як докази». Наведене положення КПК України слід розглядати як 

гарантію дотримання прав сторони захисту, яка повинна ознайомитися із 

матеріалами, якими сторона обвинувачення намагатиметься обґрунтувати 
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обвинувачення, та мати можливість вчасно підготуватися до захисту під час 

судового розгляду. 

       Важливим є й те, що до обвинувального акта долучаються додатки, які 

передбачені у ч. 4 ст. 291 КПК України: 1) реєстр матеріалів досудового 

розслідування; 2) цивільний позов, якщо він був пред’явлений під час 

досудового розслідування; 3) розписка підозрюваного про отримання копії 

обвинувального акта, копії цивільного позову, якщо він був пред’явлений під 

час досудового розслідування, і реєстру матеріалу досудового розслідування; 

4) розписка або інший документ, що підтверджує отримання цивільним 

відповідачем копії цивільного позову, якщо він був пред’явлений під час 

досудового розслідування не до підозрюваного; 5) довідка про юридичну 

особу, щодо якої здійснюється провадження, у якій зазначаються: 

найменування юридичної особи, її юридична адреса, розрахунковий рахунок, 

ідентифікаційний код, дата і місце державної реєстрації.  

       Зазначений перелік є вичерпним, на що вказує законодавець у ч. 4 ст. 291 

КПК України: «надання суду інших документів до початку судового 

розгляду забороняється». Окремі вчені-процесуалісти з цього приводу 

вказують, що «на відміну від КПК 1960 р., суд не має права витребувати у 

сторони обвинувачення які-небудь матеріали кримінального провадження 

(«справу») окрім тих, що прямо зазначені у ст. 291 КПК, а сторона 

обвинувачення – надавати такі матеріали. Сторона обвинувачення (як і 

сторона захисту) має право надавати матеріали кримінального провадження 

(докази) виключно під час судового розгляду, до того ж не «гамузом», а 

послідовно, щоб суд мав змогу перевірити, чи було той чи інший доказ 

відкрито протилежній стороні, чи не є він очевидно недопустимим тощо, а 

відповідна сторона кримінального провадження – скористатися своїми 

правами щодо можливих заперечень відносно надання доказів суду» [173, 

с. 286]. 

       У літературних джерелах приділялася певна увага проблемним питанням 

щодо процедури та підстав повернення обвинувального акта прокурору [84; 
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87; 142]. Серед учених та практичних працівників не склалося єдиної думки 

щодо підстав та мети повернення обвинувального акта прокурору. 

Наприклад, Я. В. Замкова вказує, що єдиною підставою для повернення 

обвинувального акта є його невідповідність вимогам КПК України, тобто 

ст. 291 КПК України (п. 3 ч. 3 ст. 314 КПК України) [87, с. 162, 163]. Тобто 

автор наголошує на тому, що усунути невідповідність можна лише 

внесенням змін до змісту обвинувального акта. Практичні працівники 

вважають, що в деяких випадках усунути невідповідність обвинувального 

акта ст. 291 КПК України можна лише за допомогою проведення слідчих та 

інших процесуальних дій. Водночас серед учених превалює думка, що 

проведення слідчих дій після направлення обвинувального акта до суду є 

неприпустимим. Зокрема, К. В. Легких зазначає, що положення ч. 8 ст. 223 

КПК України забороняють проведення слідчих (розшукових) дій після 

закінчення строків досудового розслідування, крім їх проведення за 

дорученням суду під час судового провадження [142]. В Інформаційному 

листі Верховного Суду України «Про порядок здійснення підготовчого 

судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу 

України» від 03.10.2012 № 223-1430/0/4-12 підкреслено, що проведення будь-

яких слідчих або інших процесуальних дій, окрім тих, що зазначені в ухвалі 

про повернення обвинувального акта, заборонено [206].      

       За процедурою КПК України 2012 р. відсутній інститут повернення 

справи на додаткове розслідування. Між тим такий інститут, як відомо, був 

передбачений КПК України 1960 р. Зокрема, ст. 246 КПК України 1960 р. 

встановлювала порядок повернення справи на додаткове розслідування. У 

цій нормі закону зазначалося, що «при попередньому розгляді справи суддя з 

власної ініціативи чи за клопотанням прокурора, обвинуваченого, його 

захисника чи законного представника, потерпілого позивача, відповідача або 

їх представників своєю постановою повертає справу на додаткове 

розслідування у випадках, коли під час порушення справи, провадження 

дізнання або досудового слідства були допущені такі порушення вимог цього 
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Кодексу, без усунення яких справа не може бути призначена до судового 

розгляду». 

       У п. 3 ч. 3 ст. 314 КПК України 2012 р законодавець лише зазначив, що у 

підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення та 

«повернути обвинувальний акт […] прокурору». Єдина підстава для 

повернення обвинувального акта – невідповідність положенням (вимогам) 

КПК (ст. 291 КПК України). Суд постановляє відповідну ухвалу і зобов’язує 

прокурора усунути виявлені недоліки протягом визначеного ним розумного 

строку [174, с. 17]. При цьому, окремі вчені-процесуалісти з цього приводу 

зазначають, що в ухвалі про повернення обвинувального акта не можуть 

міститися вказівки на проведення слідчих (розшукових) дій, усунення 

недоліків може відбуватися виключно на підставі аналізу вже проведених 

заходів… У протилежному випадку інститут повернення обвинувального 

акта буде повністю відповідати інституту повернення кримінальної справи на 

додаткове розслідування, що існував відповідно до положень КПК України 

1960 р. [87, с. 163] 

       Згідно з Листом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 03.10.2012 р. «Про порядок здійснення 

підготовчого судового провадження відповідно до Кримінального 

процесуального кодексу України» у підготовчому судовому засіданні суд має 

право повернути обвинувальний акт, клопотання про застосування 

примусових заходів виховного або медичного характеру прокурору, якщо 

вони не відповідають вимогам ст. ст. 291, 292 КПК: зокрема, якщо ці 

документи містять положення, що суперечать одне одному; у документах 

наведено недопустиму натуралізацію опису злочину; вони не підписані 

слідчим (крім випадків, коли прокурор склав їх самостійно) чи не 

затверджені прокурором; до них не долучено передбачені законом додатки. 

Водночас, у цьому листі вказано, що «проведення будь-яких слідчих або 

інших процесуальних дій, окрім тих, що зазначені в ухвалі про повернення 

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів 
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медичного або виховного характеру, в кримінальному провадженні не 

допускається. Докази, отримані при проведенні процесуальних дій, не 

визначених в ухвалі про повернення зазначених матеріалів кримінального 

провадження, згідно з ч. 8 ст. 223 КПК є недопустимими» [206].   

       Отже, аналіз наведених точок зору вчених та правозастосувачів, 

відсутність єдності у питаннях, що розглядалися, свідчить про те, що правова 

невизначеність, має бути усунута законодавчим шляхом. 

       Увагу слід звернути також на такий процесуальний документ, як реєстр 

матеріалів досудового розслідування. Частина 4 ст. 291 КПК України 

передбачає, що до обвинувального акта додається реєстр матеріалів 

досудового розслідування. Виникає питання: що являє собою такий реєстр? 

Слово «реєстр» означає – опис, письмовий перелік [183, с. 586]. Отже, 

виходячи із загальновживаного поняття, реєстр матеріалів досудового 

розслідування передбачає їх письмовий опис, належну систематизацію 

процесуальних документів.  

       Стаття 109 КПК України встановлює вимоги щодо «реєстру матеріалів 

досудового розслідування»: 1) реєстр матеріалів досудового розслідування 

складається слідчим або прокурором і надсилається до суду разом із 

обвинувальним актом; 2) реєстр матеріалів досудового розслідування 

повинен містити: (а) номер та найменування процесуальної дії, проведеної 

під час досудового розслідування, а також час її проведення; (б) реквізити 

процесуальних рішень, прийнятих під час досудового розслідування; (в) вид 

заходу забезпечення кримінального провадження, дату і строк його 

застосування.  

       Звичайно, що ці вимоги мають бути дотримані при направленні такого 

реєстру (як додатку до обвинувального акта) до суду. Окрім того, за 

інформацією, яка міститься в реєстрі матеріалів досудового розслідування, 

можливо отримати певні дані про перелік, види, кількість, послідовність, 

часовий період проведених слідчих (розшукових) дій та інших 

процесуальних заходів на стадії досудового розслідування, наявність 
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достатньої (або недостатньої) кількості процесуальних документів, їх обсяг 

тощо. 

       У цьому відношенні важливими є також й положення Інструкції з 

організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового 

розслідування Національної поліції України, затвердженої наказом 

Міністерства внутрішніх справ України 14.04.2016 № 296, зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 22 червня 2016 р. за № 884/29014, в якій, 

зокрема, зазначається, що «кожен слідчий веде книгу обліку слідчої роботи 

(про рух кримінальних проваджень) (додаток 1), до якої заносить відомості 

про рух усіх кримінальних проваджень, у яких ним здійснюється досудове 

розслідування» (розділ II, п. 1). Окрім того, у п. 5 (розділ II) Інструкції 

передбачено, що кримінальні провадження за межі органу досудового 

розслідування надсилаються із супровідним листом, який підписується 

керівником (його заступником відповідно до розподілу функціональних 

обов’язків) та реєструється в канцелярії органу досудового розслідування (у 

разі її відсутності – у канцелярії органу поліції) відповідно до вимог 

законодавства з питань діловодства. Копії супровідних листів поміщаються 

до відповідного наряду-накопичувача. Кримінальне провадження перед 

надсиланням повинно бути належним чином оформлене: містити внутрішній 

опис документів, пронумеровані аркуші, бути прошитим та скріпленим 

печаткою. На зворотному боці останнього аркуша кримінального 

провадження слідчий, який його оформив, ставить свій підпис із зазначенням 

своєї посади, дати, кількості підшитих у томі аркушів (цифрами та словами) 

[91].  

       Новелою КПК України є те, що прокурором оголошується короткий 

виклад обвинувального акта, якщо учасники судового провадження не 

заявили клопотання про його оголошення в повному обсязі (ч. 2 ст. 347 КПК 

України). Отже, буквальне тлумачення наведеної норми дає підстави зробити 

висновок, що законодавець передбачає два можливих порядки оголошення 

обвинувального акта: короткий виклад або виклад у повному обсязі. Умовою 
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викладення обвинувального акта у повному обсязі є заявлення учасниками 

судового провадження про це клопотання. Причому заявлення такого 

клопотання є безумовною підставою його задоволення.  

       Необхідно звернути увагу на те, що у Листі Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.10.2012 № 

223-1446/4-12 «Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в 

судовому провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального 

процесуального кодексу України» підкреслено, що «після оголошення 

прокурором викладу (короткого чи повного) обвинувального акта, а також 

цивільного позову, якщо його було заявлено, головуючий встановлює особу 

обвинуваченого для того, щоб пересвідчитися, що в судовому засіданні 

з’явилася саме та особа, яка обвинувачується у вчиненні кримінального 

правопорушення… Крім того, головуючий роз’яснює обвинуваченому суть 

обвинувачення (правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у 

вчиненні якого обвинувачується особа, із зазначенням статті (частини статті) 

відповідного закону про кримінальну відповідальність) і запитує, чи 

зрозуміле йому обвинувачення, чи визнає він себе винним, якщо визнає 

частково, то в якій саме частині і чи бажає давати показання. Суд, 

пропонуючи обвинуваченому дати пояснення щодо суті обвинувачення та 

відомих йому обставин справи, має одночасно роз’яснити цій особі зміст ст. 

63 Конституції України» [205].    

       Важливим положенням кримінального процесуального закону є 

роз’яснення обвинуваченому суті обвинувачення. Таке роз’яснення є певною 

гарантією дотримання прав обвинуваченого під час судового розгляду. У ч. 1 

ст. 348 КПК України передбачено, що «після оголошення обвинувачення 

головуючий встановлює особу обвинуваченого, з’ясовуючи його прізвище, 

ім’я, по батькові, місце і дату народження, місце проживання, заняття та 

сімейний стан, роз’яснює йому суть обвинувачення і запитує, чи зрозуміло 

воно йому, чи визнає він себе винним і чи бажає давати показання. Якщо 
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обвинувачених декілька, головуючий здійснює зазначені дії щодо кожного з 

них».  

       Виникає питання про те, хто має роз’яснювати суть обвинувачення 

головуючий у судовому засіданні або прокурор – сторона обвинувачення? На 

нашу думку, таке роз’яснення суті обвинувачення має здійснювати прокурор. 

Тому існує необхідність щодо внесення змін до ст. 348 КПК України. 

       Вивчення ст. 348 КПК України дозволяє стверджувати, що її зміст 

охоплює декілька суттєвих організаційних заходів: 1) встановлення особи 

обвинуваченого шляхом його опитування (отримання безпосередньо від 

обвинуваченого анкетних даних); 2) роз’яснення суті обвинувачення 

(юридичної кваліфікації злочину (кримінального правопорушення), у 

вчиненні якого особа обвинувачується та з’ясування зрозумілості цього 

обвинувачення); 3) з’ясування ступеня винуватості (чи визнає обвинувачений 

себе винним і в якій частині); 4) встановлення бажання давати показання під 

час судового слідства; 5) з’ясування визнання цивільного позову
9
. 

       Таким чином, судове слідство як найважливіша частина судового 

розгляду розпочинається з оголошення обвинувального акта та роз’яснення 

обвинуваченому суті обвинувачення. Початок судового слідства (судового 

розгляду) вже відображає реальні умови змагальності між сторонами 

судового провадження.  

         Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що не всі новели 

кримінального процесуального законодавства є позитивними та такими, що 

покращують нормативне регулювання кримінальної процесуальної 

діяльності або надають гарантії дотримання прав громадян, що залучаються 

до участі у кримінальному судочинстві. Враховуючи це, важливого значення 

набувають доктринальні розробки та вдосконалення чинного кримінального 

процесуального законодавства. 

        

                                                 
9
 Необхідно мати на увазі, що у ч. 2 ст. 348 КПК України передбачено: «якщо у кримінальному провадженні 

пред’явлено цивільний позов, головуючий запитує обвинуваченого, цивільного відповідача, чи визнають 

вони позов». 
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       2.2. З’ясування обставин кримінального провадження та перевірка їх 

доказами 

 

       2.2.1. Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та 

порядку їх дослідження 

 

       Здійснення судового слідства передбачає визначення обсягу доказів та 

порядку їх дослідження. Процесуальний порядок визначення обсягу доказів 

та їх дослідження регламентовано ст. 349 КПК України. У цій нормі 

процесуального закону встановлено, що після роз’яснення обвинуваченому 

суті обвинувачення (тобто після виконання дій, передбачених ст. 348 КПК 

України), головуючий з’ясовує думку учасників судового провадження про 

те, які докази потрібно дослідити, та про порядок їх дослідження.  

       У п. 8 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 

та 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» 

встановлено, що головуючий має з’ясувати в учасників судового 

провадження думку про те: 1) які докази необхідно дослідити. Суд, 

керуючись загальними засадами здійснення кримінального провадження, 

перед безпосереднім дослідженням доказів має забезпечити змагальність, 

рівність сторін, свободу в поданні ними своїх доказів і в доведенні перед 

судом їх переконливості, самостійного обстоювання стороною 

обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, здійснення ними 

інших процесуальних прав, зокрема щодо подання клопотання про визнання 

доказів недопустимими, а також відомостей, які свідчать про їх очевидну 

недопустимість; 2) в якому порядку слід досліджувати докази. Суд, 

враховуючи думку сторін кримінального провадження, має наперед 

визначити послідовність їх дослідження. Визначення порядку (послідовності) 

дослідження доказів необхідно для підготовки сторін до проведення певної 
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процесуальної дії, а отже, сприяє повній реалізації ними прав та 

можливостей, наданих їм процесуальним законом щодо спростування чи 

доведення обвинувачення, з’ясування обставин, які пом’якшують, 

виключають або обтяжують кримінальну відповідальність обвинуваченого 

[205].  

       Правову регламентацію щодо «визначення обсягу доказів, що підлягають 

дослідженню, та порядку їх дослідження», яку передбачено ст. 349 КПК 

України, необхідно віднести до новел кримінального процесуального закону 

2012 р. У КПК України 1960 р. було передбачено порядок направлення 

прокурором справи до суду. Зокрема, у ст. 232 КПК України 1960 р. було 

встановлено, що «прокурор або його заступник, затвердивши обвинувальний 

висновок, складений слідчим, або склавши новий обвинувальний висновок, 

направляє справу до суду, якому вона підсудна…» (курсив наш – І. Ш). На 

відміну від КПК України 1960 р., згідно до якого, суду перед початком 

судового розгляду надавалися всі матеріали кримінальної справи, ч. 4 ст. 291 

КПК України 2012 р. забороняє надавати суду до початку судового розгляду 

будь-які документи, окрім зазначених у ч. 4 ст. 291 КПК України… Це 

зроблено законодавцем з метою створити рівні умови для сторін захисту та 

обвинувачення стосовно надання доказів, запобіганню обвинувального ухилу 

суду [174]. Окрім того, М. І. Шевчук вказує, що аналіз норм КПК України 

1960 р. та норм КПК України 2012 р. дав підстави для висновку, що з 

набранням чинності нового КПК України ініціатива суду щодо дослідження 

доказів під час судового розгляду кримінальної справи значно зменшилася, 

внаслідок чого змінилася роль суду в дослідженні доказів під час судового 

розгляду [281, с. 134] … КПК України від 2012 р. наділяє суд відносно-

пасивним положенням. Відносно-пасивній моделі властиві певні елементи 

активності суду, оскільки саме на суд покладається відповідальність за 

законність та обґрунтованість рішень, що ухвалюються в стадії судового 

розгляду, у зв’язку з цим він не може бути зв’язаний тією сукупністю доказів, 

які були надані сторонами [281, с. 134]. 
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       У сучасній процесуальній літературі недостатньо уваги приділялося 

проблемі щодо визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та 

порядку їх дослідження [70, с. 135-142; 139, с. 158-162; 281, с. 130-135]. Так, 

О. В. Кучер справедливо зазначає, що «проблеми визначення обсягу та 

порядку дослідження доказів відповідно до вимог ст. 349 КПК України 

майже не розглянута в доктрині вітчизняного кримінального процесуального 

права. Окрім поверхневого опису в підручниках, присвячених навчальній 

дисципліні: «Кримінальний процес», українські фахівці не приділяли 

достатньої уваги зазначеному питанню» [139, с. 158].         

       У кримінальному процесуальному законодавстві вжито термін «обсяг 

доказів», який раніше недостатньо досліджувався у теорії доказування. 

Термін «обсяг доказів» є оціночним поняттям і тому потребує більш 

глибокого вивчення [139, с. 159].  

       Теорія доказування не визначає поняття «обсяг доказів», а традиційно 

розглядає такі поняття і категорії, як «доказ», «доказування», «джерела 

доказів», «предмет доказування», «межі доказування», «достатність доказів» 

та ін. Вживання терміну «обсяг доказів» потребує визначення його сутності і 

відмежування від близьких процесуальних термінів, категорій або інститутів 

(наприклад, предмета і меж доказування).  

       Аналіз норм кримінального процесуального законодавства також 

свідчить про відсутність нормативного визначення поняття «обсяг доказів». 

Теж саме стосується й ст. 349 КПК України, в якій лише використовується 

дане словосполучення, але відсутнє його тлумачення
10

. Тому існує нагальна 

потреба у формулюванні поняття та визначення змісту «обсягу доказів».        

       У спеціальних процесуальних джерелах доказами у кримінальному 

судочинстві визнаються фактичні дані, які містяться у законному 

встановленому джерелі [247, с. 225]. При цьому, деякі процесуалісти 

підкреслюють, що докази – це не самі факти об’єктивної дійсності, а 

                                                 
10

 Термін «обсяг доказів» було застосовано й у ст. 299 КПК України 1960 р. (у редакції Закону України від 

21.06.2001 р. № 2533-III). 
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відомості про них, які відобразились у свідомості людей (свідків, потерпілих 

тощо) або відбились на матеріальних об’єктах. Змістом доказів є відомості, 

інформація, яка здатна встановлювати обставини, що мають значення для 

правильного вирішення справи [138, с. 122].  

      У ст. 84 КПК України надано нормативне (процесуальне) визначення 

доказу. У ч. 1 ст. 84 КПК України вказано, що «доказами в кримінальному 

провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом 

порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд 

встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають 

значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню». У 

деяких джерелах справедливо зауважується, що «законодавець не випадково 

визначає докази як фактичні дані, а не факти» [130, с. 181].  

      В етимологічному розумінні слово «обсяг» означає величину чого-небудь 

у довжину, висоту і ширину, що виміряється у кубічних одиницях або взагалі 

величину, кількість [183, с. 377] чи зміст чого-небудь з погляду його 

величини, кількісного вираження і т. ін.; зміст чого-небудь з погляду його 

значення, важливості [39, с. 653]. Таким чином, обсяг доказів має означати 

величину, кількість або зміст інформації (відомостей, даних), яка здатна 

встановлювати обставини, що мають значення для правильного вирішення 

справи. Обсяг доказів – це кількість та зміст фактичних даних. 

       Обсяг доказів певним чином співвідноситься з межами доказування.       

Результати, проведеного нами, анкетування суддів, прокурорів та адвокатів 

свідчать про правильне розуміння практичними працівниками категорії 

«обсяг доказів» та його співвідношення з межами доказування. Зокрема, 

опитані працівники вважають, що «обсяг доказів» – їх реальна наявність у 

кримінальному провадженні, «межі доказування» – певна ідеальна 

сукупність доказів (зазначили 84 % суддів, 76 % прокурорів, 86 % адвокатів); 

«обсяг доказів» і «межі доказування є тотожними (12 % суддів, 10 % 

прокурорів, 10 % адвокатів). 
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       Різниця між обсягом доказів і межами доказування полягає у тому, що у 

першому разі (обсяг доказів) мова йде про їхню кількість, а у другому (межі 

доказування) – про певне обмеження процесу щодо збирання, дослідження та 

оцінки доказів, яке визначається на шляху встановлення обставин злочину. 

Доказування на відміну від доказу – різновид практичної пізнавальної 

діяльності. Тому метою доказування завжди є пізнання всіх суттєвих 

обставин, що мають значення для прийняття правильного рішення по справі 

[247, с. 116]. Межі доказування – це необхідна і достатня сукупність доказів, 

яка, будучи зібраною по справі, забезпечує правильне його вирішення 

шляхом установлення «шуканого комплексу» обставин, що підлягають 

доказуванню [247, с. 187].  

       У процесуальній літературі інколи ставиться знак рівності між межами 

доказування і обсягом доказування, вказується, що ці поняття тотожні [162, 

с. 106, 107]. Зокрема, у сучасних джерелах зазначається, що «межі 

доказування (або обсяг доказування) – оцінна категорія, яка визначається в 

кожному кримінальному провадженню та по кожному конкретному 

процесуальному рішенню, що приймається залежно від доказів, що зібрані, 

та внутрішнього переконання особи, яка збирає докази… Звичайно, що 

кількісна сторона меж доказування не може бути визначена через цифрові 

показники. Вона може бути розкрита через такі показники, як сукупність 

доказів, співставлення цієї сукупності з предметом доказування та залежати 

від рішення, яке необхідно прийняти, або дії, яку необхідно вчинити» [130, 

с. 193]. Існує й інша позиція про те, що межі доказування і обсяг доказування 

повною мірою не співпадають. Оскільки межі доказування – це певна 

ідеальна сукупність доказів, а обсяг доказування – сукупність доказів, які 

реально наявні у кримінальному провадженні. Ю. М Грошевий та 

С. М. Стахівський пишуть, що «термін «обсяг доказування» – має право на 

існування, проте він не є рівнозначним термінові «межі доказування». Обсяг 

доказування – це наявність усіх доказів у справі, а межі – їх мінімальна 

сукупність, яка дозволяє якісно і ґрунтовно дослідити обставини, які входять 
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до предмета доказування» [65, с. 43]. Даний погляд розділяють й деякі інші 

науковці [238, с. 8]. У процесуальній літературі висловлювалася також й 

позиція про недоцільність взагалі виокремлювати поняття «обсяг 

доказування», оскільки практично він не є потрібним, а теоретично це може 

призвести до плутанини [268, с. 23]. 

       Необхідно відрізняти обсяг доказів і предмет доказування. Предмет 

доказування надає відповідь на питання: що підлягає доказуванню по справі. 

Традиційно, до предмета доказування відносять «обставини, що мають 

кримінально-правове значення (встановлення підстави для кримінальної 

відповідальності, кримінально-правової кваліфікації, визначення 

справедливої міри відповідальності) та впливають на кримінально-

процесуальну діяльність…» [125, с. 523].  

       У процесуальній теорії обставини, що підлягають доказуванню (або по 

іншому – предмет доказування), це ті обставини, які потрібно встановити за 

кожним кримінальним провадженням (кримінальною справою) [129 с. 136] і 

розглядаються як сукупність фактів і обставин, що мають значення для 

правильного вирішення кримінальної справи і підлягають встановленню за 

допомогою доказів (курсів наш – І. Ш.) [263, с. 114]. Предмет доказування – 

це певна сукупність обставин, встановлення яких необхідно по кожному 

кримінальному провадженню, без виявлення яких неможливо розкрити 

кримінальне правопорушення, встановити особу, яка його вчинила, прийняти 

законне, обґрунтоване, вмотивоване рішення [130, с. 190]. Іншими словами, 

предмет доказування – система обставин, що виявляє властивості і зв’язки 

досліджуваної події, суттєві для правильного вирішення кримінальної справи 

та реалізації в кожному конкретному випадку завдань судочинства. Ці 

обставини встановлюються шляхом процесуального доказування [247, 

с. 139].  

       У кримінальній процесуальній літературі містяться й певні модернізовані 

підходи щодо розуміння предмета доказування. Так, С. А. Шейфер зазначає, 

що доказування у самому загальному вигляді слід трактувати як своєрідну 
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програму доказової діяльності, під час якої відсікається все, що лежить за 

межами мети кримінально-процесуального пізнання [284, с. 75]. На думку 

В. Вапнярчука, «предмет доказування – це частина суспільних відносин (які є 

об’єктом доказування) з приводу визначених законом та суб’єктом 

доказування обставин кримінального правопорушення, які мають правове 

значення і впливають на вирішення кримінального провадження» [30, с. 240]. 

При цьому, на переконання автора, «за критерієм спільності характеру 

суспільних відносин певних обставин цілком правомірною є так звана 

вертикальна класифікація предмета доказування  на загальний, родовий, 

спеціальний та безпосередній (індивідуальний)» [30, с. 248]. До розгляду 

проблемних питань предмета доказування зверталися й інші процесуалісти
11

. 

       Предмет доказування визначено у кримінальному процесуальному 

законодавстві. У ч. 1 ст. 91 КПК України надано перелік обставин, які 

підлягають доказуванню у кримінальному провадженні: 1) подія 

кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини 

вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у 

вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета 

вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої 

кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального 

правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи 

пом’якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є 

підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є 

підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які 

підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення 

кримінального правопорушення та/або є доходом від такого майна, або 

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення 

кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є 

                                                 
11

 Див., наприклад: [125, с. 523-529; 238, с. 1-12]. 
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предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх 

незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або 

використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів 

кримінально-правового характеру. 

       У процесуальній літературі під час розгляду оцінки доказів вирізняють 

таку властивість, як достатність доказів. Оцінка доказів передбачає 

«оцінювання» їх властивостей (належності, допустимості, достатності, 

достовірності). М. В. Дєєв зазначає, що достатність доказів – це їх 

властивість, яка «характеризує не один окремо взятий доказ, а їхню 

сукупність… Достатність доказів передбачає, що на основі їх наявної 

сукупності можливо дійти достовірного висновку і прийняти відповідне 

рішення у кримінальному провадженні» [71, с. 71, 72]. Т. М. Мирошниченко 

вказує, що визначення «достатності» доказів є результатом оцінки 

«сукупності» доказів [159, с. 184]. Окрім того, деякі процесуалісти 

справедливо звертають увагу на недостатність вивчення поняття 

«достатність/недостатність доказів для доведення винуватості особи» або 

підкреслюють, що правова конструкція «невстановлені достатні докази для 

доведення винуватості особи» є суперечливою [249, с. 155-157]. 

       Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що запропонований у 

кримінальному процесуальному законі термін «обсяг доказів» певним чином 

співвідноситься з термінами предмет та межі доказування, а також  із 

властивістю достатність доказів. Тлумачення терміну «обсяг доказів» 

розкриває його змістовну сторону, яка означає кількість фактичних даних у 

кримінальному провадженні, яка виявляється у певному їх поєднанні як 

належна сукупність (або система). 

       Згідно із ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є 

показання, речові докази, документи, висновки експертів. Необхідно 

підкреслити, що у процесуальному розумінні до документів, за наявності в 

них відомостей, належать у тому числі, протоколи процесуальних дій та 



78 

 

додатки до них, а також носії інформації, на яких за допомогою технічних 

засобів зафіксовано процесуальні дії (п. 3 ч. 2 ст. 99 КПК України). 

       У ст. 349 КПК України мова йде про дослідження доказів. В юридичній 

літературі дослідження доказів розглядається як елемент процесу 

доказування. Метою дослідження доказів є встановлення змісту доказу, його 

достовірності та узгодженості з іншими доказами в справі. Здійснюється 

слідчим (судом) безпосередньо або за допомогою експерта [164, с. 199]. 

М. А. Погорецький зазначає, що «суд у доказуванні використовує докази 

лише для обґрунтування своїх рішень після перевірки та оцінки доказів за 

критеріями їх належності, допустимості й достовірності, а також достатності, 

які надані йому у судовому провадженні сторонами, або отримані судом за 

ініціативою сторін чи за власною ініціативою в ході забезпечення реалізації 

сторонами своїх прав та обов’язків, визначених КПК України, у доказуванні» 

[194, с. 73].       

       У теорії кримінального процесу дослідження доказів визначається як їх 

перевірка, яка провадиться шляхом їхнього аналізу, зіставлення з іншими 

доказами, що може призвести до висновку про необхідність збирання нових 

доказів, які підтверджують або спростовують докази, що перевіряються. 

Отже, особливість перевірки доказів полягає в тому, що вона здійснюється як 

логічним, тобто розумовим шляхом, так і за допомогою практичних дій, які 

можуть бути пов’язані із збиранням нових доказів, відповідно до закону 

(ст. 93 КПК) [130, с. 203]. У цьому сенсі справедливо зазначається, що 

«перевірка (дослідження) доказів провадиться шляхом їх аналізу, зіставлення 

з іншими доказами, а також шляхом проведення додаткових слідчих або 

судових дій з метою відшукання нових доказів, підтвердження або, навпаки, 

заперечення доказів, вже зібраних у справі» [131, с. 141]. У своєму рішенні 

Конституційний Суд України зазначає: «Перевірка доказів на їх допустимість 

є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і 

справедливого рішення у справі» [214, с. 155-161].  
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       У процесуальній літературі існують різні підходи щодо розуміння та 

тлумачення поняття «дослідження доказів». Так, О. В. Литвин пише, що «у 

доктрині кримінального процесуального права склалося декілька підходів до 

визначення «дослідження доказів»» [145, с. 728]. При цьому, зауважується, 

що окремі автори ототожнюють дослідження та перевірку доказів, інші – 

вважають термін «перевірка» не точною [145, с. 728]. 

       У сучасних літературних джерелах поряд із термінами «дослідження» та 

«перевірка» доказів використовується також й такий термін, як «верифікація 

даних». Так, О. П. Ващук пише, що «застосовуючи метод верифікації, 

учасники судового провадження першої інстанції перевіряють, чи 

відповідають обставини, встановлені в ході кримінального провадження, – 

фіксованому результату події, що мала місце в минулому… Верифікація на 

судовому провадженні першої інстанції – це метод підтвердження того, що 

хід і результати судового провадження першої інстанції відповідають 

дійсним обставинам події, що мала місце» [37, с. 89]. Дослідження доказів на 

стадії судового розгляду передбачає здійснення їх верифікації. На 

можливість верифікації відомостей (даних) й на інших стадіях кримінального 

провадження теж зверталася увага у літературних джерелах [35, с. 89-92]. 

       Термін «верифікація» походить від лат. verus, що означає справжній і 

facio – роблю. Верифікація у довідкових джерелах визначається як перевірка, 

емпіричне підтвердження теоретичних положень науки шляхом 

співставлення їх із об’єктами, що спостерігаються чуттєвими даними, 

експерименту [25, с. 194] або «перевірка істинності, встановлення 

достовірності» [39, с. 82]. Тому, термін «верифікація» може бути 

використаний і в кримінальній процесуальній теорії для позначення порядку 

перевірки істинності фактичних даних і встановлення їх достовірності. 

О. П. Ващук підкреслює, що верифікація є процесом перевірки достовірності 

встановленої інформації щодо її відповідності дійсності [37, с. 88].  

       Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, передбачає 

визначення їх належності (ст. 85 КПК України) і допустимості (ст. ст. 86, 87, 
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88, 89 та 90 КПК України). У ч. 3 ст. 17 КПК України встановлено, що 

«обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним 

шляхом». У ч. 1 ст. 86 КПК України передбачено, що «доказ визнається 

допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом». 

При цьому, у ч. 2 ст. 86 КПК України наголошено на тому, що 

«недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті 

процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні 

судового рішення». Окрім того, у ст. 87 КПК України визначено поняття 

«недопустимість доказів, отриманих внаслідок порушення прав та свобод 

людини». У ч. 2 ст. 87 КПК України вказано, що суд зобов’язаний визнати 

істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, такі діяння: 

1) здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, 

без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов; 2) отримання 

доказів внаслідок катування, жорстокого, нелюдського або такого, що 

принижує гідність особи, поводження або погрози застосування такого 

поводження; 3) порушення права особи на захист; 4) отримання показань чи 

пояснень від особи, яка не була повідомлена про своє право відмовитися від 

давання показань та не відповідати на запитання, або їх отримання з 

порушенням цього права; 5) порушення права на перехресний допит. 

       Згідно із ч. 2 ст. 89 КПК України у разі встановлення очевидної 

недопустимості доказу під час судового розгляду суд визнає цей доказ 

недопустимим, що тягне за собою неможливість дослідження такого доказу 

або припинення його дослідження в судовому засіданні, якщо таке 

дослідження було розпочате. При цьому, сторони кримінального 

провадження, потерпілий мають право під час судового розгляду подавати 

клопотання про визнання доказів недопустимим, а також наводити 

заперечення проти визнання доказів недопустимими. 

       Необхідно констатувати, що процесуальний порядок, яким має 

керуватися суд при вирішенні питання щодо «очевидної недопустимості 

доказу» фактично не передбачений. Зокрема, в якому випадку суд 
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видаляється до нарадчої кімнати, а в якому вирішує це питання в судовому 

засіданні.  

       У процесуальній літературі мали місце намагання щодо визначення 

критеріїв для визнання судом доказів недопустимими. Так, на думку 

О. А. Панасюка до таких критеріїв можуть бути віднесені: «по-перше, це 

істотність порушення закону під час отримання доказу, що тягне за собою 

істотне порушення прав людини та основоположних свобод; по-друге, вплив 

порушень (недотримання) процесуальної форми під час формування 

доказової інформації на достовірність фактичних даних, отриманих у 

результаті цих процесуальних дій» [185, с. 96]. 

       Цікавою є практика Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) 

щодо визнання доказів недопустимими. Аналіз правових позицій ЄСПЛ у 

частині доказування у кримінальному провадженні віддзеркалює тенденцію у 

зміненні підходів у питаннях про допустимість доказів у контексті 

справедливого судового розгляду. У цьому сенсі, С. О. Ковальчук пише, що 

із часом ЄСПЛ почав поступово відходити від застосування традиційного 

підходу, використовуючи динамічний підхід до визначення недопустимості 

доказів… ЄСПЛ переносить акцент на процедуру дослідження й перевірки 

доказів та аналізує докази, отримані із порушенням гарантій ст. 6 

Європейської конвенції – презумпції невинуватості, права не свідчити проти 

себе і своїх близьких, права на допомогу адвоката (зокрема докази, отримані 

в результаті провокації або особливо цинічних форм обману) [105, с. 201].  

       Сторони судового провадження мають надавати свої пропозиції щодо 

обсягу доказів, що підлягають дослідженню та порядку їх дослідження. 

С. Л. Шаренко зазначає, що суд на початку судового розгляду має з’ясувати 

думку учасників судового провадження (насамперед, сторін), які докази 

необхідно дослідити. З урахуванням обсягу відповідних доказів від сторін 

таку думку доцільно витребувати у письмовому вигляді (клопотання тощо). 

Зокрема, від учасника кримінального провадження слід з’ясувати: 1) які саме 

докази він бажає надати для дослідження суду; 2) які саме обставини мають 
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підтвердити чи спростувати ці докази; 3) чи дотримано порядок відкриття 

матеріалів (ч. 12 ст. 290 КПК); 4) в якому порядку слід досліджувати докази 

[279, с. 105]. У цьому сенсі, актуальними на сьогодні є слова 

В. М. Савицького, який писав, що «коли кожний розглядуваний в суді доказ 

ви будете перевіряти й оцінювати, ні на хвилину не забувайте, з чиєї 

ініціативи він попав до суду, хто саме з учасників судового розгляду 

посилається на нього у підтвердження свого висновку, як погоджується його 

позиція у даній справі з тією процесуальною роллю, яка відведена йому 

законом, – при цих умовах можна з упевненістю розраховувати на правильне 

вирішення справи по суті» [222, с. 156].  

       У ст. 349 КПК України встановлено загальне правило про те, що «докази 

зі сторони обвинувачення досліджуються в першу чергу, а зі сторони захисту 

– у другу». Більш конкретного порядку дослідження доказів кримінальний 

процесуальний закон не передбачає. У процесуальній літературі 

висловлювалася позиція про те, що пропонований порядок «не є 

імперативним, він може бути змінений ухвалою суду, відповідно до ч. 2 

ст. 349 КПК. Зокрема така зміна є доцільною в разі, якщо сторона захисту 

стверджує про недопустимість певного доказу зі сторони обвинувачення і 

бажає надати свої докази на підтвердження цього. Також необхідність зміни 

обсягу дослідження доказів може бути зумовлена появою нових доказів 

(наприклад, коли під час дослідження обставин справи та перевірки їх 

доказами суд дійде висновку про необхідність проведення судової 

експертизи)» [279, с. 107]. Відтак, C. Л. Шаренко вказує, що «закон не 

визначає, які докази і в якому саме порядку мають досліджуватися… Це 

може бути т. зв. «класичний» порядок, коли допитується обвинувачений, 

потім потерпілий, свідки, а після цього досліджуються письмові і речові 

докази. Також може бути обрано порядок, коли, згідно до вимог ч. 1 ст. 349 

КПК, спочатку досліджуються всі докази обвинувачення, а потім – всі докази 

захисту» [279, с. 107, 108].  
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       Відповідно до ч. 2 ст. 349 КПК України обсяг доказів, які будуть 

досліджуватися, та порядок їх дослідження визначаються ухвалою суду і в 

разі необхідності можуть бути змінені. У п. 8 листа Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання 

порядку здійснення судового розгляду в судовому провадженні у першій 

інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» від 

05.10.2012 № 223-1446/0/4-12 вказано, що обсяг доказів, які 

досліджуватимуться, та порядок їх дослідження (послідовність) 

визначаються ухвалою суду і за необхідності може бути змінено. Зокрема, 

необхідність зміни обсягу дослідження доказів може бути зумовлена 

визнанням доказу очевидно недопустимим, появою нових доказів 

(наприклад, коли при дослідженні обставин справи та перевірки їх доказами 

суд дійде висновку про необхідність проведення судової експертизи) тощо. 

Визначений в ухвалі порядок дослідження доказів може бути змінено у 

випадку, якщо після дослідження речових доказів, якому передував допит 

свідків, знову виникає необхідність їх допиту. В такому випадку суд має 

винести ухвалу, якою буде встановлено новий порядок дослідження доказів 

[205]. 

       Виникає інтерес і передбачена чинним КПК України можливість 

проведення, так званого, спрощеного порядку дослідження доказів
12

. Цей 

порядок передбачено згідно із Рекомендацією № 6 R (87) 18 Комітету 

міністрів Ради Європи державам-членам «Стосовно спрощення 

кримінального правосуддя», якщо конституційні й правові традиції 

допускають це, то має бути введена процедура «заява підсудного про 

визнання провини», за якої від обвинуваченого потрібна явка в суд на ранній 

                                                 
12

 Цей порядок було встановлено ч. 3 ст. 299 КПК України 1960 р., в якій зазначалося, що «суд вправі, якщо 

проти цього не заперечують учасники судового розгляду, визнати недоцільним дослідження доказів 

стосовно тих фактичних обставин справи та розміру цивільного позову, які ніким не оспорюються. При 

цьому суд з’ясовує, чи правильно розуміють підсудний та інші учасники судового розгляду зміст цих 

обставин, чи немає сумнівів у добровільності та істинності їх позиції, а також роз’яснює їм, що у такому 

випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини справи та розмір цивільного 

позову у апеляційному порядку». Норму статті 299 КПК України сформульовано в редакції Закону України 

від 21.06.2001 р. № 2533-III. 
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стадії правосуддя, щоб заявити в суді публічно про те, що він приймає чи 

відкидає звинувачення проти себе, або мають бути введені подібні 

процедури. У таких випадках суд першої інстанції повинен бути в змозі 

вирішувати, чи обійтися без усього процесу розслідування або його частини 

та негайно перейти до розгляду особи правопорушника, винесення вироку й 

по можливості вирішення питання про компенсацію [212].  

       У ч. 3 ст. 349 КПК України регламентовано, що «суд має право, якщо 

цього не заперечують учасники судового провадження, визнати недоцільним 

дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. При 

цьому суд з’ясовує, чи правильно розуміють зазначені особи зміст цих 

обставин, чи немає сумнівів у добровільності їх позицій, а також роз’яснює 

їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці 

обставини в апеляційному порядку». У п. 8 листа Вищого спеціалізованого 

суду 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» вказано, що «ці роз’яснення суду та 

пояснення обвинуваченого, потерпілого, прокурора та інших мають бути 

відображені в усіх засобах фіксування кримінального провадження» [205]. 

       У процесуальній літературі висловлені різні (навіть протилежні) погляди 

щодо порядку спрощеного дослідження доказів у судовому розгляді 

(спрощеного порядку судового слідства) [147; 234; 267; 280]. Окремі 

науковці роблять заяви про те, що треба виключити можливість спрощеного 

дослідження доказів. Так, А. В. Форостяний зазначає, що «необхідно взагалі 

виключити ч. 3 ст. 349 КПК України. Обґрунтування цієї пропозиції полягає 

у тому, що під час проведення спрощеного судового розгляду обмежуються 

така конституційна засада кримінального провадження, як презумпція 

невинуватості та доведення вини» [271, с. 66]. Т. В. Корчева пише, що 

відмова від дослідження доказів, які представлені досудовим розслідуванням 

і не оспорюються підсудним, якщо ним визнано вину, порушує принцип 
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презумпції невинуватості, відповідно до якого особа вважається невинуватою 

в учиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її 

вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним 

вироком суду [120, с. 155]. Л. М. Лобойко підкреслює, що спрощення у 

провадженні судового слідства, яке полягає в обмеженні дослідження доказів 

у справі, у кримінальному процесі змішаної форми за умов, коли Україна 

лише будує правову державу, призведе до загрози наближення форми 

процесу не до змагальної, а навпаки, до інквізиційної… [147, с. 250]. 

       Інші процесуалісти більш обережно підходять до інституту спрощеного 

дослідження доказів. Такі позиції полягають у необхідності внесення змін та 

доповнень до кримінального процесуального закону щодо порядку 

спрощеного дослідження доказів. Зокрема, Л. Д. Удалова та В. Я. Корсун 

пишуть, що потрібно заборонити проведення спрощеного судового розгляду 

у таких випадках: 1) у разі обвинувачення особи в учиненні тяжких та 

особливо тяжких злочинів; 2) у справах, у яких матеріали щодо однієї або 

кількох осіб, які заперечують свою вину, виділені в окреме провадження; 3) у 

справах щодо неповнолітніх підсудних та осіб, які через свої фізичні вади не 

можуть повною мірою реалізувати свої права; 4) у всіх випадках, коли у суду 

виникає сумнів у тому, що позиція обвинуваченого є добровільною та 

істинною [267, с. 56, 57].  

       Поряд із терміном спрощений порядок судового розгляду (судового 

слідства) використовується також й термін скорочена процедура судового 

слідства. Зокрема, О. В. Литвин використовує термін «скорочений судовий 

розгляд» (ч. 3 ст. 349 КПК України) і вказує, що «умовою проведення 

скороченого судового розгляду є правильність розуміння учасниками 

судового провадження змісту обставин, які не оспорюються, добровільність 

їх позиції [146, с. 172]. Ю. Л. Лопанчук зазначає, що «скорочена процедура 

судового слідства – повне або часткове виключення етапу дослідження 

доказів у справі, що відбувається за рішенням суду за згодою сторін процесу 
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і спрямоване на пришвидшення та спрощення розгляду кримінальної справи» 

[149].  

       У КПК деяких країн Європи передбачено процедуру щодо «скороченого 

розгляду доказів». Так, у ст. 273 КПК Литовської Республіки встановлено: 

якщо обвинувачений, якого не обвинувачують у вчиненні тяжких чи дуже 

тяжких злочинів, після проголошення акту обвинувачення повідомить, що 

визнає свою вину та бажає з приводу цього давати свідчення і погоджується 

на не розгляд доказів, тоді розгляд і дослідження доказів при опитуванні 

обвинуваченого, згідно з вимогами статті 291 цього Кодексу, може 

призупинитися, і у разі відсутності сумнівів щодо характеру та мотивів 

скоєного злочину, після короткого ознайомлення з доказами слідства, 

розгляд справи закривається за згодою прокурора та захисника. У ч. 2 ст. 273 

КПК Литовської Республіки зазначається: якщо з’ясується, що 

обвинувачений вчинив один чи декілька злочинів, скорочений розгляд 

доказів проводиться тоді, коли визначені у частині першій цієї статті умови 

підпадають під усі обвинувачення [132].  

       На нашу думку, проведений аналіз дозволяє стверджувати, що терміни 

«спрощення» та «скорочення» судового розгляду необхідно розглядати як 

співвідношення загального і окремого понять. Оскільки до спрощеного 

судового розгляду може бути також віднесено процедуру спрощеного 

провадження щодо кримінальних проступків (ст. 381, 382 КПК України), 

кримінальне провадження на підставі угод (ст. 468, 469 КПК України). При 

цьому, спрощене судове слідство означає скорочений порядок у дослідженні 

доказів. При чому скорочений порядок дослідження доказів обумовлений 

необхідністю економії процесуальних засобів. Тому така процедура повинна 

міститися у чинному кримінальному процесуальному законодавстві. Повною 

мірою можна погодитися із пропозиціями тих науковців, які пропонують 

внесення доповнень до ч. 3 ст. 349 КПК України про встановлення певних 

умов або процесуальних меж щодо використання спрощеної процедури 
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судового розгляду і можливостей скороченого дослідження доказів щодо тих 

обставин, які ніким не оспорюються.   

 

       2.2.2. Проведення судових дій вербального характеру 

 

       За своєю пізнавальною сутністю судові дії можуть бути поділені на дії 

вербального та невербального характеру, а також інші дії пізнавального 

характеру. Така диференціація судових дій пов’язана із особливостями 

дослідження доказів та обранням методів пізнання. У цьому сенсі одним із 

важливих теоретичних питань судового доказування є питання про методи 

пізнання при його здійсненні [247, с. 401]. У процесуальних джерелах 

зазначається, що встановлена кримінальним процесуальним законодавством 

процедура судового розгляду для суду, прокурора, а також захисника має 

інструментально-пізнавальне значення [131, с. 348]. 

       Критерій «вербальності» щодо розподілу слідчих дій було застосовано у 

криміналістичній літературі. Зокрема, М. В. Салтевський пропонував 

розглядати: 1) провадження нонвербальних слідчих (судових) дій для 

одержання інформації від речей; 2) провадження вербальних слідчих дій для 

одержання інформації від людей; 3) провадження змішаних слідчих дій для 

одержання інформації із складних (системних) джерел «люди – речі» [224, 

с. 145-253]. На думку М. В. Салтевського люди є джерелами ідеальних 

відображень, носіями розумових моделей, «слідів пам’яті», для розкриття, 

яких необхідні слідчі дії, засновані на прийомах спілкування: розповідь, 

розпит, демонстрація, тобто вербальні засоби. Такі дії називають 

вербальними (наприклад, допит, упізнання, перевірка показань на місці та 

ін.). Речі – джерела елементарних матеріальних відображень. Для отримання 

інформації зі слідів рук, ніг, знарядь злому застосовують спостереження, 

вимірювання, дотик, нюх, тобто прийоми, засновані на чуттєвому пізнанні. 

Такі прийоми називають органолептичними, а слідчі дії, в межах яких вони 

застосовуються, – нонвербальними (огляд, обшук, виїмка, освідування). 
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Системне джерело люди – речі містить два види відображень: 1) ідеальні і 

2) матеріальні. Для отримання інформації з такого складного джерела 

застосовуються слідчі дії, в яких поєднуються вербальні і нонвербальні 

прийоми [236, с. 229]. 

    В етимологічному розуміння термін «вербальний» походить від лат. 

verbalis, що означає словесний [39, с. 82]. У психології «вербальний» – 

термін, що застосовується для позначення форм знакового матеріалу, а також 

процесів оперування з цим матеріалом. Залежно від використовуваного 

матеріалу розрізняють вербальне (словесне) і невербальне спілкування, 

вербальну і невербальну інформацію [208, с. 50].  

       У спеціальних юридичних джерелах розрізняють вербальну і 

невербальну інформацію. Зокрема, вербальна інформація розглядається як 

«будь-які дані у мовній формі про подію, обставини та учасників злочину, що 

стосуються кримінального провадження, отримані особою, яка проводить 

розслідування (або ін. суб’єктом)». Невербальна інформація – «складова 

частина криміналістичної інформації, система даних особистого характеру 

про соціальні, психологічні, фізіологічні та ін. властивості учасників 

кримінального провадження, одержані безпосередньо за допомогою 

немовних засобів спілкування» [38, с. 342, 343].   

       Наявність вербальної і невербальної комунікації у судовому розгляді 

дозволяє розподілити судові дії на: 1) вербальні; 2) невербальні; 3) інші дії 

пізнавального характеру. Разом із тим, С. П. Гришин справедливо 

підкреслює, що із принципу змагальності судового слідства випливає, що 

кожна зі сторін сама надає свої докази суду і кожна сторона має право 

досліджувати докази супротивника. Кожна сторона повинна сама надавати 

показання осіб, викликаних до суду, щоб вони свідчили на її користь, та 

досліджувати показання осіб, які представлені супротивником [60, с. 284].  

       Аналіз норм чинного кримінального процесуального законодавства 

України за критерієм «вербальності» дозволяє виокремити такі судові дії 

вербального характеру: допит обвинуваченого (ст. 351 КПК України); допит 
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свідка (ст. 352 КПК України); допит потерпілого (ст. 353 КПК України); 

допит малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпілого (ст. 354 КПК 

України); допит експерта в суді (ст. 356 КПК України); консультації та 

роз’яснення спеціаліста (ст. 360 КПК України). Окрім того, у КПК України 

також передбачено процедуру проведення деяких різновидів допиту зі 

специфічним проявом вербальності: повторного допиту свідка (ч. 13 ст. 352 

КПК України), допиту обвинуваченого з використанням відеоконференції 

при трансляції з іншого приміщення (ч. 3 ст. 351 КПК України), допиту 

свідка з використанням технічних засобів з іншого приміщення (ч. 9 ст. 352 

КПК України), одночасного допиту двох чи більше вже допитаних учасників 

кримінального провадження (свідків, потерпілих, обвинувачених) (ч. 14 

ст. 352 КПК України). 

       В системі судових дій вербального характеру важливе місце посідає 

допит. У спеціальних процесуальних та криміналістичних джерелах допиту 

приділялася значна увага [17; 18; 24; 99; 100; 103; 113; 115; 200; 201; 202; 

210; 235; 287]. Деякі автори приділяли окрему увагу й судовому допиту 

(допиту у суді), розгляду процесуального порядку його проведення, 

визначення його видів і форм, надання процесуальних, тактичних або 

психологічних характеристик [2; 3; 8; 9; 42; 88; 190; 198, с. 139-154]. 

       У процесуальній літературі по-різному визначається поняття допиту. 

Так, існує думка, що допит – це слідча дія, яка полягає в отриманні від 

свідка, потерпілого, обвинуваченого, підозрюваного, експерта відомостей 

про факти, обставини й осіб, які мають пряме чи непряме відношення до 

справи, в порядку, що  спеціально передбачений кримінально-процесуальним 

законом [262, с. 256]. Або, допит – це «передбачена кримінальним 

процесуальним законом слідча дія, яка полягає в одержанні слідчим, 

прокурором від свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, 

експерта показань про обставини, що мають значення для кримінального 

провадження» [130, с. 373]. В іншому джерелі вказано, що допит свідків є 
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засобом отримання від них свідчень про обставини, що мають значення для 

справи [233, с. 203].  

       Пропоновані визначення допиту мають найбільш загальний характер і 

розповсюджуються лише на стадію досудового провадження. У таких 

визначеннях підкреслюється, що під час допиту відбувається одержання 

відомостей (показань, свідчень) про певні факти або обставини. Фактично 

мова йде про кінцеву мету, про результат, а не сутність даної дії. 

       Допит має яскраво виражений вербальний характер. Тому, 

справедливими є визначення допиту, в яких акцентовано увагу на тому, що 

це певний різновид або навіть форма спілкування
13

. У даному разі 

В. О. Коновалова зазначає, що допит передбачає спілкування в 

процесуальному режимі з багатьма категоріями осіб, які виступають як 

свідки, потерпілі, обвинувачені, експерти [115, с. 3]. А. В. Дулов вважає, що 

допит можливо розглядати як заздалегідь прогнозоване і плановане 

формалізоване спілкування слідчого з допитуваним, під час якого 

здійснюється регульований законом вплив на розумову, емоційну, вольову 

сфери останнього з метою отримання від нього повної та правильної 

інформації про відомі йому події, факти, стосунки, що цікавлять слідство [74, 

с. 309]. Ю. В. Чуфаровський вказує, що допит – це тривале, змістовне, 

безпосереднє спілкування слідчого із допитуваним. Це діалог, в процесі 

якого відбуваються пошуки та встановлення істини [278, с. 235]. І. І. Когутич 

пише, що допит не полягає у пасивному вислуховуванні показань, відповідей 

допитуваного на запитання. Допит у суді – це активна взаємодія 

допитуваного і допитуючого, система продуманих, цілеспрямованих дій того, 

хто допитує, для досягнення вищезазначеної мети цієї судово-слідчої дії [108, 

с. 65, 66]. Л. О. Зашляпін підкреслює, що пізнавальний потенціал базується 

на використанні під час допитів методу пізнання, доступному всім суддям – 

методі розпитування, який зорієнтовано на оперування вербальною 

                                                 
13

 У психології спілкування розглядають як вид спільної діяльності людей, який полягає у взаємній передачі 

повідомлення один одному, контактах, взаємодії з метою розв’язання певного завдання (див.: [119, с. 159]). 
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інформацією. Це оперування полягає у передаванні особою, яка говорить 

(допитуваним) інформації та її сприйняття особою, яка слухає (допитуючим) 

[88, с. 212].  

       Судовий допит відрізняється суттєвою специфікою спілкування. 

М. Й. Вільгушинський вказує, що судовий допит – це процесуальна (судова) 

дія, що передбачає встановлений законом порядок гласного і відкритого 

спілкування допитуваного та допитуючого, побудованого на підставі 

змагальності взаємодіючих сторін (обвинувачення та захисту) при 

необхідному рівні регуляцій з боку судді (суду) з метою перевірки даних, 

отриманих на досудовому слідстві [43, с. 74]. А. В. Дулов справедливо 

наголошує, що при допиті у суді слід заздалегідь враховувати й можливу 

реакцію зали на питання до допитуваного й на його відповіді. Останній 

завжди думає про можливу реакцію зали на його показання, переживає її. 

Реакція зали здатна збити допитуваного з процесу пригадування, 

відтворення, різко змінити його психічний стан [74, с. 385]. Л. О. Зашляпін 

пише, що провадження допитів у суді – традиційна дія як для кримінального 

процесу, що побудований за інквізиційним типом, так й для кримінального 

процесу, який побудовано за змагальним типом [88, с. 210]. 

       У сучасних умовах такому допиту притаманний змагальний характер. У 

процесуальних джерелах висловлюється позиція, що допит обвинуваченого, 

свідка, потерпілого, малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпілого, 

пред’явлення для впізнання в судовому розгляді здійснюється за правилами 

здійснення слідчих (розшукових) дій на досудовому розслідуванні. При 

цьому, деякі автори ці процесуальні дії називають слідчими діями, що мають 

низку особливостей [255, с. 552]. На нашу думку, це помилкова позиція, 

оскільки мова йде про іншу стадію кримінального провадження, про інших 

суб’єктів проведення судових дій, іншу процедуру їхнього проведення – про 

змагальну процедуру судового розгляду. У цьому сенсі О. І. Трусов 

справедливо підкреслює, що для дослідження доказів у суді 

використовуються дії, що проводяться до суду під час попереднього 
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розслідування… Однак, по-перше, тут всі дії вчиняються судом за участю 

сторін. Тому, це вже не слідчі, а судові дії. У порівнянні із відповідними 

діями органів розслідування вони вчиняються у суттєво інших умовах. По-

друге, суд через особливості своєї організації і умов здійснення правосуддя 

під час судового слідства має можливість використовувати далеко не весь 

той перелік дій, який доступний і допустимий для органів дізнання, слідчого, 

прокурора [258, с. 340]. В. О. Попелюшко вказує, що допит свідка в суді 

суттєво відрізняється від його допиту на досудовому слідстві обстановкою, 

оскільки ведеться гласно як у присутності сторін та публіки, так і учасниками 

судового розгляду, і порядком допиту, який відповідає змагальній структурі 

процесу і є, по суті, однією із процесуальних гарантій прав учасників 

судового розгляду сторін [198, с. 148].   

       Про змагальний характер судового допиту свідчать також й 

розроблювані наукові рекомендації щодо різних сторін кримінального 

провадження (сторони обвинувачення та сторони професійного захисту). 

Зокрема, у підручнику «Криминалистика для государственных обвинителей» 

висвітлено питання, які стосуються тактики судового допиту (мета та 

завдання судового допиту, особливості й види судового допиту, підготовка 

державного обвинувача до проведення допиту у суді, використання 

державним обвинувачем тактичних прийомів провадження допиту, тактика 

провадження судового допиту державним обвинувачем) [126, с. 180-196]. 

       Окремі рекомендації пропонуються й стороні професійного захисту для 

проведення допиту у суді. Так, Т. М. Карабанова та В. М. Махов намагаються 

сформулювати рекомендації щодо участі захисника під час судового допиту. 

Вони, зокрема, підкреслюють, що адвокат, по-перше має ретельно 

ознайомитися з показаннями допитуваного, наданими ним на стадії 

досудового розслідування, по-друге, визначити предмет допиту, щоб зайва 

інформація не викривила показання допитуваного, по-третє, вивчити 

особливості особи допитуваного, по-четверте, підготувати можливі методи 

психологічного впливу на допитуваного [97, с. 90].  
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       Інші автори акцентують увагу на тому, що допит – це судово-слідча дія. 

Так, І. Ю. Мірошников зазначає, що «допит – це судово-слідча дія, що 

здійснюється в суворо передбачених законом процесуальних формах, має 

своєю метою отримати правильно відображену дійсність показань 

обвинувачених, підсудних (засуджених, виправданих), потерпілого, свідків й 

експертів про факти та обставини, що мають відношення до справи і 

правильного його розслідування та судового розгляду» [166, с. 153]. 

Складається враження, що допит має наскрізний характер або певне 

поєднання слідчої та судової діяльності. У цьому аспекті, Л. О. Зашляпін 

підкреслює, що фактично значна частина суддів-практиків не бачить 

особливих проблем у проведенні допитів у суді. При цьому, як встановлено 

de visu, такі дії часто за своїм змістом повторюють слідчі допити експертів, 

свідків, потерпілих, підозрюваних (обвинувачених). Фактично у цьому 

випадку перенесення de facto слідчого характеру даної процесуальної дії з 

досудового провадження у судове вочевидь. Однак, зовсім не очевидно (і 

навіть навпаки) вбачається можливість перенесення компетенції слідчого 

(форм його компетенціональної активності) на компетенцію суду (форми 

його компетенціональної активності)… Допити, що проводяться судом, є 

безпосереднім видом дослідження доказів, а з іншого боку, всі допити є 

опосередкованим пізнанням обставин вчиненого діяння [88, с. 210, 211]. 

С. П. Гришин підкреслює, що «юрист веде на суді допит не тільки і не 

стільки для того, щоб отримати нові відомості про обставини справи (це 

завдання відходить на другий план), а перш за все для того, щоб переконати 

суддю в існуванні або відсутності яких-небудь фактів. Показання допитаного 

отримують додаткову переконливість в контексті оцінки суддею поведінки 

допитуваного і допитую чого» [60, с. 288]. 

       У літературних джерелах мали місце намагання щодо виокремлення 

особливостей або найбільш суттєвих ознак судового допиту. Зокрема, 

М. Й. Вільгушинський виокремлює такі ознаки: 1) особливість процесу 

спілкування учасників судової діяльності; 2) змагальний характер здійснення 
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судової дії; 3) гласність та відкритість спілкування під час допиту; 

4) повторюваність відтворення інформації та перевірочна сутність даної 

судової дії; 5) складна взаємодія допитуваного та допитуючого; 6) особлива 

роль судді як регулятора інформаційного обміну [43, с. 74].  

       Деякі вчені здійснювали спроби щодо систематизації особливостей 

судового допиту. Так, В. М. Трофименко звертає увагу на низку 

особливостей, які відрізняють судовий допит від допиту на стадії досудового 

розслідування: 1) допит у суді має публічний характер; 2) допитувані особи, 

як правило, раніше вже давали показання слідчому або особі, що проводить 

дізнання; представники сторін знайомі з доказовою базою обвинувачення, 

зібраною органами розслідування; з моменту, коли відбулася подія, яка 

досліджується, пройшов значний проміжок часу; допит має здебільшого 

перевірочний, а не пошуковий характер [254, с. 401]. С. П. Гришин указує на 

головні особливості судового допиту: 1) відкритість, гласність допиту у суді; 

безпосередність сприйняття та осмислення значення показань судом; 

3) суттєвий розрив у часі між обставинами, що описує свідок і проведенням 

допиту у суді; 4) повторність показань, що надаються в суді; 5) обізнаність 

свідка про предмет судового допиту; 6) усність судового допиту; 7) відносна 

швидкоплинність судового допиту; 8) під час судового допиту супротивники 

вступають у безпосередній контакт один з одним, зі свідками та іншими 

учасниками судового слідства [60, с. 288-294]. В. Ю. Шепітько називає певні 

особливості, які притаманні допиту у суді: 1) розширене коло учасників 

судового допиту; 2) ускладнений інформаційний обмін між учасниками 

допиту; 3) особлива роль судді як регулятора інформаційного обміну; 

4) повторюваність показань, що повідомляються (повторне відтворення); 

5) змагальний характер судового допиту; 6) складність рефлексивного 

управління учасниками судового допиту; 7) гласність, відкритість; допит 

веде не одна особа, а ряд учасників процесу; 8) ті, що допитують, як правило, 

попередньо ознайомилися з раніше даними на досудовому слідстві 

показаннями [286, с. 94].  
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       Певний науковий інтерес мають й психологічні підходи до виокремлення 

особливостей судового допиту. Зокрема, В. Л. Васильєв вважає суттєвими 

такі психологічні особливості допиту на судовому слідстві: 1) допит у суді 

обмежено у часі, тому для швидкого налагодження ділового контакту велике 

значення має те, як говорити і що говорити; 2) необхідно враховувати роль 

адвоката, його особисті властивості і стиль мислення, тобто передбачувати 

те, як він може програвати ситуацію, прогнозувати з достатньо великою 

часткою ймовірності характер його виступу і визначати дієві методи спору з 

ним; 3) допит у суді за часом далі відстоїть від моменту розглядуваних подій, 

що призводить до забування окремих деталей, у першу чергу дрібних; 

4) допит у суді публічний, і не кожен може у такій обстановці повторити те, 

що розповідав слідчому в кабінеті; 5) інша тактика допиту – запитання 

можуть бути дуже різними за змістом і несподіваними для допитуваного; 

можливий перехід допиту в публічну очну ставку; 6) можуть бути 

використані нові для допитуваного форми допитів – перехресний та шаховий 

[33, с. 572, 573]. 

       Результати анкетування суддів, прокурорів та адвокатів свідчать про те, 

що на їх думку, до особливостей (суттєвих ознак) судового допиту належать: 

змагальний характер спілкування при допиті (вказали 86 % суддів, 79 % 

прокурорів, 84 % адвокатів), гласність та відкритість спілкування (73 % 

суддів, 31 % прокурорів, 43 % адвокатів), публічний характер допиту (75 % 

суддів, 40 % прокурорів, 40 % адвокатів), усність судового допиту (60 % 

суддів, 17 % прокурорів, 16 % адвокатів), розширене коло учасників (63 % 

суддів, 19 % прокурорів, 17 % адвокатів), повторюваність показань (41 % 

суддів, 14 % прокурорів, 21 % адвокатів), особлива роль судді при 

спілкуванні (53 % суддів, 24 % прокурорів, 51 % адвокатів), складність 

рефлексивного управління під час спілкування (26 % суддів, 10 % 

прокурорів, 11 % адвокатів), інше (5 % суддів, 2 % прокурорів, 1 % 

адвокатів).  
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       Допит у суді посідає важливе місце в системі судових дій. М. І. Порубов 

підкреслює, що «судовий розгляд неможливо уявити без допиту, який є 

«головною процесуальною дією». На його переконання, допит – обов’язкова 

судова дія… Оскільки судові дії слідують одна за одною, розгляд 

провадиться усно, зовнішньо створюється враження, що судове слідство 

складається із суцільного допиту осіб, що проходять у справі» [200, с. 178, 

179].  

      Проведений аналіз дозволяє сформулювати поняття судового допиту 

(допиту у суді), під яким пропонується розуміти вербальну судову дію, яка 

полягає у спілкуванні учасників судового провадження під час змагальної 

взаємодії судового розгляду, відповідно до процедури встановленої чинним 

законодавством, спрямованої на отримання показань (інформації) 

обвинуваченого, свідка, потерпілого, експерта. 

       Результати анкетування суддів, прокурорів та адвокатів свідчать про 

наявність певних складнощів при проведенні судового допиту практичними 

працівниками. Зокрема, про наявність таких складнощів зазначили 37 % 

суддів, 40 % прокурорів і 83 % адвокатів. При цьому, складнощі, на їх 

переконання полягають: в організації проведення судового допиту (12 % 

суддів), у недостатності тактичних засобів, які можуть бути застосовані при 

проведенні судового допиту (10 % суддів), у протидії з боку захисника 

(обвинувача) (8 % суддів), у неналежній процесуальній регламентації 

порядку проведення судового допиту (7 % суддів), у відсутності (низькій 

якості) технічних засобів фіксації судового допиту (4 % суддів), інше (4 % 

суддів); у неналежному регулюванні процесу отримання показань з боку 

головуючого судді (14 % прокурорів), у недостатності у прокурора тактичних 

засобів, які можуть бути застосовані при проведенні судового допиту (22 % 

прокурорів), у протидії з боку недобросовісного захисника (14 % 

прокурорів), у неналежній процесуальній регламентації порядку проведення 

судового допиту (10 % прокурорів), у відсутності (низькій якості) технічних 

засобів фіксації судового допиту (2 % прокурорів), інше (4 % прокурорів); у 
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неналежному регулюванні процесу отримання показань з боку головуючого 

судді (34 % адвокатів), у недостатності у захисника тактичних засобів, які 

можуть бути застосовані при проведенні судового допиту (20 % адвокатів), у 

протидії з боку недобросовісного обвинувача (35 % адвокатів), у неналежній 

процесуальній регламентації порядку проведення судового допиту (16 % 

адвокатів), у відсутності (низькій якості) технічних засобів фіксації судового 

допиту (11 % адвокатів), інше (1 % адвокатів).      

      Під час судового розгляду можуть бути проведені різні види допиту. 

Термін «судовий допит» є поняттям, яке об’єднує його різні види [43, с. 74]. 

При цьому, певні види судового допиту безпосередньо названі законодавцем 

у нормах кримінального процесуального законодавства. Зокрема, залежно від 

процесуального положення допитуваного у КПК України регламентовано: 

допит обвинуваченого (ст. 351); допит свідка (ст. 352); допит потерпілого 

(ст. 353); допит малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпілого 

(ст. 354); допит експерта в суді (ст. 356). Залежно від повторності проведення 

допиту у суді: розглядають первинний і повторний допити. Так, у ч. 13 

ст. 352 КПК України встановлено, що свідок може бути допитаний повторно 

в тому самому або наступному судовому засіданні за його клопотанням, за 

клопотанням сторони кримінального провадження або за ініціативою суду, 

зокрема, якщо під час судового розгляду з’ясувалося, що свідок може надати 

показання стосовно обставин, щодо яких він не допитувався. 

       Певною новелою кримінального процесуального законодавства України 

є проведення судового допиту у режимі відеоконференції
14

. При цьому, 

поняття відеоконференції має розглядатися як «сеанс зв’язку, який 

передбачає аудіовізуальний контакт учасників із використанням 

спеціалізованого програмного забезпечення або обладнання» [38, с. 105]. 

Зокрема, у ч. 3 ст. 351 КПК України прямо передбачено таку можливість. У 

                                                 
14

 Під час анкетування суддів, прокурорів, адвокатів було з’ясовано їх відношення до ефективності судового 

допиту у режимі відео конференції: позитивну відповідь надали 66 % суддів, 72 % прокурорів, 14 % 

адвокатів, негативну – 10 % суддів, 0 % прокурорів, 30 % адвокатів, визначили його ефективність лише у 

деяких випадках 25 % суддів, 28 % прокурорів, 57 % адвокатів. 
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цій нормі закону вказано, що «у разі здійснення судового розгляду стосовно 

декількох обвинувачених, якщо цього вимагають інтереси кримінального 

провадження або безпека обвинуваченого, допит одного з обвинувачених на 

підставі вмотивованої ухвали суду може здійснюватися з використанням 

відеоконференції при трансляції з іншого приміщення в порядку, 

передбаченому статтею 336 цього Кодексу». При цьому ст. 336 КПК України 

регламентує порядок проведення процесуальних дій у режимі 

відеоконференції під час судового провадження. У ч. 1 ст. 336 КПК України 

встановлено, що судове провадження може здійснюватися у режимі 

відеоконференції під час трансляції з іншого приміщення, у тому числі яке 

знаходиться поза межами приміщення суду (дистанційне судове 

провадження), у разі: 1) неможливості безпосередньої участі учасника 

кримінального провадження в судовому провадженні за станом здоров’я або 

з інших поважних причин; 2) необхідності забезпечення безпеки осіб; 

3) проведення допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого; 

4) необхідності вжиття таких заходів для забезпечення оперативності 

судового провадження; 5) наявності інших підстав, визначених судом 

достатніми. 

       У чинному кримінальному процесуальному законодавстві України 

передбачено можливість проведення «допиту свідка з використанням 

технічних засобів з іншого приміщення..., що унеможливлює його 

ідентифікацію». У ч. 9 ст. 352 КПК України передбачено, що у виняткових 

випадках для забезпечення безпеки свідка, який підлягає допиту, суд за 

власною ініціативою або за клопотанням сторін кримінального провадження 

чи самого свідка постановляє вмотивовану ухвалу про проведення допиту 

свідка з використанням технічних засобів з іншого приміщення, у тому числі 

за межами приміщення суду, або в інший спосіб, що унеможливлює його 

ідентифікацію та забезпечує сторонам кримінального провадження 

можливість ставити запитання і слухати відповіді на них. У разі якщо існує 
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загроза ідентифікації голосу свідка, допит може супроводжуватися 

створенням акустичних перешкод. 

       У процесуальній літературі, як правило, окремо розглядають види 

судового допиту стосовно до кожного суб’єкта показань. Зокрема, 

В. М. Трофіменко описує існуючий порядок допиту обвинуваченого, допиту 

свідка та допиту експерта в суді [255, с. 552-554]. 

       Стаття 351 КПК України встановлює порядок проведення допиту 

обвинуваченого. У сучасних довідкових джерелах допит обвинуваченого 

визначається як «процесуальна судова дія, що полягає в отриманні показань 

(інформації) про подію, що стала предметом кримінального провадження, 

безпосередньо від особи, яку звинувачують у вчиненні злочину» [38, с. 198]. 

У ч. 2 ст. 42 КПК України регламентовано, що обвинуваченим (підсудним) є 

особа, обвинувальний акт щодо якої переданий до суду в порядку, 

передбаченому ст. 291 КПК України.  

       У ч. 1 ст. 351 КПК України закріплено послідовний порядок у проведенні 

допиту обвинуваченого. Допит обвинуваченого починається з пропозиції 

головуючого надати показання щодо кримінального провадження, після чого 

обвинуваченого першим допитує прокурор, а потім захисник. Після цього 

обвинуваченому можуть бути поставлені запитання потерпілим, іншими 

обвинуваченими, цивільним позивачем, цивільним відповідачем, 

представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, а 

також головуючим і суддями. Крім того, головуючий має право протягом 

всього допиту обвинуваченого ставити йому запитання для уточнення і 

доповнення його відповідей. У ч. 2 ст. 352 КПК України також передбачено, 

що коли обвинувачений висловлюється нечітко або з його слів не можна 

дійти висновку, чи визнає він обставини чи заперечує проти них, суд має 

право зажадати від нього конкретної відповіді «так» чи «ні». 

       Предмет допиту обвинуваченого визначений у ст. 351 КПК України у 

вигляді пропозиції головуючого «надати показання щодо кримінального 

провадження». При цьому предмет допиту (коло обставин, що підлягають 
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з’ясуванню) визначається предметом доказування – сукупністю обставин, що 

підлягають доказуванню в кримінальній справі [20, с. 162]. У ч. 1 ст. 91 КПК 

України передбачено обставини, які підлягають доказуванню у 

кримінальному провадженні.  

       Необхідно звернути увагу й на те, що давання показань обвинуваченого є 

його правом, а не обов’язком. Обвинувачений надає показання у разі, коли 

згоден на це. Таке його право встановлено ч. 2 ст. 95 КПК України. Тому, на 

нашу думку, справедливим є роз’яснення до ст. 351 КПК України про те, що 

коли «обвинувачений згоден дати показання, головуючий пропонує йому 

надати показання. Ці показання обвинувачений дає вільно, в послідовності 

яка є для нього зручною. Після того, як обвинувачений закінчує давати 

показання, йому ставить питання прокурор, потім захисник» [174, с. 110].  

       Достатньо розповсюдженим видом судового допиту є допит свідків. У 

літературних джерелах проблемам проведення допиту свідків у суді 

приділялася певна увага [43, с. 81, 82; 98, с. 78-80; 166, с. 161-170]. Існує 

правило, що свідок зобов’язаний давати показання (ч. 3 ст. 95 КПК України). 

Порядок проведення допиту свідка у суді регламентовано ст. 352 КПК 

України. 

       Згідно із ч. 1 ст. 65 КПК України свідком є фізична особа, якій відомі або 

можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час 

кримінального провадження, і яка викликана для давання показань. 

В. О. Коновалова та В. Ю. Шепітько справедливо підкреслюють, що 

«свідком є особа, якій можуть бути відомі будь-які обставини, що підлягають 

встановленню у даній справі. Свідок як процесуальна фігура «породжений» 

самим фактом злочину і тому є незамінним» [116, с. 156]. У ч. 1 ст. 95 КПК 

України вказано, що показаннями є відомості про обставини, що мають 

значення для кримінального провадження. Тому, в юридичній літературі 

висловлюється позиція, що «вимоги ст. 95 КПК України є більш широкими, 

загальними, стосуються показань усіх допитуваних осіб і тому предметом 

допиту свідка слід вважати встановлення будь-яких обставин, які мають 
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значення для певного кримінального провадження, а не лише тих, що 

підлягають доказуванню» [110, с. 81]. 

       У ч. 5 ст. 95 КПК України передбачено, що особа дає показання лише 

щодо фактів, які вона сприймала особисто, за винятком випадків, 

передбачених КПК. Зокрема, таким винятком є «показання з чужих слів». У 

ч. 1 ст. 97 КПК України регламентовано, що показаннями з чужих слів є 

висловлювання, здійснене в усній, письмовій або іншій формі, щодо певного 

факту, яке ґрунтується на поясненні іншої особи. У даному разі мова йде про 

факти, які свідок (або інша допитувана особа) не сприймав безпосередньо. За 

результатами анкетування суддів, прокурорів та адвокатів встановлено їх 

негативне відношення щодо введення до КПК України нового джерела 

доказів «показання з чужих слів». Зокрема, негативне відношення висловили: 

80 % суддів, 41 % прокурорів та 86 % адвокатів.  

       У сучасному кримінальному процесуальному законодавстві передбачено 

певні підготовчі дії до проведення допиту свідка: 1) з’ясування стосунків 

свідка з обвинуваченим і потерпілим; 2) з’ясування отримання пам’ятки про 

його права та обов’язки та їх роз’яснення; 3) попередження про кримінальну 

відповідальність за відмову від давання показань та завідомо неправдиві 

показання; 4) приведення його до присяги (див. ч 1, 2 ст. 352 КПК України). 

       У ч. 4 ст. 352 КПК України передбачено, що кожний свідок допитується 

окремо. Свідки, які ще не дали показань, не мають права перебувати в залі 

судового засідання під час судового розгляду. Окрім того, у ч. 5 ст. 352 КПК 

України встановлено, що за клопотанням сторони кримінального 

провадження або самого свідка свідок допитується за відсутності певного 

допитуваного свідка. 

       У кримінальному процесуальному законодавстві встановлено певний 

порядок проведення допиту свідка. Згідно із ст. 352 КПК України 

встановлено порядок проведення прямого допиту свідка (ч. 6 ст. 352 КПК 

України) та перехресного його допиту (ч. 7 ст. 352 КПК України).    
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       У процесуальній літературі висловлювалися позиції щодо предмета 

допиту окремих категорій свідків. Зокрема, розглядалася дискусійна позиція 

стосовно визначення предмета допиту осіб, яким відомі дані, пов’язані із 

проведенням негласних слідчих (розшукових) дій [110, с. 81]. 

       У ч. 2 ст. 65 КПК України визначено осіб, які не можуть бути допитані як 

свідки: 1) захисник, представник потерпілого, цивільного позивача, 

цивільного відповідача, юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, законний представник потерпілого, цивільного позивача у 

кримінальному провадженні – про обставини, які стали їм відомі у зв’язку з 

виконанням функцій представника чи захисника; 2) адвокати – про відомості, 

які становлять адвокатську таємницю; 3) нотаріуси – про відомості, які 

становлять нотаріальну таємницю; 4) медичні працівники та інші особи, яким 

у зв’язку з виконанням професійних або службових обов’язків стало відомо 

про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну 

сторони життя особи – про відомості, які становлять лікарську таємницю; 

5) священнослужителі – про відомості, одержані ними на сповіді віруючих; 

6) журналісти – про відомості, які містять конфіденційну інформацію 

професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства або 

джерела інформації; 7) судді та присяжні – про обставини обговорення в 

нарадчій кімнаті питань, що виникли під час ухвалення судового рішення, за 

винятком випадків кримінального провадження щодо прийняття суддею 

(суддями) завідомо неправосудного вироку, ухвали; 8) особи, які брали 

участь в укладенні та виконанні угоди про примирення в кримінальному 

провадженні, – про обставини, які стали їм відомі у зв’язку з участю в 

укладенні та виконанні угоди про примирення; 9) особи, до яких застосовані 

заходи безпеки, – щодо дійсних даних про їх особи; 10) особи, які мають 

відомості про дійсні дані про осіб, до яких застосовані заходи безпеки, – 

щодо цих даних. 

       Досить поширеним способом отримання доказів вважається допит 

потерпілих. Порядок проведення допиту потерпілого регламентовано ст. 353 
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КПК України. У цій нормі передбачено, що допит потерпілого проводиться з 

дотриманням правил, передбачених ч. 2, 3, 5-14 ст. 352 КПК України («Допит 

свідка»). У ч. 1 ст. 353 КПК України визначено певні підготовчі дії до 

проведення допиту потерпілого: перед допитом потерпілого головуючий 

встановлює відомості про його особу та з’ясовує стосунки потерпілого з 

обвинуваченим; головуючий з’ясовує, чи отримав потерпілий пам’ятку про 

права та обов’язки потерпілого, чи зрозумілі вони йому, і в разі необхідності 

роз’яснює їх; попереджає його про кримінальну відповідальність за завідомо 

неправдиві показання. 

       Питання проведення допиту потерпілого під час судового розгляду не 

залишалися поза увагою науковців [32, с. 75-108; 115, с. 83-89; 203, с. 316-

330; 223, с. 136-143], причому більшість з них звертається до розгляду 

особливостей проведення допиту потерпілого, що пов’язано із визначенням 

предмета такого допиту, встановленням віктимної поведінки потерпілого під 

час учинення злочину, мотивацією показань, помилками у формуванні 

показань потерпілих осіб тощо [203, с. 320-330]. Зокрема, окремими 

дослідниками висловлювалася думка, що предмет допиту потерпілого 

залежить від категорії кримінальної справи (або виду злочину) і у цьому 

сенсі надавалися практичні рекомендації та поради (програми-рекомендації) 

[203, с. 321-324].     

       Кримінальне процесуальне законодавство України встановлює 

особливості проведення допиту малолітнього або неповнолітнього свідка чи 

потерпілого. КПК України розрізняє малолітніх і неповнолітніх свідків та 

потерпілих. Згідно з п. 12 ч. 1 ст. 3 КПК України неповнолітня особа – 

малолітня особа, а також дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти 

років. У п. 11 ч 1 визначено поняття «малолітня особа» – дитина до 

досягнення нею чотирнадцяти років. Розподіл свідків та потерпілих на 

малолітніх та неповнолітніх передбачає за необхідне врахування вікових 

особливостей цієї категорії осіб. Хоча у юридичній психології пропонують 
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розглядати шість вікових категорій неповнолітніх і можливість врахування їх 

вікових особливостей під час проведення допиту [116, с. 215-222]. 

       Складність проведення допиту неповнолітніх свідків та потерпілих, 

вікові та психологічні їх особливості вимагають встановлення додаткових 

гарантій дотримання прав зазначеної категорії осіб. У ч. 1 ст. 354 КПК 

України, зокрема, встановлено, що малолітнього свідка і, за розсудом суду, 

неповнолітнього свідка проводиться в присутності законного представника, 

педагога чи психолога, а за необхідності – лікаря. При цьому, до початку 

допиту законному представнику, педагогу, психологу або лікарю 

роз’яснюється їхній обов’язок бути присутніми під час допиту, а також право 

протестувати проти запитань та ставити запитання. Головуючий має право 

відвести поставлене питання (ч. 3 ст. 534 КПК України). В юридичній 

літературі справедливо зверталася увага на те, що участь спеціалістів 

(педагога, психолога, лікаря) під час допиту не має бути формальною, вони 

мають виконувати свої функції. Так, завдання педагога або психолога 

полягає в тому, щоб допомогти визначити особливості особистості 

неповнолітнього, встановити з ним психологічний контакт, виробити тактику 

допиту, сформулювати запитання з урахуванням особливостей психіки 

неповнолітнього [116, с. 221]. 

       Результати анкетування суддів, прокурорів та адвокатів показують, що 

більшість практичних працівників вважають, що у процесуальному 

законодавстві мають бути визначені функції педагога, психолога та лікаря, 

які беруть участь у допиті малолітніх і неповнолітніх свідків. Про це вказали: 

86 % суддів, 83 % прокурорів та 99 % адвокатів. 

       Специфічним є й те, що свідку, який не досяг шістнадцятирічного віку, 

головуючий роз’яснює обов’язок про необхідність давати правдиві 

показання, не попереджуючи про кримінальну відповідальність за відмову 

від давання показань і за завідомо неправдиві показання, і не приводить до 

присяги (ч. 2 ст. 354 КПК України). У певних випадках може бути обрана 

специфічна обстановка проведення судового допиту неповнолітніх свідків чи 
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потерпілих. У ч. 4 ст. 354 КПК України передбачено, що у випадках, коли це 

необхідно для об’єктивного з’ясування обставин та/або захисту прав 

малолітнього чи неповнолітнього свідка, за ухвалою суду він може бути 

допитаний поза залом судового засідання в іншому приміщенні з 

використанням відеоконференції (дистанційне судове провадження). 

       Деякі види судового допиту прямо не названі у нормах кримінального 

процесуального законодавства. Так, наприклад, у КПК України не вказано 

первинний допит у суді або основний та додаткові допити. Хоча їх 

проведення передбачається. 

       Залежно від механізму проведення судового допиту розрізняють: 

прямий, перехресний та шаховий допити. У КПК України передбачено 

процедуру проведення лише прямого і перехресного допиту. Так, у ст. 352 

КПК України встановлено порядок проведення прямого допиту: свідка 

обвинувачення першим допитує прокурор, а свідка захисту – захисник, якщо 

обвинувачений взяв захист на себе – обвинувачений (ч. 6 ст. 352 КПК 

України). Після прямого допиту протилежній стороні кримінального 

провадження надається можливість перехресного допиту свідка (ч. 7 ст. 352 

КПК України). 

       У спеціальних літературних джерелах перехресний та шаховий допити 

деякі автори називають специфічними формами судового допиту. Так, 

Л. Ю. Ароцкер до специфічних форм судового допиту відносить: основний 

(багаточисельний), перехресний і шаховий допити [7, с. 21, 22]. 

М. І. Порубов за формою судового допиту виокремлює: основний, 

додатковий, повторний, перехресний і шаховий [200, с. 189-226]. При цьому, 

перехресний і шаховий допити властиві лише судовому слідству [126, с. 183]. 

І. І. Когутич окрім перехресного та шахового судового допиту вирізняє ще й 

комбінований допит – це поєднання шахового і перехресного допитів [108, 

с. 121].  

       Проведення перехресного допиту притаманно змагальному судовому 

процесу. О. С. Александров та С. П. Гришин зазначають, що перехресний 
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допит є важливим засобом дослідження доказів у змагальному судочинстві. 

У суді за участю присяжних засідателів значимість перехресного допиту 

зростає багатократно: він стає домінантою судового змагання. Ведення 

перехресного допиту – справжнє мистецтво [2, с. 3]. Л. Ю. Ароцкер вказує, 

що своєрідною формою судового допиту є перехресний допит. Так 

називають допит за однією і тією самою обставиною справи однієї особи, що 

проводиться судом, обвинувачами та захисниками, а також іншими 

учасниками процесу [7, с. 21].  

       У сучасних літературних джерелах мали місце спроби щодо визначення 

сутності перехресного допиту. Так, І. І. Когутич підкреслює, що 

«перехресний допит – такий за якого учасники судового розгляду можуть 

почергово задавати одній особі запитання щодо будь-яких епізодів 

(фрагментів) її показань, з метою їхнього уточнення, доповнення і перевірки. 

Тобто перехресний допит виконують з метою продовження та уточнення 

основного (первинного) допиту» [108, с. 119, 120]. О. С. Александров, 

С. П. Гришін та Я. П. Зейкан вважають, що перехресний допит – це «допит 

свідка протилежною стороною з обставин, які були предметом прямого 

допиту, з метою перевірки цих даних, їх джерела і носія, а також для 

одержання нових відомостей від цієї особи» [3, с. 41]. 

       Згідно із п. 5 ч. 2 ст. 87 КПК України «порушення права на перехресний 

допит» суд зобов’язаний визнавати істотним порушенням прав людини і 

основоположних свобод. Окрім того, ч. 4 ст. 95 КПК України встановлює, що 

суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він 

безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку 

ст. 225 КПК України («Допит свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні»). 

       Положення ч. 7 ст. 352 КПК України не містять обмежень щодо участі 

обвинуваченого у проведенні перехресного допиту. При цьому слід мати на 

увазі, що суд зобов’язаний визнати показання свідка чи потерпілого, 

отримані з порушенням права на перехресний допит недопустимим 
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доказом
15

. Це положення відповідає міжнародним і європейським 

стандартам. У п. e ч. 3 ст. 14 МПГПП проголошено право кожного при 

розгляді будь-якого пред’явленого йому обвинувачення «допитувати свідків, 

які дають проти нього показання, або мати право на те, щоб цих свідків було 

допитано, і мати право на виклик і допит його свідків на тих самих умовах, 

які існують для свідків, що дають показання проти нього» [165]. У п. d ч. 3 

ст. 6 ЄКПЛ передбачено «право допитувати свідків обвинувачення або 

вимагати, щоб їх допитали, а також вимагати виклику й допиту свідків 

захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення» [114].   

       На розгляді ЄСПЛ були справи (в тому числі й щодо України), де було 

допущено порушення права на перехресний допит. Наприклад, справа 

Луценко проти України № 30663/04 («Lutsenko v. Ukraine № 30663/04, 

параграф 52, 18 December 2008), коли заявника було засуджено переважно на 

показаннях особи, яку він не мав можливості допитати у суді. У п. 52 

рішення Суд зазначає, що «пан Н. Л., якому заявник не мав можливості 

поставити питання у відкритому судовому засіданні, давав свої зізнавальні 

показання в умовах незабезпечення його відповідними процесуальними 

гарантіями проти самообвинувачення і що ці показання були використані 

вирішальною мірою для встановлення фактів, які мали істотне значення для 

кваліфікації дій заявника, Суд визнає, що це обмежило права захисту 

настільки, що справедливість розгляду справи в цілому виявилася 

підірваною» [237].    

       На відміну від перехресного допиту, шаховий допит не регламентовано 

чинним кримінальним процесуальним законодавством. Хоча у певних 

наукових джерелах шаховий допит визначається як доцільна форма судового 

допиту, зміст якого полягає у тому, що при допиті однієї особи допитуючий 

попутно ставить запитання іншим особам щодо обставин, які недостатньо 

зрозуміло або нечітко викладені у показаннях допитуваного. Мета такого 
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 Більш докладні обґрунтування див.: [121, с. 70]. 
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допиту – підтвердити або спростувати дані основного допиту певної особи 

показаннями інших осіб [7, с. 21, 22].  

       За результатами анкетування суддів, прокурорів та адвокатів було 

встановлено, що на думку практичних працівників, під час судового розгляду 

може бути проведено «шаховий допит». На таку можливість вказали: 85 % 

суддів, 71 % прокурорів та 86 % адвокатів.  

       На наше переконання, у сучасних умовах шаховий допит під час 

судового розгляду може бути проведений у межах одночасного допиту, 

процедура якого передбачена чинним КПК України. У деяких літературних 

джерелах теж зверталася увага на те, що шаховий допит не тільки зовнішньо, 

але й за змістом подібний до судової очної ставки (одночасного допиту) [108, 

с. 119]. 

       Кримінальне процесуальне законодавство України передбачає 

можливість проведення так званого одночасного допиту. У ч. 14 ст. 352 КПК 

України встановлено, що суд має право призначити одночасний допит двох 

чи більше вже допитаних учасників кримінального провадження (свідків, 

потерпілих, обвинувачених) для з’ясування причин розбіжності в їхніх 

показаннях, який проводиться з урахуванням правил, встановлених ч. 9 

ст. 224 КПК України.  

       Результати анкетування суддів, прокурорів та адвокатів показують різне 

відношення практичних працівників до існуючого порядку проведення 

одночасного допиту. У своїх відповідях 74 % суддів та 72 % прокурорів 

відзначили, що їх задовольняє порядок проведення одночасного допиту, 

передбачений чинним КПК України, а 75 % адвокатів вказали, що такий 

порядок їх не задовольняє. Причому, адвокати вказали на причини 

незадоволення: незрозумілою заміною терміну «очна ставка» на «одночасний 

допит» (67 %), необхідністю заміни терміну «розбіжності» в показаннях, на 

усунення «суттєвих суперечностей» у показаннях (63 %), необхідністю 

обмеження проведення судової дії лише двома раніше допитаними особами 
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(25 %), відсиланням до правил досудового розслідування (до ч. 9 ст. 224 КПК 

України) (16 %), інше (1 %).  

       За КПК України 1960 р. передбачалася можливість проведення 

самостійної слідчої та судової дії «очна ставка», яка за своїми 

характеристиками фактично співпадає із регламентованим нині різновидом 

допиту. На нашу думку, одночасному допиту притаманні всі ознаки 

самостійної судової дії (її пізнавальна спрямованість, функціональна роль 

щодо перевірки доказів, порядок проведення тощо), для якої має бути 

передбачено окремий порядок її проведення. 

       У процесуальній та криміналістичній літературі висвітлювалися питання 

щодо сутності, природи та характеристики очної ставки (одночасного 

допиту). Зокрема, В. О. Коновалова зазначає, що очна ставка – одночасний 

допит двох осіб з метою встановлення суперечностей, що є в їх показаннях 

[115, с. 128]. В. Г. Лукашевич пише, що очна ставка – це зведення один з 

одним і поперемінний допит раніше допитаних осіб про обставини справи, 

відносно яких ними були надані суперечливі показання [150, с. 66].  

       У юридичній літературі було звернено увагу на те, що очну ставку 

(одночасний допит) слід проводити у тих випадках, коли мають місце суттєві 

суперечності у показаннях раніше допитаних осіб. Так, М. Й Вільгушинський 

підкреслює, що «суттєві суперечності» у показаннях тих чи інших осіб є 

оцінним, але визначення їх саме такими виступає підставою для проведення 

очної ставки (у тому числі в суді) [43, с. 107]. 

       Сутність перехресного допиту полягає у постановці запитань 

допитуваному різними сторонами змагального процесу. При цьому у 

кримінальному процесуальному законодавстві можуть міститися деякі 

заборони на постановку певних запитань допитуваному. Зокрема, у КПК 

України встановлено, що під час допиту свідка сторонами кримінального 

провадження головуючий за протестом сторони має право зняти питання, що 

не стосуються суті кримінального провадження (ч. 8 ст. 352 КПК України). У 

теорії кримінального процесу та криміналістики мали місце спроби щодо 
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виокремлення заборонених до постановки запитань (сугестивних, навідних, 

уловлюючих, неетичних та ін.). 

       На сьогодні досить спірною уявляється позиція законодавця щодо 

сутності та можливості використання навідних запитань під час прямого та  

перехресного допиту свідка. Зокрема, у ч. 6 ст. 352 КПК України встановлено 

заборону на постановку навідних запитань. У нормі закону вказано, що під 

час прямого допиту не дозволяється ставити навідні запитання, тобто 

запитання, у формулюванні яких міститься відповідь, частина відповіді або 

підказка до неї. Але у ч. 7 ст. 352 КПК України прямо передбачено, що під 

час перехресного допиту дозволяється ставити навідні запитання. 

       Під час анкетування суддів, прокурорів та адвокатів було встановлено їх 

негативне відношення до постановки навідних запитань під час перехресного 

допиту (89 % суддів, 34 % прокурорів, 79 % адвокатів). При цьому, більшість 

практичних працівників вважають, що законодавець у конструкції норми 

закону має визначати поняття «навідного» запитання (на це вказали 55 % 

суддів, 72 % прокурорів, 78 % адвокатів). Окрім того, на переконання 

опитаних законодавець повинен у нормі закону вказувати й про інші 

заборонені запитання (зазначили 90 % суддів, 62 % прокурорів, 72 % 

адвокатів). До заборонених запитань ними були віднесені: уловлюючи (12 % 

суддів, 14 % прокурорів, 10 % адвокатів), сугестивні (11 % суддів, 7 % 

прокурорів, 23 % адвокатів), неетичні (60 % суддів, 29 % прокурорів, 43 % 

адвокатів), засновані на релігійних забобонах (16 % суддів, 21 % прокурорів, 

30 % адвокатів), які відносяться до інтимного боку життя особи, якщо це не 

стосується кримінального провадження (33 % суддів, 33 % прокурорів, 41 % 

адвокатів), які не стосуються кримінального провадження і виходять за межі 

предмета допиту (45 % суддів, 38 % прокурорів, 61 % адвокатів), які 

сформульовані з логічними, граматичними та іншими помилками (30 % 

суддів, 19 % прокурорів, 45 % адвокатів), інше (1 % суддів, 0 % прокурорів, 

3%  адвокатів).  
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       На сьогодні є певні прихильники постановки навідних запитань під час 

перехресного допиту [55, с. 216; 121, с. 69]. Окремі вчені, які начебто 

підтримують законодавця щодо дозволу постановки навідних запитань під 

час перехресного допиту, є непослідовними у своїй аргументації та зайнятій 

позиції. Так, О. С. Александров, С. П. Гришін та Я. П. Зейкан зазначають, що 

«вихідною точкою для визначення критерію неприпустимості навідних 

запитань в англійських юристів слугує насамперед міркування, що є не 

несвідомою, а свідомою брехнею. Тут мається на увазі не стільки 

перешкодити впливу на свідка сумлінного, скільки перешкодити свідкові 

упередженому… Англійські та американські юристи давно звернули увагу і 

на інший аспект застосування навідних запитань, зокрема на їх несвідомий 

вплив на свідка, налаштованого сумлінно давати свідчення, Небезпеку вони 

бачать у тому, що і добросовісний свідок схильний давати позитивні 

відповіді на навідні запитання» [3, с. 159, 160].  

       Досить сумнівною є й вказівка окремих науковців на мету перехресного 

допиту та роль у постановці навідних запитань під час його проведення. 

О. Ю. Костюченко вважає, що «основна мета перехресного допиту, 

дискредитувати свідка протилежної сторони, продемонструвати повну 

неспроможність його показань, за допомогою навідних питань довести, що 

свідок або дає неправдиві свідчення, або сумлінно помиляється» [121, с. 69]. 

На наш погляд, засоби, які використовуються під час перехресного допиту (у 

тому числі й запитання), мають бути допустимими і не впливати негативно 

на об’єктивність показань свідків чи потерпілих. Окрім того, 

«дискредитувати свідка» не можна підносити  до рівня «мети» допиту. 

Метою перехресного допиту, як відомо, є перевірка інформації (даних), що 

повідомляє свідок чи потерпілий. Тому справедливо вказує більшість учених, 

що «основна мета перехресного допиту – перевірити ті дані, які були 

одержані на прямому допиті» [3, с. 98]. 

       На нашу думку, суперечливий стан кримінальної процесуальної 

регламентації має бути усунений. Доцільним є внесення змін до ч. 7 ст. 352 
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КПК України та встановлення законодавчої заборони на постановку навідних 

запитань під час перехресного допиту. Перехресний допит збільшує 

небезпеку викривлення інформації, виникнення добросовісних помилок у 

показаннях. Частина 7 ст. 352 КПК України має бути викладена у такій 

редакції:  

       «7. Після прямого допиту протилежній стороні кримінального 

провадження надається можливість перехресного допиту свідка. Під час 

перехресного допиту забороняється ставити навідні запитання. Головуючий 

зобов’язаний відводити навідні та інші заборонені до постановки 

запитання.» 

       Намагання надати визначення навідних запитань у нормі закону свідчить 

про негативну законодавчу практику. Тому, мова йде не про те, що навідним 

є запитання, яке містить у своїй конструкції відповідь, частину відповіді або 

підказку до неї, а про те, що такі запитання здійснюють сугестивний вплив 

(вплив навіювання) допитуваного, що призводить до добросовісних помилок 

у його показаннях. Будь-яке запитання ґрунтується на певній інформації, 

використовує її у своїй конструкції. Треба враховувати й те, що під час 

судового розгляду певна особа вже була допитана (і як правило не один раз). 

При цьому і під час прямого і перехресного допиту має місце повторне 

(багатократне) відтворення раніше наданих показань. Справа полягає не в 

тому, що у конструкції запитання використано певну інформацію, а в тому, 

що така інформація може мати сугестивний вплив, негативно вплинути на 

процес формування показань.  

       У психології сугестія (або навіювання) розглядається як процес впливу 

на психічну сферу людини, пов’язаний зі зниженням свідомості і критичності 

при сприйнятті і реалізації змісту, що навіюється, з відсутністю 

цілеспрямованого активного його розуміння, розгорнутого логічного аналізу 

й оцінки у співвідношенні з минулим досвідом і даним станом суб’єкта [208, 

с. 57]. Психологічний механізм навіювання полягає в тому, що у 

сприймаючої людини певна дія викликається не в результаті логічних 
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міркувань, а переважно шляхом зовнішнього провокування в свідомості 

уявлення про її настання [119, с. 96, 97]. Фахівець у галузі юридичної 

психології М. І. Єнікєєв прямо вказує, що навіювання – це укорінення до 

психічної сфери індивіда без його волі, процес впливу на психіку людини в 

умовах зниження її свідомості, критичності [75, с. 416]. 

       Тому справедливим є правило, що «під час допиту не можна допускати 

постановку навідних запитань, які містять елементи сугестії (навіювання)» 

[285, с. 309]. І. І. Когутич справедливо підкреслює, що перехресний допит не 

переслідує мети збити допитуваного з його позиції. Мета в іншому – у 

критичному дослідженні, перевірці та оцінці раніше одержаних показань 

допитуваного, одержанні від нього нових правдивих даних і, зрештою, у 

встановленні істини [108, с. 121]. 

       У спеціальній літературі розглядають різні підстави класифікації допитів 

у суді. Так, І. І. Когутич класифікує судові допити за такими підставами: 

1) залежно від процесуального становища допитуваного в суді: а) допит 

підсудного (обвинуваченого); б) допит потерпілого; в) допит свідка; г) допит 

експерта; 2) залежно від вікових особливостей допитуваної особи: а) допит 

малолітнього; б) допит неповнолітнього; в) допит дорослої особи; г) допит 

особи похилого віку; 3) залежно від певних, так званих, девіантних 

(особливих, виняткових, первинних) властивостей особи допитуваного: 

а) допит звичних (без девіантних властивостей) людей; б) допит 

рецидивістів; в) допит осіб із психічними вадами, алкоголіків, наркоманів 

тощо; г) допит засуджених, що утримуються в місцях відбуття покарання; 

ґ) допит іноземців або осіб із особливим) регламентно-свідоцьким статусом; 

4) за послідовністю (черговістю) проведення: а) первинний; б) повторний 

(з’ясовують обставини, про які допитуваний вже давав показання під час 

первинного, якщо з’явилась інформація, що ці свідчення умисно неповні, або 

виникли сумніви щодо їхньої достовірності, або первинний допит проведено 

неналежними способами та засобами, тобто з порушенням процесуальної 

форми); 5) за об’єктом з’ясування питань: а) основний; б) додатковий 
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(отримання показань щодо окремих обставин, про які з об’єктивних причин 

не йшлося під час попередніх допитів); 6) залежно від позиції, яку займає 

допитувана особа: а) допит особи, яка дає правдиві показання; б) допит 

особи, яка дає помилкові свідчення; в) допит особи, яка дає завідомо 

неправдиві показання; 7) за ситуацією, що склалась на допиті: а) допит у 

безконфліктній ситуації; б) допит у конфліктній ситуації [108, с. 66, 67].   

       Дещо іншу класифікацію судових допитів пропонує 

М. Й. Вільгушинський. На його думку, судовий допит може бути 

класифіковано залежно від таких критеріїв: 1) від передбачення у 

кримінально-процесуальному законі певного виду допиту (такі, що прямо 

названі в законі, і такі, що не названі); 2) від процесуального становища 

допитуваної особи (допит підсудного, допит свідка, допит потерпілого, допит 

експерта); 3) від віку допитуваної особи (допит неповнолітнього, допит особи 

похилого віку); 4) від послідовності проведення судового допиту (допит 

первинний, допит повторний); 5) від особливостей отримання певного обсягу 

інформації (допит основний, допит додатковий); 6) від суб’єкта проведення 

допиту в суді (допит, що здійснюється прокурором, потерпілим, цивільним 

позивачем, цивільним відповідачем, їх представниками, захисником та судом 

(суддею); 7) від процедурних особливостей проведення (перехресний допит, 

шаховий допит, допит на очній ставці в суді); 8) від обраного режиму (допит 

у закритому засіданні тощо); 9) від судової інстанції, на якій провадиться 

судовий допит (допит в суді першої інстанції, допит в апеляційному суді) [43, 

с. 77].  

      У запропонованих класифікація виокремлено види судового допиту, які 

передбачені чинним кримінальним процесуальним законодавством і прямо 

названі в законі, так і ті, які не регламентовані у законодавстві. Більшість 

видів судового допиту, які прямо не передбачені у законі, мають тактичне 

значення і можуть бути проведені під час судового розгляду (допит особи з 

психічними вадами, допит особи похилого віку, допит особи, яка надає 
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неправдиві свідчення, допит у конфліктній (або безконфліктній) ситуації 

тощо).  

       Деякі види судового допиту передбачають за необхідне встановлення 

процедури їхнього проведення. Так, на нашу думку, існує необхідність у 

законодавчому визначенні таких видів допиту, як основний і додатковий, 

первинний та повторний допити у суді
16

.  

       У деяких літературних джерелах пропонується до розгляду такий вид 

судового допиту, як допит спеціаліста. Зокрема, Г. Д. Бєлова залежно від 

процесуального положення допитуваного називає такий вид допиту під час 

судового слідства, як допит спеціаліста [126, с. 181]. Однак, У КПК України 

відсутня норма, яка б регламентувала проведення допиту спеціаліста у суді.  

       У цьому відношенні виникає питання: чи може бути взагалі проведено 

допит спеціаліста у суді за чинним кримінальним процесуальним 

законодавством. На нашу думку, відповідь на це питання є негативною. 

Оскільки не встановлено порядок проведення допиту такої особи та не 

визначено його мету, предмет, режим, умови та ін. Хоча у спеціальних 

літературних джерелах зустрічається й інша позиція. Так, Є. Є. Демидова 

пише про можливість допиту спеціаліста під час судового провадження і 

відносить його до окремого виду допиту [68, с. 189-191]. З такою позицією 

важко погодитися, оскільки спеціаліст – це особа, яка володіє спеціальними 

знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів і може 

надавати консультації під час досудового і судового розгляду з питань, що 

потребують відповідних спеціальних знань і навичок (ч. 1 ст.71 КПК 

України). 

       Суперечлива позиція була виявлена й під час анкетування суддів, 

прокурорів та адвокатів. На думку значної кількості практичних працівників 

допит спеціаліста може проводитися під час судового розгляду, оскільки 

                                                 
16

 У КПК України (ч. 13 ст. 352) лише встановлено, що свідок може бути допитаний повторно в тому самому 

або наступному судовому засіданні за його клопотанням, за клопотанням сторони кримінального 

провадження або за ініціативою суду, зокрема, якщо під час судового розгляду з’ясувалося, що свідок може 

надати показання стосовно обставин, щодо яких він не допитувався.  
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існує необхідність в отриманні від нього показань. Про це вказали: 27 % 

суддів, 83 % прокурорів, 34 % адвокатів. 

       У чинному кримінальному процесуальному законодавстві України 

передбачено ст. 360 КПК України – «Консультації та роз’яснення 

спеціаліста». Так, у ч. 1 ст. 360 КПК України встановлено, що «під час 

дослідження доказів суд має право скористатися усними консультаціями або 

письмовими роз’ясненнями спеціаліста, наданими на підставі його 

спеціальних знань». У КПК України передбачено змагальну процедуру 

взаємодії зі спеціалістом. Зокрема, у ч. 2 ст. 360 КПК України 

регламентовано, що «спеціалісту можуть бути поставлені питання щодо суті 

наданих усних консультацій чи письмових роз’яснень. Першою ставить 

запитання особа, за клопотанням якої залучено спеціаліста, а потім інші 

особи, які беруть участь у кримінальному провадженні. Головуючий у 

судовому засіданні має право ставити спеціалістові запитання в будь-який 

час дослідження доказів». 

       На користь того, що консультації та роз’яснення спеціаліста є окремою 

судовою дією є й те, що відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України консультації 

(роз’яснення) спеціаліста не відносяться до процесуальних джерел доказів. 

Але вони можуть слугувати підставою щодо призначення судової експертиза 

(залучення експерта) у кримінальному провадженні [174, с. 136]. 

       Окремим видом допиту є допит експерта в суді. Порядок проведення 

допиту експерта в суді регламентовано ст. 356 КПК України. У літературних 

джерелах допит експерта інколи розглядали як «форму застосування 

спеціальних знань» та пропонували змінити найменування статті «Допит 

експерта в суді» на «Отримання роз’яснень експерта в суді» [43, с. 150]. 

Згідно зі ст. 12 Закону України «Про судову експертизу» встановлено 

обов’язок судового експерта надавати роз’яснення щодо даного ним 

висновку на вимогу особи або органу, які залучили експерта, судді, суду. 

       У ч. 1 ст. 356 КПК України регламентовано, що за клопотанням сторони 

кримінального провадження або за власною ініціативою суд має право 
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викликати експерта для допиту для роз’яснення висновку. Перед допитом 

експерта головуючий встановлює його особу та приводить його до присяги. 

Після цього головуючий попереджає експерта про кримінальну 

відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку.  

       Положення цієї норми КПК України передбачають первинність надання 

висновку експерта, і вторинність проведення його допиту у суді. 

Є. Є. Демидова підкреслює, що відповідно до чинного КПК України допит 

судового експерта може бути проведений тільки після того, як усі 

дослідження завершені, висновок оформлений і наданий суду [68, с. 66]. 

Окрім того, автор слушно зазначає, що неприпустимо допитувати як 

судового експерта іншу обізнану особу, якщо вона не надавала висновку, з 

приводу якого ведеться допит [68, с. 66, 67]. 

       За чинним КПК України передбачено змагальний характер допиту 

експерта. У ч. 2 ст. 356 КПК України встановлено, що експерта, який 

проводив експертизу за зверненням сторони обвинувачення, першою допитує 

сторона обвинувачення, а експерта, який проводив експертизу за зверненням 

сторони захисту, – сторона захисту. Після цього експерту можуть бути 

поставлені запитання потерпілим, цивільним позивачем, цивільним 

відповідачем, їх представниками та законними представниками, 

представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, а 

також головуючим та суддями. Положення даної норми закону слід розуміти 

так, що допит експерта проводиться у два етапи – спочатку прямий допит, а 

після цього перехресний [174, с. 127]. Окрім того, суд має право призначити 

одночасний допит двох чи більше експертів для з’ясування причин 

розбіжностей в їхніх висновках, що стосується одного і того самого предмета 

чи питання дослідження (ч. 4 ст. 356 КПК України). 

       Допит експерта в суді здійснюється з метою роз’яснення його висновку. 

Хоча, Є. Є. Демидова вказує, що предмет допиту судового експерта не 

співпадає з предметом його роз’яснень. Предмет його роз’яснень охоплює 

факти відомі йому у зв’язку з проведенням конкретної експертизи. 
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Предметом його допиту є більш широкий комплекс обставин, що підлягає 

встановленню [68, с. 97].  

       За результатами анкетування суддів, прокурорів та адвокатів було 

встановлено, що на переконання практичних працівників, допит експерта в 

суді проводиться з метою роз’яснення експертного висновку (зазначили 87 % 

суддів, 98 % прокурорів, 94 % адвокатів). На думку опитаних суддів предмет 

допиту експерта ширше ніж роз’яснення висновку (89 %), повністю співпадає 

(6 % суддів), предмет допиту вужчий ніж роз’яснення висновку (2 % суддів), 

інше (3 % суддів). 

       У ч. 3 ст. 356 КПК України передбачено, що експерту можуть бути 

поставлені запитання щодо наявності в експерта спеціальних знань та 

кваліфікації з досліджуваних питань (освіти, стажу роботи, наукового 

ступеня тощо), дотичних до предмета його експертизи; використаних 

методик та теоретичних розробок; достатності відомостей, на підставі яких 

готувався висновок; наукового обґрунтування та методів, за допомогою яких 

експерт дійшов висновку; застосовності та правильності застосування 

принципів та методів до фактів кримінального провадження; інші запитання, 

що стосуються достовірності висновку. У ч. 5 ст. 356 КПК України 

регламентовано, що кожна сторона кримінального провадження для 

доведення або спростування достовірності висновку експерта має право 

надавати відомості, які стосуються знань, вмінь, кваліфікації, освіти та 

підготовки експерта. М. Г. Щербаковський та А. А. Кравченко вважають, що 

під роз’ясненням висновку експерта необхідно розуміти його показання, в 

яких розкриваються зміст та значення таких положень висновку: обрана 

методика дослідження;
17

 причини відмови від інших методик або методів 

дослідження об’єктів; використання в експертизі науково-технічних засобів, 

їх метрологічних характеристик, величини помилок виміру; особливостей 

підготовки об’єктів до дослідження, умов відбору експериментальних зразків 

                                                 
17

 Необхідно звернути увагу, що в Україні створено та функціонує Реєстр методик проведення судових 

експертиз (офіційна електронна база даних).  
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порівняння, кількісних та якісних змін об’єктів після проведення 

дослідження, умов відбору експериментальних зразків порівняння, 

кількісних та якісних змін об’єктів після проведення дослідження; виявлення 

ідентифікаційних і діагностичних ознак; критеріїв оцінювання ознак, яких 

експерт дотримувався при винесенні проміжних і кінцевих висновків; 

окремих термінів і формулювань, що є у висновку; можливих суперечностей 

між дослідницькою частиною (у тому числі додатками до висновку) і 

висновками; причин відмови від надання висновку або обмеженого 

вирішення окремих питань [303, с. 143].  

 

       2.2.3. Проведення судових дій невербального характеру 

 

       Віднесення судових дій до невербальних (нонвербальних) пов’язане із 

особливостями відображення та дослідження інформації за допомогою 

органів чуття людини (учасників кримінального провадження). 

М. В. Салтевський підкреслює, що речі, будучи джерелами елементарних 

матеріальних відображень, відбивають фактичні дані, інформацію про злочин 

в очевидній (видимій) або прихованій формі. Для виявлення сліду і 

зчитування відображеної в ньому інформації досить спостереження, дотику, 

нюху, слуху, тобто органолептичних засобів, що є прийомами чуттєвого 

пізнання [224, с. 134]. О. П. Ващук пише, що аналіз широкого кола 

досліджень з питань невербальної інформації показує, що даній проблемі, на 

жаль, приділено недостатньо уваги з боку вчених-криміналістів як 

закордонних, так й вітчизняних [34, с. 62].  

       Останнім часом на рівні дисертаційних досліджень з кримінального 

процесуального права здійснювалися окремі спроби щодо вивчення проблем 

формування результатів «невербальних» слідчих  та судових дій [218], що 

підкреслює їх роль у доказуванні та можливостях отримання доказової 

інформації. Окрім того, у спеціальних літературних джерелах у 80-ті рр. ХХ 

ст. проведенню «невербальних» слідчих (розшукових) дій та отриманню 
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невербальної інформації теж приділялася певна увага [236, с. 234-255] і мали 

місце намагання диференціювати за цим критерієм слідчі дії [236, с. 234-255]. 

       У довідковій психологічній літературі зазначається, що вербальному 

матеріалу протиставляється невербальний осмислений матеріал (геометричні 

фігури, рисунки, фотографії, предмети тощо) і невербальний безглуздий 

матеріал (незвичні геометричні фігури, чорнильні плями). Залежно від 

використовуваного матеріалу розрізняються вербальне (словесне) і 

невербальне спілкування (наприклад, за допомогою жестів) [208, с. 50].  

       У літературних джерелах було запропоновано до розгляду не лише 

вербальні слідчі (розшукові) дії, а й невербальні. Зокрема, М. В. Салтевський 

вказує, що для отримання інформації, яка міститься у матеріальних 

відображеннях (їх носіями є різного роду предмети й об’єкти органічної та 

неорганічної природи), використовують огляд, обшук, виїмку, освідування, 

затримання [236, с. 234, 235]. С. Б. Россинський наголошує, що 

«невербальний» спосіб пізнання у кримінальному судочинстві – це система 

гносеологічних та психологічних закономірностей чуттєвого (зорового або 

через інші органи чуття) сприйняття дізнавачем, слідчим або судом 

матеріальних фрагментів об’єктивної реальності, елементів речової 

обстановки, що трансформуються у відповідні розумові образи за допомогою 

наочно-образного мислення [218, с. 11]. 

       Для судового розгляду розподіл судових дій на вербальні та невербальні 

має теж важливе практичне значення. На сьогодні у процесуальних джерелах 

мали місце спроби щодо визначення сутності та видів невербальних судових 

дій. Так, С. Б. Россинський пропонує під «невербальними» судовими діями 

розуміти передбачені кримінально-процесуальним законом пізнавальні 

прийоми, які спрямовані на встановлення обставин, що мають значення для 

кримінальної справи, і здійснюються судом спільно зі сторонами за 

допомогою використання активних та пасивних механізмів наочно-образного 

(«невербального») сприйняття матеріальних фрагментів об’єктивної 

реальності [218, с. 15]. Запропонований підхід заслуговує на увагу. Разом із 
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тим пропоноване визначення невербальних судових дій викликає певні 

заперечення. Фактично автор до судових дій відносить лише пізнавальні 

прийоми. Будь-яка судова дія – це дія процесуальна «щодо отримання, 

перевірки, дослідження, оцінки і використання судом доказів» [38, с. 179]. 

Окрім того, у цьому визначенні має місце певне приниження змагального 

процесу у судовому розгляді, оскільки судові дії, на думку 

С. Б. Россинського, здійснюються судом спільно зі сторонами. У цьому сенсі 

принижується роль сторони обвинувачення і сторони захисту під час 

проведення судових дій у змагальному кримінальному провадженні. 

       На нашу думку, невербальні судові дії – це процесуальні дії щодо 

дослідження доказів, які засновані на немовних засобах спілкування та 

отримання інформації за допомогою органів чуття учасниками 

кримінального провадження у змагальному судовому процесі. Тому у 

літературних джерелах справедливо підкреслюється, що у широкому сенсі 

під невербальною інформацією мали би вважатися будь-які дані про подію та 

обставини злочину, отримані за допомогою органів чуття, але не пов’язані з 

використанням вербального (мовного) каналу передачі інформації [38, 

с. 343]. М. В. Салтевський пише, що нонвербальні засоби криміналістичної 

тактики – це тактичні прийоми в широкому їх розумінні, основу яких складає 

чуттєве пізнання суб’єкта. Чуття є особливим видом емоційних переживань, 

що носять чітко предметний характер і відрізняються порівняльною 

сталістю. Сприйняття об’єктивної дійсності за допомогою органів зору, 

слуху, дотику, нюху, смаку людини хоча і суб’єктивно, але відносно 

вірогідно і точно [224, с. 134]. Тобто «невербальність» означає відсутність 

мовної комунікації або наявність її мінімальної кількості. Головним у цьому 

разі є не сама мова людини (учасника кримінального провадження), не її усні 

повідомлення, а сприйняття речової обстановки, речей, предметів, 

документів тощо.  

       Такий підхід передбачає виокремлення невербальних судових дій та 

здійснення розгляду їх характеристик. З цією метою доцільно звернутися до 
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аналізу чинного кримінального процесуального законодавства. Зокрема, 

аналіз норм кримінального процесуального закону свідчить про те, що до 

суто невербальних судових дій на теперішній час можуть бути віднесені: 

1) дослідження речових доказів (ст. 357 КПК України); 2) дослідження 

документів (ст. 358 КПК України); 3) дослідження звуко- і відеозаписів 

(ст. 359 КПК України); 4) огляд на місці (ст. 361 КПК України). Це саме ті 

судові дії, в яких важливим є чуттєве сприйняття судом речової обстановки, 

речей та предметів. При цьому, складовою частиною дослідження доказів у 

судовому засіданні є дослідження речових доказів (ст. 357 КПК), документів 

(ст. 358 КПК), звуко- і відеозаписів (ст. 359 КПК) [130, с. 554]. 

       Під час судового розгляду важливою судовою дією є дослідження 

речових доказів. Сутність даної судової дії визначена у ч. 1 ст. 357 КПК 

України, в якій вказано, що речові докази оглядаються судом, а також 

подаються для ознайомлення учасникам судового провадження, а в разі 

необхідності – також іншим учасникам кримінального провадження. Тобто 

фактично відбувається процедура огляду речових доказів. І. Ю. Мірошников 

зазначає, що «дослідження речових доказів можливе за допомогою 

проведення експертизи чи огляду» [166, с. 178]. М. Й. Вільгушинський 

підкреслює, що під час огляду речових доказів «головним є безпосередність 

їх вивчення чи дослідження, відбувається сприйняття зовнішнього вигляду 

речового доказу та його окремих ознак» [43, с. 115, 116]. 

       В юридичній літературі зазначається, що огляд є складним пізнавальним 

процесом, в якому поєднується ціла низка операцій з виявлення, 

спостереження матеріальних ознак, із застосування спеціальних науково-

технічних методів і засобів [29, с. 6]. П. М. Каркач підкреслює, що 

здійснюючи огляд речових доказів, суд має можливість застосовувати різні 

методи пізнання: спостереження, вимірювання, опис, порівняння, 

експеримент [98, с. 125]. При цьому,  завданням огляду є виявлення і 

фіксація фактів, які очевидні для кожного і не викликають сумнівів з точки 

зору їх існування або не існування [175, с. 15]. 
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       В етимологічному розумінні термін «дослідження» необхідно розуміти 

як ретельне обстеження кого-, що-небудь, уважно знайомитись з чим-небудь 

для встановлення чогось [39, с. 242]. У даному разі мова йде про обстеження 

речових доказів. Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є 

матеріальні об’єкти, які були знаряддями вчинення кримінального 

правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які 

можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються 

під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були 

об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті 

кримінально протиправним шляхом. У ч. 2 ст. 98 КПК України документи 

теж віднесено до речових доказів, якщо вони містять ознаки віднесені до 

речових доказів. Хоча, у чинному КПК України встановлено окремий 

порядок дослідження документів (ст. 358 КПК України). 

       У процесуальній літературі існують різні підходи та дискусії щодо 

розуміння доказів. Теорія доказів містить різні концепції доказів: 1) докази як 

єдність фактичних даних і процесуального джерела цих даних; 

2) ототожнення доказів з фактами об’єктивної реальності (подіями, явищами, 

діями минулого, з яких складається досліджуване явище)
18

.  

       Достатньо часто поняття доказів зводиться до того, що це «будь-які 

фактичні дані» [129, с. 134; 130, с. 181]. При цьому, «поняття доказу 

структуроване і як елементи включає в себе будь-які фактичні дані, що 

мають значення по кримінальній справі (зміст); процесуальну форму їх 

закріплення (спосіб існування у матеріалах кримінальної справи) та носій 

відомостей (зовнішній вираз). Усі зазначені елементи перебувають у 

взаємозв’язку та у своїй єдності утворюють поняття доказу» [129, с. 134]. 

Ф. Н. Фаткулін зазначає, що «визначення доказів як фактичних даних, на 

підставі яких встановлюються досліджувані обставини кримінальної або 

цивільної справи, є єдиним правильним вихідним положенням для чіткого 

з’ясування змісту цього поняття» [269, с. 99]. С. А. Шейфер пише, що 

                                                 
18

 Більш докладно про концепції доказів див.: [247, c. 197-228]. 
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«історичний процес формування поняття доказів, що проходить низку етапів, 

здійснює свій розвиток від логіко-психологічних уявлень (докази – це засоби 

переконання в існуванні фактів) до інформаційно-змістовних (докази – це 

відомості про факти, що підлягають встановленню), що отримало 

закріплення у сучасному кримінально-процесуальному законодавстві» [284, 

с. 71]. Справедливою є думка деяких процесуалістів про те, що «матеріальні 

сліди злочину, їх зліпки та інші значущі для справи об’єкти, які доступні 

безпосередньому сприйняттю слідчого (судді, прокурора), можуть й повинні 

розглядатися як фактична інформація про відповідні обставини предмета 

доказування. Якщо б завдяки своїй інформаційній природі вони не свідчили 

про які-небудь обставини, то не виявилося б можливим ні звернути на них 

увагу, ні визначити їх належність до справи, ні використати їх як доказові 

дані» [269, с. 108].  

       У кримінальному процесі речові докази віднесено до окремої групи. При 

цьому, речові докази розглядають як «предмети матеріального світу, які 

стали об’єктами протиправних посягань, знаряддя вчинення кримінального 

правопорушення, предмети, які зберегли на собі його сліди або містять інші 

відомості про факти та обставини, що встановлюються під час кримінального 

провадження» [130, с. 185]. Досить близьким є визначення поняття речових 

доказів, що міститься в іншому джерелі: речовий доказ – це будь-які 

предмети матеріального світу, які слугували знаряддями злочину або 

зберегли на собі сліди злочину, на які були спрямовані злочинні дії, а також 

інші предмети і документи, що можуть слугувати засобами для виявлення 

злочину та встановлення обставин кримінальної справи [263, с. 133]. 

М. О. Чельцов зазначає, що термін «речові докази» є технічним 

найменуванням одного із засобів доказування, а саме різних предметів, з 

яких можуть бути вилучені факти – докази… Найбільш загальним чином 

можна визначити речові докази як матеріальні сліди злочину у зовнішньому 

світі, за якими можна судити про те, що підлягає судовому дослідженню 

[277, с. 197, 198]. 
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       У процесуальній літературі здійснювалися спроби щодо певної 

диференціації речових доказів, які піддаються судовому огляду 

(дослідженню). Зокрема, заслуговує на увагу підхід Л. Ю. Ароцкера, який 

пропонує розрізняти чотири групи таких речових доказів: а) речові докази, 

що свідчать про сам факт злочину; б) речові докази, що дозволяють 

встановити наявність зв’язків підсудного з місцем злочину, місцем 

приховування злочину, з певними злочинними діями; в) речові докази, що 

використовуються для ідентифікації особи; г) речові докази, що набувають 

значення після встановлення цілого за частинами [7, с. 30]. 

       Виокремлення речових доказів ґрунтується на їх поділі за субстратом 

(загальною матеріальною основою) та механізмом їх формування. У теорії 

доказів розрізняють особисті та предметні докази. Речові докази 

відповідають предметним. Зокрема, Ф. Н. Фаткуллін підкреслює, що 

«предметними можуть називатися докази та джерела, при яких носієм 

фактичної інформації є матеріальні об’єкти, а сама ця інформація 

передається поза мовною формою. Такими є знаряддя й продукти злочинної 

діяльності, речі зі слідами суспільно небезпечного діяння, здобуті злочинним 

шляхом цінності тощо» [269, с. 134]. Тобто у цьому разі інформація 

передається невербально (є невербальною інформацією). В. О. Попелюшко 

вказує, що «на відміну від особистих (показань обвинувачених, потерпілих, 

свідків, висновку експерта) вони за критерієм механізму їх формування 

належать до так званих речових, що обумовлює особливості збирання, 

перевірки та оцінки цих видів доказів» [198, с. 162]. М. О. Селіванов 

зазначає, що «предмети стають речовими доказами через зв’язок із подією 

злочину, деякими попередніми чи наступними подіями (підготовка до 

злочину та приховування його слідів) або із обставинами, що підлягають 

з’ясуванню, які свідчать про невинуватість підозрюваного чи 

обвинуваченого… У понятті речового доказу можна виокремити чотири 

ознаки: 1) речовий характер, матеріальність об’єкта; 2) наявність прямого чи 

непрямого зв’язку із розслідуваними обставинами; 3) здатність предмета 
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сприяти встановленню наявності або відсутності того чи іншого елемента 

складу злочину; 4) приєднання до справи як речового доказу певного 

предмета» [226, с. 9, 10]. В. М. Галкін підкреслює, що «предмет є речовим 

доказом при наявності одночасно двох умов: а) якщо він містить 

матеріалізовану (речову) інформацію про фактичні обставини справи; при 

цьому інформація характеризує зміст речового доказу; б) якщо він отримав 

належне процесуальне закріплення, тобто відповідну процесуальну форму» 

[46, с. 29].    

       Існує думка, що речові докази – це сліди (наслідки) злочину… Речові 

докази є носіями доказової інформації, яка потребує свого пізнання, оцінки, 

перевірки і використання в доказуванні [98, с. 119, 120]. На нашу думку, 

більш справедливою є позиція тих учених, які вважають, що «сліди злочину є 

лише частиною об’єктів матеріального світу – потенційних речових 

доказів… Поняття «речовий доказ» містить більший зміст, ніж поняття 

«матеріальний носій інформації про злочин» взагалі та сліди злочину – 

зокрема» [164, с. 711, 712].  

       У сучасних умовах на дисертаційному рівні здійснювалися спроби щодо 

доктринального визначення поняття речовий доказ у кримінальному 

провадженні, встановлення співвідношення речових доказів з іншими 

матеріальними об’єктами (цифровими джерелами доказової інформації, 

документами, зразками для експертизи, мікрооб’єктами)
19

. І. О. Крицька у 

цьому сенсі пише, що систематизація характерних ознак речових доказів у 

кримінальному провадженні надала можливість відокремити речові докази 

від інших об’єктів матеріального світу, визначити їх місце в системі 

процесуальних джерел доказів і з урахуванням їх сутнісних елементів 

поділити ознаки речових доказів на три групи: (1) змістовні (інформаційні), 

до яких належать: а) об’єктивність, б) наявність зв’язку з обставинами, що 

мають значення для кримінального провадження, в) доступність для 

безпосереднього сприйняття змісту речових доказів, г) невербальність; 

                                                 
19

 Більш докладно див.: [136] 
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(2) формально-матеріальні, серед яких виокремлюються: а) матеріальність, 

б) незамінність; (3) формально-процесуальні, а саме: а) комплексність, 

б) визначеність [136, с. 13].  

       У спеціальних літературних джерелах недостатньо уваги приділено 

проведенню судової дії – дослідженню речових доказів. Лише в окремих 

роботах висвітлювалися окремі питання, які пов’язані із порядком, тактикою 

чи психологією цієї судової дії [43, с. 113-123; 98, с. 118-129; 166, с. 178-184; 

286, с. 100, 101]. Хоча дослідження речових доказів як судова дія є доволі 

розповсюдженою у кримінальному провадженні. 

       У ч. 1 ст. 357 КПК України визначено певну послідовність у дослідженні 

речових доказів під час судового розгляду: спочатку вони досліджуються 

судом, а потім подаються для ознайомлення учасникам судового 

провадження; в разі необхідності – також іншим учасникам кримінального 

провадження. При цьому «зазначені особи під час огляду можуть звернути 

увагу суду на обставини, пов’язані як із самою річчю (матеріал, форма, 

розміри, колір), так і з її оглядом (наявність пошкоджень, індивідуальні 

якості, особливості тощо), що на їхню думку заслуговують на увагу суду та 

мають значення для кримінального провадження» [174, с. 130]. У спеціальній 

літературі зазначається, що «з психологічної точки зору учасники судового 

огляду повинні безпосередньо сприйняти той або інший доказ, його 

зовнішній вигляд, індивідуальні особливості, специфіку застосування тощо» 

[286, с. 101]. 

      Судова практика свідчить про важливість визначення доказів, що будуть 

досліджуватися, і порядку (послідовності) їх дослідження. У п. 8 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» вказано, що 

головуючий має з’ясувати в учасників судового провадження думку про те: 
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1) які докази необхідно дослідити; 2) в якому порядку вони будуть 

досліджуватися [143]. 

      У сучасних умовах необхідно звернути увагу на змагальний характер 

визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню (ст. 349 КПК 

України),
20

 послідовність дослідження речових доказів та особливості їх 

зберігання, коли вони надані до суду (ст. 100 КПК України)
21

. 

      У процесуальній літературі було привернуто увагу до неврегульованості 

моменту дослідження речових доказів. Зокрема, І. Ю. Мірошников пише, що 

«закон не визначає моменту, коли можуть бути оглянуті речові докази – 

спочатку чи наприкінці судового слідства, тому їх огляд можливий у будь-

який час судового слідства як за ініціативою суду, так і за клопотанням 

сторін» [166, с. 178]. Дещо іншу точку зору висловлює П. М. Каркач, який 

вважає, що «огляд речових доказів, як правило, проводиться в кінці судового 

слідства» [98, с. 123]. На нашу думку, справедливою є позиція 

Л. Ю. Ароцкера, який вказує, що «огляд речових доказів доцільно проводити 

в момент розгляду судом обставин справи, що пов’язані із речовим доказом» 

[7, с. 30]. 

      Проведення дослідження речових доказів у суді окрім чуттєвого 

сприйняття окремих речей або предметів, передбачає також й наявність 

певної вербальної комунікації (хоча її має бути незначна кількість). Зокрема, 

у ч. 1 ст. 357 КПК України вказано, що особи, яким подані для ознайомлення 

речові докази, можуть звернути увагу суду на ті чи інші обставини, пов’язані 

з річчю та її оглядом. Зокрема, у ч. 3 ст. 357 КПК України встановлено, що 

під час дослідження речових доказів учасники судового провадження мають 

право ставити запитання з приводу речових доказів свідкам, експертам, 

спеціалістам, які їх оглядали. Теж саме стосується й дослідження документів. 

Так, у ч. 2 ст. 358 КПК України вказано, що учасники судового провадження 

                                                 
20

 Більш докладно дане питання викладене у підрозділі 2.2.1. дисертаційного дослідження.  
21

 Зокрема, у ч. 5 ст. 100 КПК України вказано, що речові докази та документи, надані суду, зберігаються в 

суді, за винятком випадків, передбачених ч. 6 цієї статті, а також речових доказів у випадку громіздких або 

інших предметів, що вимагають спеціальних умов зберігання, які можуть знаходитися в іншому місці 

зберігання.  
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мають право ставити запитання щодо документів свідкам, експертам, 

спеціалістам. 

       Кримінальне процесуальне законодавство дозволяє здійснювати 

дослідження речових доказів не лише у залі судового засідання. Зокрема, у 

ч. 2 ст. 357 КПК України встановлено, що огляд речових доказів, які не 

можна доставити в судове засідання, за необхідності проводиться за їх 

місцезнаходженням. У п. 9 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» було прямо вказано, що «огляд речових доказів, які не 

можна доставити в судове засідання, за необхідності проводиться за їх 

місцем знаходження. За місцем фактичного знаходження оглядаються речові 

докази, що мають значний об’єм або вагу, нерозривно пов’язані із землею, 

які вимагають особливих умов зберігання та інші. За місцем знаходження 

можуть бути піддані огляду в якості речових доказів деякі письмові 

документи, зокрема, у разі коли вони мають вкрай зношений стан та їх 

транспортування може призвести до пошкодження і втрати доказової 

інформації тощо. У таких випадках суд приймає рішення про виїзне судове 

засідання для огляду речових доказів на місці та за необхідності відкладає 

судове засідання, повідомляючи учасникам дату, час та місце проведення 

виїзного судового засідання. Проведення огляду речових доказів за їх 

місцезнаходженням і результати огляду зазначаються у протоколі огляду 

речових доказів та мають бути зафіксовані за допомогою технічних засобів. 

Незастосування таких засобів згідно з ч. 6 ст. 107 КПК тягне за собою 

недійсність відповідної процесуальної дії та отриманих внаслідок її 

проведення результатів» [143]. 

       У кримінальному процесуальному законодавстві України окремо 

регламентовано порядок дослідження документів. У ч. 1 ст. 358 КПК України 

вказано, що протоколи слідчих (розшукових) дій та інші долучені до 
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матеріалів кримінального провадження документи, якщо в них викладені чи 

посвідчені відомості, що мають значення для встановлення фактів і обставин 

кримінального провадження, повинні бути оголошені в судовому засіданні за 

ініціативою суду або за клопотанням учасників судового провадження та 

пред’явлені для ознайомлення учасникам судового провадження, а в разі 

необхідності – також іншим учасникам кримінального провадження. 

       На нашу думку, найменування ст. 358 КПК України «Дослідження 

документів» доцільно замінити на «Огляд та оголошення документів». 

Оскільки, у такому разі судова дія буде відповідати своїй сутності. Термін 

«дослідження документів» є більш широким поняттям, ніж їх огляд та 

оголошення.  

       У ст. 99 КПК України визначено поняття документа у процесуальному 

сенсі та сформульовано певний перелік видів документів, які можуть бути 

досліджені у кримінальному провадженні. Так, у ч. 1 ст. 99 КПК України 

вказано, що документом є спеціально створений з метою збереження 

інформації матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою 

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

використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час 

кримінального провадження.  

       У ч. 2 ст. 99 КПК України передбачено, що до документів (за умови 

наявності в них відомостей, передбачених ч. 1 ст. 99 КПК) можуть належати: 

1) матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації 

(у тому числі 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 цим Кодексом, 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. Окрім того, у даній нормі закону також 

встановлено, що матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про 
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протиправні діяння окремих осіб та груп осіб, зібрані оперативними 

підрозділами з дотриманням вимог Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність», за умови відповідності вимогам цієї норми, є 

документами та можуть використовуватися в кримінальному провадженні як 

докази.   

       Анкетування суддів дозволило встановити, що їм доводиться 

досліджувати такі документи під час судового розгляду: письмові документи 

(вказали 98 %), графічні документи (43 %), поліграфічні документи (16 %), 

фотодокументи (45 %), фотодокументи (85 %), кіно-, або відео документи 

(71%), електронні документи (42 %), інше (2 %).  

       Під час судового розгляду можуть бути досліджені й електронні 

документи. Поняття електронного документа надано у Законі України «Про 

електронні документи та електронний документообіг». У ст. 5 цього Закону 

визначено, що електронний документ – документ, інформація в якому 

зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити 

документа. Візуальною формою подання електронного документа є 

відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у 

формі, придатній для приймання його змісту людиною.  

       Існують певні умови щодо дослідження документів у суді залежно від 

того, якою стороною надається документ. Так, коли документи надаються 

стороною обвинувачення, вони можуть бути досліджені лише за попереднім 

дотриманням таких умов: а) документи мають бути долучені до матеріалів 

кримінального провадження (ч. 1 ст. 358 КПК України); б) документи мають 

бути допустимими доказами (ст. 86 КПК України); в) документи мають бути 

внесені до реєстру матеріалів досудового розслідування (за винятком 

випадків, коли їх отримано на підставі ухвали суду в порядку ст. 333 КПК 

України); г) документи мають бути відкриті стороні захисту в порядку ст. 290 

або ст. 333 КПК України)
22

; ґ) у документі викладені або посвідчені 

                                                 
22

 Порядок відкриття матеріалів іншій стороні регламентовано у ст. 290 КПК України. Зокрема, у ч. 3 ст. 290 

КПК України вказано, що прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний надати доступ та 
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відомості, що мають значення для встановлення фактів і обставин 

кримінального провадження [174, с. 132, 133]. У тому разі, коли документи 

надаються суду для дослідження стороною захисту, вони можуть бути 

досліджені лише за попереднім дотриманням таких умов: а) документи 

мають бути допустимими доказами (ст. 86 КПК України); б) вони мають бути 

відкриті стороні обвинувачення в порядку ст. 290 або ст. 333 КПК України; 

в) у документах мають бути викладені або посвідчені відомості, що мають 

значення для встановлення фактів та обставин кримінального провадження 

[174, с. 133].  

       У ч. 3 ст. 358 КПК України визначено, що коли долучений до матеріалів 

кримінального провадження або наданий суду особою, яка бере участь у 

кримінальному провадженні, для ознайомлення документ викликає сумнів у 

його достовірності, учасники судового провадження мають право просити 

суд виключити його з числа доказів і вирішувати справу на підставі інших 

доказів або призначити відповідну експертизу цього документа. 

       До невербальних судових дій віднесено дослідження звуко- і 

відеозаписів, процесуальний порядок якого передбачено ст. 359 КПК 

України. Зокрема, у ч. 1 ст. 359 КПК України вказано, що відтворення 

звукозапису і демонстрація відеозапису проводяться в залі судового 

засідання або в іншому спеціально обладнаному приміщенні з відображенням 

у журналі судового засідання основних технічних характеристик обладнання 

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

цього суд заслуховує доводи учасників судового провадження. 

                                                                                                                                                             
можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, 

документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у 

володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, як 

докази у суді. У ч. 6 ст. 290 КПК України передбачено, що сторона захисту за запитом прокурора 

зобов’язана надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові 

докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до житла чи іншого володіння, 

якщо вони знаходяться у володінні або під контролем сторони захисту, якщо сторона захисту має намір 

використати відомості, що містяться в них, як докази у суді.   
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       У деяких випадках (у разі необхідності) кримінальне процесуальне 

законодавство допускає можливість повторного відтворення звукозапису або 

демонстрацію відеозапису (частково чи повністю) (ч. 2 ст. 359 КПК України).  

       До проведення даної судової дії може бути залучений спеціаліст. У ч. 3 

ст. 359 КПК України передбачено такий випадок: з метою з’ясування 

відомостей, що містяться у звуко- і відеозаписах, судом може бути залучено 

спеціаліста
23

. У тих випадках, коли в учасників кримінального провадження 

виникають сумніви щодо достовірності звуко- або відеозапису (наявність 

монтажу, підроблення тощо), вони можуть просити суд виключити такі 

матеріали з числа доказів або призначити відповідну судову експертизу 

(наприклад, судово-фоноскопічну, судову-відеографічну та ін.) [174, с. 135]. 

У ч. 4 ст. 359 КПК України вказано, що заяву про підробку звуко- і 

відеозаписів суд розглядає в порядку, передбаченому для розгляду заяв про 

підробку документів. 

       До невербальних судових дій віднесено огляд на місці. Специфіка цієї 

судової дії полягає в її винятковості. У ч. 1 ст. 361 КПК України зазначається, 

що у виняткових випадках суд, визнавши за необхідне оглянути певне місце, 

проводить огляд за участю учасників судового провадження, а якщо цього 

вимагають обставини, – за участю свідків, спеціалістів і експертів. Огляд на 

місці не може проводитися під час здійснення провадження судом 

присяжних. 

       Результати анкетування суддів свідчать про те, що огляд на місці 

проводиться досить рідко. На питання, чи проводиться Вами огляд на місці 

під час судового розгляду, позитивну відповідь надали всього 3 % опитаних 

суддів. До особливостей такої судової дії були віднесені: проводиться через 

значний проміжок часу після вчинення злочину (66 %), має перевірочну, а не 

пізнавальну функцію (76 %), здійснюється за участю учасників судового 

провадження (85 %), здійснюється у виняткових випадках (92 %), інше (1 %).  

                                                 
23

 На нашу думку, залучення спеціаліста до дослідження звуко- та відеозаписів може бути здійснено також й 

у інших випадках, враховуючи можливість певних технічних складнощів під час використання відповідних 

технічних засобів, носіїв інформації, програмних продуктів тощо. 
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       У чинному кримінальному процесуальному законодавстві використано 

термін «огляд на місці». Пропонована назва не відображає у повному обсязі 

суті цієї судової дії. На нашу думку, доцільно повернутися до назви, яка 

використовувалася у КПК України 1960 р. – «огляд на місці події». Оскільки, 

мова має йти саме про «місце події», а не будь-яке «місце». У довідкових 

джерелах місце події визначається як «певна територія або приміщення, в 

межах яких відбулася сама подія злочину або виявлено її наслідки» [38, 

с. 488]. Тому назва ст. 361 КПК України «Огляд на місці» має бути змінена 

на «Огляд на місці події». 

       У процесуальній літературі недостатньо уваги приділено судовому 

огляду на місці (на місці події). Лише деякі автори розглядали сутність та 

особливості проведення даного судового огляду. Так, Л. Ю. Ароцкер пише, 

що «судовий огляд місця події полягає у безпосередньому сприйнятті, 

вивченні і оцінці судом та учасниками процесу обстановки приміщень або 

місцевості в цілях встановлення об’єктивних умов учинення злочину, 

характеру змінення обстановки, що викликана ним, визначення властивостей 

та ознак предметів, що є на цьому місці і пов’язаних з подією злочину» [7, 

с. 28]. І. І. Когутич підкреслює, що «судовий огляд місцевості та приміщення 

– складна дія, що потребує відповідної організації та підготовки» [108, 

с. 155]. М. Й. Вільгушинський вказує, що «проведення судового огляду 

відрізняється від аналогічної дії на досудовому слідстві. Такі відмінності 

пов’язані як із процедурними, так і сутнісними характеристиками та 

ознаками» [43, с. 117]. 

       У літературних джерелах приділялася увага виявленню певної 

своєрідності огляду на місці (судового огляду місця події). Зокрема, 

І. Х. Максутов розмежовує судовий та слідчий огляди за такими 

відмінностями: а) судовий огляд, як правило, є дією, що не повторює слідчий 

огляд, тому між ними суттєвий розрив у часі, який може сягати значної 

величини; б) суд у більшій частині досліджує докази, вже зібрані під час 

досудового слідства; в) завдання, що вирішуються під час судового огляду 
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мають більш конкретний характер; г) відмінною особливістю судового 

огляду є більш широке коло обов’язкових учасників; ґ) гласність та 

безпосередність дослідження доказів судом виключають необхідність 

залучення до огляду понятих; д) розрізняються й процесуальні підстави для 

проведення огляду [153, с. 20, 21]. В інших джерелах, як правило, вказують 

на такі ознаки судового огляду місця події: 1) проводиться через значний 

проміжок часу після вчинення злочину; 2) виконує перевірочну функцію; 3) в 

його проведенні бере участь розширений склад учасників (весь склад суду) 

[286, с. 100].  

       Огляд на місці – це судова дія, яка проводиться достатньо рідко. 

В. О. Попелюшко справедливо пише, що дана дія «не характерна для 

судового розгляду кримінальних справ щонайменше з двох причин. По-

перше, вона є дещо «громіздкою» для проведення її судом, а по-друге, з часу 

вчинення злочину до моменту здійснення судом огляду місця події 

(приміщення чи місцевості) проходить значний період, і обстановка місця 

події за цей час, як правило, суттєво змінюється» [198, с. 169]. І. І. Когутич 

зазначає, що «судовий огляд доцільний або навіть необхідний тоді, коли 

сторонам і суду потрібно безпосередньо (а не тільки за протоколами чи 

іншими наявними у матеріалах справи документами) ознайомитися з 

обстановкою місця події, одержати власне уявлення про об’єктивні умови 

вчинення злочину. У складних випадках тільки таке уявлення даватиме змогу 

правильно сприйняти та оцінити показання підсудних, потерпілих, свідків» 

[108, с. 160, 161]. З нашої точки зору, наявність реальних обмежень щодо 

проведення огляду на місці під час судового розгляду (проводиться лише у 

виняткових випадках) пов’язане із значними складнощами організаційного 

порядку, необхідністю забезпечення безпеки учасників кримінального 

провадження та інших осіб. При цьому, єдине завдання, яке може бути 

поставлене для цієї судової дії – це безпосереднє сприйняття учасниками 

судового провадження результатів та наслідків певної події (наслідки від 
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пожежі, вибуху, залізничної аварії, падіння літака та ін.), тобто того, що й 

через тривалий час не може бути повністю відновлено
24

. 

       Очевидний невербальний характер огляду на місці може набувати деякі 

елементи вербальності. Причому, такий стан прямо передбачено чинним 

кримінальним процесуальним законодавством. Зокрема, у ч. 3 ст. 361 КПК 

України передбачено, що на місці огляду учасникам кримінального 

провадження, які беруть у ньому участь, можуть бути поставлені запитання, 

пов’язані з проведенням огляду. Окрім того, у ч. 4 ст. 361 КПК України 

встановлено, що учасники судового провадження при огляді мають право 

звертати увагу суду на те, що, на їхню думку, може мати доказове значення.  

       Особливістю огляду на місці є й фіксація його результатів. Так, у ч. 5 

ст. 361 КПК України зазначається, що проведення огляду і його результати 

відображаються у протоколі огляду місця та можуть фіксуватися технічними 

засобами. 

       Різновидом невербальної процесуальної дії є освідування – огляд тіла 

живої людини. Чинний КПК України не передбачив порядок проведення 

освідування під час судового розгляду. Хоча практична необхідність такої дії 

є очевидною. Л. Ю. Ароцкер справедливо підкреслював, що під час судового 

розгляду виникає необхідність огляду живих осіб. Метою такого огляду 

частіше за все є виявлення або констатація наявності у підсудного, 

потерпілого, а інколи й свідка особливих прикмет, а також наслідків 

посягання на життя та здоров’я людини [7, с. 30]. Л. В. Віницький пише, що 

освідування – спрямоване на виявлення на тілі підозрюваного, 

обвинуваченого, свідка або потерпілого слідів злочину та особливих прикмет 

                                                 
24

 Під час досудового розслідування щодо огляду місця події ставляться інші завдання. Головним чином 

мова йде про збирання доказової інформації. Мета такого огляду – виявлення слідів злочину та інших 

речових доказів, з’ясування обставин події, а також обставин, що мають значення для кримінального 

провадження (Див.: [127, с. 275]. Зокрема, огляд приміщень здійснюється з метою виявлення речових 

доказів, слідів злочину, викрадених цінностей, місця перебування особи, яка вчинила злочин, перевірка 

показань підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого або свідка; огляд місцевості передбачає обстеження 

території (ділянок поверхні землі або водного простору), на якій можуть бути, наприклад, викрадене майно, 

цінності, а також результати дій, спрямованих на приховування слідів злочину. Огляд місцевості, окрім 

того, проводиться з метою виявлення злочинця, місць його перебування як до, так і після вчинення злочину. 

(Більш докладно див.: [231, с. 21, 22]). 
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[40, с. 20]. С. П. Гришин підкреслює, що в судовому слідстві об’єктом 

освідування частіше за все стають особливі прикмети. Причому тільки ті з 

них, які приховані від вільного візуального спостереження [60, с. 460]. На 

необхідність проведення судового освідування звертають увагу й інші 

дослідники [108, с. 165-181].  

       Результати анкетування суддів, прокурорів та адвокатів підтверджують 

доцільність запровадження процедури проведення освідування особи під час 

судового розгляду у КПК України. Позитивну відповідь на це питання 

надали 50 % суддів, 43 % прокурорів та 54 % адвокатів.   

       У процесуальній літературі досліджувалося питання щодо мети 

освідування. Деякі процесуалісти вказують, що освідування проводиться з 

метою з’ясування обставин учиненого злочину, викриття підозрюваного, 

посвідчення факту спричинення шкоди, для встановлення особи злочинця, 

визначення його стану тощо [263, с. 221]. Інші вчені наголошують, що мета 

освідування – «необхідність виявити або засвідчити наявність у 

обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого чи свідка особливих прикмет, 

слідів злочину та інших властивостей і ознак, що мають значення для 

кримінальної справи» [129, с. 313] або «виявлення на тілі підозрюваного, 

свідка чи потерпілого слідів кримінального правопорушення або особливих 

прикмет» [130, с. 408]. 

       Під час судового розгляду існує необхідність у перевірці даних щодо 

наявності або відсутності особливих прикмет, шрамів, інших пошкоджень на 

тілі обвинуваченого, потерпілого чи свідка. Такі обставини можуть бути 

достатньо важливими для кримінального провадження. Окрім того, можуть 

існувати й певні сумніви щодо інформації про особливі прикмети (шрами 

тощо) на тілі обвинуваченого (потерпілого, свідка) у сторін кримінального 

провадження з цього приводу.   

       Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про доцільність 

пропонування процедури проведення освідування під час судового 
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провадження. Чинне кримінальне процесуальне законодавство може бути 

доповнено ст. 361-1. «Освідування в суді» такого змісту: 

     1. Огляд тіла обвинуваченого, потерпілого або свідка з метою виявлення 

наявності та зовнішнього вигляду особливих прикмет, шрамів чи інших 

пошкоджень здійснюється за ініціативою сторони кримінального 

провадження або за ініціативою суду. 

     2. Дії, що пов’язані з оголенням тіла обвинуваченого, потерпілого або 

свідка, з метою освідування здійснюються спеціалістом (лікарем) і 

відбуваються в іншому технічно обладнаному приміщенні. Про такі дії 

складається акт освідування, який оголошується під час судового розгляду. 

Особливі прикмети, шрами та інші пошкодження можуть бути зафіксовані 

за допомогою технічних засобів.  

     3. Під час освідування не допускаються дії, які принижують честь і 

гідність особи, яку оглядають, чи дії, що пов’язані із небезпекою для її 

життя та здоров’я.   

     4. Учасники судового провадження можуть ставити запитання за 

результатами проведеного освідування.  

 

       2.2.4. Теоретико-прикладні аспекти проведення судом інших дій 

пізнавального характеру 

 

       Аналіз переліку судових дій, які містяться у чинному кримінальному 

процесуальному законодавстві України дозволяє виявити й такі, що мають 

змішаний характер. Класифікація судових дій за критерієм вербальності 

(невербальності) дозволяє виокремити й змішані дії, які посідають проміжне 

положення (місце) у цій системі. У цьому разі можливо говорити про 

змішане (або системне) джерело інформації, на якому ґрунтуються певні 

судові дії і фактично відображують їх природу. 

       Процес пізнавальної діяльності під час проведення слідчих (розшукових) 

та судових дій може спиратися на використанні інформації від складного 
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(системного) джерела. М. В. Салтевський справедливо зазначає, що системне 

джерело – це сукупність двох простих джерел інформації, які в 

пізнавальному процесі слідчої дії використовуються одночасно як єдина 

двохелементна система людина – річ [236, с. 232]. Особливістю складного 

(системного) джерела є те, що кожний його елемент, будучи простим 

джерелом, існує і може використовуватися окремо, оскільки він є носієм в 

основному одного виду відображення [224, с. 137]. До змішаних слідчих 

(розшукових) дій можуть бути віднесені: пред’явлення для впізнання, 

слідчий експеримент, обшук, призначення та проведення судових експертиз. 

Науковий аналіз щодо змішаних судових дій належним чином фактично не 

проводився. 

       До змішаних судових дій може бути віднесено пред’явлення для 

впізнання. Л. Ю. Ароцкер пише, що «пред’явлення для впізнання є 

своєрідною формою ідентифікації. Психологічна характеристика впізнання 

пов’язана з аналізом двох головних процесів: формуючого, в якому 

відбувається сприйняття і запам’ятовування відмінних ознак об’єкта, та 

впізнавального, в якому відбувається узнавання об’єкта, що був раніше 

сприйнятий» [7, с. 25]. Р. С. Бєлкін зазначає, що «пред’явлення для впізнання 

– процесуальна (слідча або судова) дія, яка полягає в ідентифікації об’єкта за 

його уявним образом у свідомості особи, яка бере участь у справі (як правило 

свідка чи потерпілого), одна з форм криміналістичної ідентифікації» [21, 

с. 146]. Л. А. Зашляпін підкреслює, що «пред’явлення для впізнання в суді 

можна визначити як судову дію слідчого характеру, що здійснюється судом 

під час судового слідства, яка має комплексну природу, що дозволяє у 

встановленій кримінально-процесуальній формі (при сприйнятті особою, яка 

впізнає, ознак певної особи чи предмета) ототожнювати особу або предмет з 

раніше зафіксованим образом (ознаками)» [88, с. 142]. 

       У кримінальному процесуальному законодавстві передбачено 

можливість проведення пред’явлення для впізнання під час судового 

розгляду. У чинному КПК України визначається можливість проведення 
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двох видів упізнання під час судового розгляду: 1) особи; 2) речі. У ч. 1 

ст. 355 КПК України вказано, що свідкові, потерпілому, обвинуваченому під 

час судового розгляду можуть бути пред’явлені для впізнання особа чи річ. 

       Сутність пред’явлення для впізнання полягає в пред’явленні свідкові чи 

іншій особі об’єкта для того, щоб ця особа могла встановити тотожність або 

відмінність цього об’єкта від того, який спостерігався раніше, зберігся у 

пам’яті і про який давала показання [127, с. 367]. З. Г. Самошина та 

В. В. Крилов пишуть, що пред’явлення для впізнання – регламентований 

кримінально-процесуальним законом комплекс організаційних, пізнавальних 

і посвідчувальних дій, заснований на здатності людини упізнавати за 

ознаками матеріальні об’єкти, що спрямований на встановлення наявності 

або відсутності їх тотожності. На сьогодні пред’явлення для впізнання – 

складна слідча дія, яка охоплює допит особи, яка впізнає і пред’явлення їй 

безпосередньо об’єкта, що підлягає узнаванню, або його зображення [225, 

с. 6]. 

       До дискусійних проблем проведення пред’явлення для впізнання в суді 

може бути віднесено так звану повторність узнавання, яке вже здійснювалося 

під час досудового розслідування. Виникає питання про допустимість щодо 

проведення такого узнавання. Можливість проведення повторного 

пред’явлення для впізнання в суді того самого об’єкта, який пред’являвся під 

час слідчої (розшукової) дії і тим самим особам – виключається. 

Справедливими, на нашу думку, є тлумачення, в яких зазначається, що 

«надання для впізнання речі чи особи, які вже пред’являлися для впізнання 

під час досудового розслідування не має сенсу, оскільки відповідна особа 

вже бачила цю річ чи особу» [174, с. 120] або «якщо така дія була проведена 

під час досудового розслідування, то повторення її в судовому засіданні не 

має сенсу. Якщо пред’явлення для впізнання особи на досудовому 

розслідуванні не проводилося, то й тоді недоцільно пред’являти, наприклад, 

обвинуваченого для впізнання потерпілому або свідкові, які бачили його в 

підготовчій частині судового засідання» [135, с. 661]. О. М. Іванов вказує, що 
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особа, яка впізнає, не повинна бачити (навіть й випадково) ті об’єкти, що 

будуть пред’явлені їй для впізнання до моменту безпосереднього 

провадження даної судової дій. Публічний характер допиту ускладнює 

реалізацію даної рекомендації [89, с. 75, 76].  

       У літературних джерелах мали місце намагання щодо визначення 

випадків, коли доцільно проводити пред’явлення для впізнання під час 

судового розгляду. Л. Ю. Ароцкер називає такі випадки, коли: а) в процесі 

розслідування воно не було проведено, хоча в цьому була необхідність; 

б) виявлені нові обставини справи, які вимагають провадження даної 

процесуальної дії; в) під час судового розгляду приєднані до справи нові 

речові докази або викликані нові свідки, яких необхідно пред’явити для 

впізнання; г) на попередньому слідстві впізнання провадилося за 

фотознімками, а суд вважає необхідним пред’явити ці об’єкти, а не їх 

фотозображення [7, с. 25]. На думку О. М. Іванова необхідність пред’явлення 

для впізнання у суді виникає у таких випадках: а) під час попереднього 

(досудового) слідства ця процесуальна дія не проводилася, хоча необхідність 

у ній була; б) в процесі судового слідства з’явилися нові обставини, у зв’язку 

з чим виникла необхідність провести  пред’явлення для впізнання; 

в) впізнання при розслідуванні проводилося шляхом пред’явлення 

фотографічних зображень, а суд має можливість пред’явити ці об’єкти в 

натурі [89, с. 75, 76].  

       У ст. 355 КПК України не визначено чіткого порядку, за яким має бути 

здійснено узнавання під час судового розгляду (не передбачено умови, в яких 

відбувається пред’явлення для впізнання, не названо кількість об’єктів, що 

пред’являються, їх характеристики, не вказано на специфіку та можливість 

проведення пред’явлення для впізнання за участю неповнолітнього або 

малолітнього, не зазначено окремі форми та види впізнання (наприклад, за 

голосом, ходою, за фото- (або відео-) зображенням, у режимі 

відеоконференції та ін.). При цьому, регламентація процедури пред’явлення 

для впізнання під час судового розгляду не передбачає й бланкетного 
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відсилання до норм КПК України, що регламентують пред’явлення для 

впізнання під час досудового розслідування. Необхідно зазначити, що на 

стадії досудового розслідування проведення пред’явлення для впізнання 

досить ретельно регламентовано (див.: ст. 228, 229, 230, 231, 232 КПК 

України). 

       Звичайно, що можна погодитися із Л. Ю. Ароцкером, який вказував, що 

правила пред’явлення для впізнання, що передбачені КПК для попереднього 

слідства, не можна механічно переносити на провадження цієї процесуальної 

дії в суді. Однак окремі положення, що стосуються самої сутності даної 

судової дії, обов’язкові й для суду [7, с. 26]. У цьому сенсі, до ст. 355 КПК 

України мають бути внесені доповнення у вигляді додаткової частини 

четвертої цієї статті такого змісту: «пред’явлення для впізнання особи чи речі 

під час судового розгляду здійснюється за правилами ч. 2, 4, 6, 7, 8, 9 ст. 228, 

ч. 2 ст. 229 КПК України».  

       Оскільки ст. 355 КПК України не містить чіткого порядку щодо 

проведення пред’явлення для впізнання під час судового розгляду, то у 

судовій практиці можуть виникати певні вільні тлумачення цієї норми. У 

деяких випадках пред’явлення для впізнання може зводитися до звичайного 

узнавання об’єкта без пропонування схожих (однорідних) з ним (осіб тієї ж 

статі, які не мають різких відмінностей у віці, зовнішності, одязі, яких має 

бути не менше трьох; однорідних речей одного виду, якості і без різких 

відмінностей у зовнішньому вигляді у кількості не менше трьох). Так, деякі 

вчені вже почали тлумачити пред’явлення для впізнання у суді як узнавання 

одного конкретного об’єкта. Тому не можна погодитися з таким тлумаченням 

сутності цієї судової дії, яку зводять до того, що «головуючий пропонує їм 

оглянути предмет і вказати на ньому ті ознаки, за якими свідок або 

потерпілий упізнає цей предмет» [135, с. 661]. Сутність пред’явлення для 

впізнання полягає в іншому. Під час пред’явлення для впізнання особа 

(свідок, потерпілий, підозрюваний або обвинувачений) розглядає пред’явлені 

їй схожі об’єкти, подумки зіставляє, порівнює їх із зафіксованим у пам’яті 
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відбитком і вирішує питання про наявність або відсутність тотожності 

(перцептивне впізнання) або класифікаційної належності (концептуальне 

упізнання) [225, с. 31]. В інших криміналістичних джерелах підкреслюється, 

що загальна кількість об’єктів не може бути менше трьох
25

. Такий порядок 

підвищує достовірність отримуваних результатів, так як особі знадобиться 

узнавати об’єкт, відрізняючи його від схожих [1, с. 652]. 

       У КПК України міститься положення про те, що до пред’явлення для 

впізнання у суді має бути проведено попередній допит. Так, у ч. 2 ст. 355 

КПК України регламентовано, що пред’явлення для впізнання проводиться 

після того, як особа, яка впізнає, під час допиту вкаже на ознаки, за якими 

вона може впізнати особу чи річ. На важливе значення попереднього допиту 

до пред’явлення для впізнання вказували процесуалісти і криміналісти. При 

цьому, попередній допит особи, яка впізнає, не можна розуміти як 

спеціальний допит перед самим актом пред’явлення їй об’єкта (особи чи 

речі) [274, с. 38]. 

       Порядок проведення пред’явлення для впізнання особи або речей у суді 

передбачає за необхідне дотримання змагального характеру у судовому 

провадженні між сторонами обвинувачення та захисту. Так, треба мати на 

увазі, що річ, яка надається до суду стороною обвинувачення, має бути 

приєднана до матеріалів кримінального провадження та про неї зазначається 

у реєстрі матеріалів досудового розслідування. Окрім того, така річ має бути 

відкрита стороні захисту у порядку ст. 290 КПК України. У тому випадку, 

коли сторона обвинувачення отримує таку річ під час судового розгляду в 

порядку ст. 333 КПК України, то вказана річ, а також матеріали слідчої 

(розшукової) дії, під час якої вона була отримана, підлягають попередньому 

відкриттю стороні захисту (ч. 6 ст. 333 КПК України) [174, с. 120].  

                                                 
25

 Експериментальним психологічними даними встановлено, що найбільш правильним буде, якщо особа, яку 

впізнають або інший об’єкт буде пред’являтися у кількості трьох об’єктів, де особа, яку впізнають буде 

четвертою. Виконання даної вимоги забезпечує можливість особі, яка впізнає дійти до певного висновку про 

наявність тотожності або її відсутність (див.: [27, с. 51]). 
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       Коли певна річ надається до суду стороною захисту, то у такому випадку 

відомості про неї, а також сама ця річ мають бути попередньо відкриті 

стороні обвинувачення відповідно до ст. 290 КПК України. Згідно із ч. 9 

ст. 290 КПК України сторони кримінального провадження зобов’язані 

письмово підтвердити протилежній стороні, а потерпілий – прокурору факт 

надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких 

матеріалів. У тому випадку, коли сторона захисту отримала певну річ під час 

судового розгляду зазначена річ підлягає попередньому відкриттю стороні 

обвинувачення, згідно зі ст. 290 та ст. 333 КПК України [174, с. 120]. 

       Процес пред’явлення для впізнання під час судового розгляду передбачає 

досягнення ідентифікаційних цілей за допомогою психологічного процесу 

узнавання. У ч. 3 ст. 355 КПК України наголошується, що під час 

пред’явлення для впізнання особи чи речі для впізнання особа, яка впізнає, 

повинна зазначити, чи впізнає вона особу або річ і за якими саме ознаками. 

На нашу думку, вказівка законодавця на обов’язковість зазначення особою, 

яка впізнає під час пред’явлення для впізнання на конкретні ознаки, за якими 

відбувається процес узнавання суперечить його психологічному механізму, 

не враховує наявність двох форм: 1) сукцесивної і 2) симультанної. При 

цьому, сукцесивне узнавання передбачає виділення окремих ознак, 

симультанне – не передбачає, у цьому разі відбувається узнавання «цілком», 

«у загальному вигляді» [117, с. 118]. У спеціальних джерелах з цього приводу 

були навіть відповідні застереження для практичних працівників. Зокрема, 

Г. І. Кочаров справедливо звертає увагу на те, що коли особа, яка впізнає, не 

може перерахувати прикмет людини, яку йому мають пред’явити для 

впізнання, але стверджує, що володіє відносно цього певними загальними 

уявленнями і тому зможе її впізнати, ні в якому разі не слід відмовлятися від 

пред’явлення [123, с. 19]. 

       До складних (системних) або змішаних судових дій можуть бути 

віднесені й ті, що засновані на проведенні певних перевірок, випробувань або 

дослідів. Судовий розгляд за своєю сутністю передбачає здійснення 
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перевірочної функції щодо доказової інформації. Зокрема, деякі автори 

вказували на можливість проведення експериментальних дій під час огляду 

місця події судом [43, с. 122; 153, с. 24].  

       Експериментальні перевірки (досліди, випробування) під час судового 

розгляду можуть виявлятися у різних проявах. Л. Ю. Ароцкер підкреслює, 

що експериментальна перевірка судом окремих обставин справи значно 

розширює його пізнавальні можливості [7, с. 31]. Р. С. Бєлкін зазначає, що 

експериментальний метод під час судового дослідження дозволяє нам 

дослідним шляхом переконатися в правильності наших уявлень про той чи 

інший факт, який має значення для справи, чи дослідним шляхом отримати 

нові докази цього факту… Конкретними формами застосування 

експериментального методу у судовому дослідженні є слідчий експеримент, 

судовий експеримент та експериментальні дії в процесі проведення огляду, 

експертизи та інших процесуальних актів [22, с. 36-46]. Так, дослідницька 

діяльність може виявлятися й у вигляді експертного експерименту, який 

найчастіше застосовується з метою виявлення механізму об’єктів 

експертного дослідження і(або) механізму утворення слідів, їх окремих 

ознак, а також отримання експериментальних експертних зразків [38, с. 216, 

217].   

       У процесуальній та криміналістичній літературі достатньо уваги 

приділено необхідності проведення слідчого експерименту [22; 23; 49; 66; 

111; 112]. Дана процесуальна дія розглядається як слідча (розшукова) дія, яка 

полягає у проведенні спеціальних дослідів, випробувань з метою отримання 

нових і перевірки наявних доказів, а також перевірки й оцінки слідчих версій 

про можливість чи неможливість існування тих чи інших фактів, що мають 

значення для справи [248, с. 5]. В інших джерелах вказується, що слідчий 

експеримент являє собою самостійну слідчу дію, що здійснюється з метою 

перевірки даних і версій, які мають значення для справи, та проводиться 

шляхом учинення певних дослідних дій для того, щоб встановити 
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можливість їх виконання (можливість відомої події або явища) в конкретних 

умовах і відповідним чином [49, с. 20].  

       Мають певний науковий інтерес ті визначення поняття слідчого 

експерименту, які розкривають сутність даної процесуальної дії. Зокрема, 

М. П. Яблоков підкреслює, що слідчий експеримент полягає у відтворенні 

дослідів у спеціально створеній обстановці, максимально наближеній до 

умов події (дії), що перевіряється, з метою перевірки обставин, що мають 

значення для розслідування злочинів. В його основі лежить 

експериментальний метод, який полягає у проведенні дослідів і дослідних 

дій, але, на відміну від експертизи, не вимагає спеціальних знань [306, 

с. 201]. 

       Заслуговує на увагу підхід В. П. Колмакова та Л. Ю. Ароцкера, які 

зазначали, що «слідчий експеримент – це така процесуально-тактична дія 

слідчого або суду, яка полягає у штучному відтворенні обставин певної події 

з метою отримання доказів, перевірки показань свідків, пояснень 

обвинувачених, що підтверджує або спростовує ті чи інші факти, що 

сприяють встановленню матеріальної істини у справі» [112, с. 6]. 

       У сучасних джерелах слідчий експеримент визначається як «слідча 

(розшукова) дія, яка полягає у відтворенні дій, обстановки, обставин певної 

події, проведенні необхідних дослідів чи випробувань із метою перевірки 

зібраних доказів, отримання нових доказів, перевірки і оцінки слідчих версій 

про можливість існування тих чи інших фактів, що мають значення для 

встановлення обставин кримінального правопорушення» [127, с. 380]. При 

цьому, «важливою умовою проведення слідчого експерименту є його 

проведення в умовах, максимально наближених до тих, у яких у минулому 

відбувалася досліджувана дія чи подія» [130, с. 405]. 

       За законодавством окремих держав (наприклад, РФ) передбачено 

можливість проведення слідчого експерименту судом. Тому, окремі науковці 

пишуть, що слідчий експеримент – це слідча дія, що здійснюється судом за 

участю сторін у вигляді відтворення дій, а також обстановки або інших 



147 

 

обставин певної події, що дозволяє відповісти на питання про те, чи могли 

мати місце в дійсності ті чи інші обставини, що мають значення для цієї 

кримінальної справи [60, с. 441].  

       У чинному кримінальному процесуальному законодавстві України 

регламентовано проведення слідчого експерименту. За законодавством 

України слідчий експеримент проводиться на стадії досудового 

розслідування
26

. У ч. 1 ст. 240 КПК України вказано, що з метою перевірки і 

уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин 

кримінального правопорушення, слідчий, прокурор має право провести 

слідчий експеримент шляхом відтворення дій, обстановки, обставин певної 

події, проведення необхідних дослідів чи випробувань. 

       У літературних джерелах зверталася увага на необхідність проведення 

судового експерименту. Зокрема, С. П. Сухов зазначає, що «судовий 

експеримент – це процесуальна дія суду, що полягає у відтворенні певних дій 

або явищ з метою встановлення їх можливості чи неможливості при певних 

умовах» [243, с. 21, 22]. Л. Ю. Ароцкер пише, що «судовий експеримент є 

процесуальною дією, яка складається у проведенні випробувань (дослідів) з 

метою перевірки, уточнення та заповнення даних судового слідства та 

встановлення можливості існування певних фактів по справі. Судовий 

експеримент – спосіб отримання доказів, незалежно від конкретних цілей 

його проведення» [7, с. 31]. Р. С. Бєлкін підкреслює, що «судовий 

експеримент є дослідженням, що проводиться судом для перевірки зібраних 

в процесі попереднього слідства і судового розгляду доказів або отримання 

нових фактичних даних, що мають значення для справи» [22, с. 60]. При 

                                                 
26

 За кримінальним процесуальним законодавством РФ слідчий експеримент розглядається також й як 

судова дія.  У ч. 1 ст. 288 КПК РФ вказано, що слідчий експеримент провадиться судом за участю сторін, а 

при необхідності й за участю свідків, експерта та спеціаліста. Слідчий експеримент провадиться на підставі 

ухвали або постанови суду. У ст. 287 КПК Литовської Республіки передбачено право суду щодо здійснення 

будь-яких процесуальних дій. У ч. 1 ст. 287 КПК Литовської Республіки зазначається, що під час розгляду 

справи суд має право здійснювати будь-які процесуальні дії, визначені статтями другою, третьою, 

четвертою та п’ятою розділу XIV цього Кодексу. Якщо при здійсненні цих дій у суді з будь-яких причин 

справу неможливо розглядати або її характер дуже ускладнений, тоді суд може доручити виконання цих дій 

чи їхню організацію судді досудового слідства. Необхідно зазначити, що до таких процесуальних дій 

віднесено й експеримент. У КПК Литовської Республіки передбачено дві статті, які регламентують: 

1) перевірку свідчень на місці події (ст. 196); 2) експеримент (ст. 197) (Більш докладно див.: [132]).  
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цьому, Р. С. Бєлкін аргументує, що слово «судовий» означає і стадію, на якій 

здійснюється експеримент – судовий розгляд, й те, що він проводиться саме 

судом [22, с. 61]. 

       У деяких наукових джерелах пропонувалося за необхідне проведення 

судового відтворення обстановки і обставин події. Так, І. І. Когутич вважає, 

що «процесуальна природа судового відтворення обстановки і обставин події 

така ж, як і слідчого: у них однакова мета, завдання, процесуальні правила та 

механізми виконання» [108, с. 183]. На сьогодні, на наше переконання, 

І. І. Когутич висловлює вельми сумнівну позицію щодо існування практики 

та реальності проведення так званого «судового відтворення обстановки і 

обставин події». Автор зазначає, що «найчастіше судовий різновид цієї 

процесуальної дії проводиться, власне, тому, що у справі не було виконано 

досудового відтворення обстановки і обставин події. А, отже, питання, які 

можна з’ясувати тільки шляхом відтворення обстановки і обставин події, не 

досліджено. У цьому випадку суд, державний обвинувач і адвокат-захисник 

опиняються у становищі слідчого». З такою позицією не можна погодитися, 

оскільки вона не відповідає чинному законодавству і судовій практиці. 

Зазначена позиція також суперечить і змагальному демократичному 

судовому процесу [108, с. 187].     

       Результати анкетування суддів, прокурорів та адвокатів підтверджують 

необхідність проведення судового експерименту під час судового розгляду. 

Значна кількість практичних працівників указує на доцільність передбачити 

у КПК України процедури проведення судового експерименту (відзначили 

51% суддів, 57 % прокурорів, 82 % адвокатів). Така доцільність, на їх думку, 

визначається тим, що існує необхідність проведення дослідів під час 

судового розгляду (вказали 36 % суддів, 33 % прокурорів, 71 % адвокатів), 

судовий експеримент виконує перевірочну і пізнавальні функції (43 % суддів, 

7% прокурорів, 76 % адвокатів), умови судового процесу дозволяють 

здійснити судовий експеримент (18 % суддів, 5 % прокурорів, 69 % 

адвокатів), інше (2 % суддів, 5 % прокурорів, 2 % адвокатів). 
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       У кримінальному процесуальному законодавстві України не передбачено 

проведення окремої судової дії – судовий експеримент. Разом із тим, на нашу 

думку, проведення такої судової дії є доцільним, оскільки у певних випадках 

є необхідність у проведенні дослідів чи випробувань з метою перевірки і 

уточнення даних під час судового розгляду. Тому, у даному разі, є потреба 

доповнити КПК України окремою нормою, ст. 361-2 «Судовий експеримент» 

такого змісту: 

     1. З метою перевірки та уточнення даних, а також встановлення 

можливості чи неможливості існування певних фактів може бути 

проведено судовий експеримент за клопотанням сторони кримінального 

провадження чи за ініціативою суду шляхом відтворення (демонстрації) 

конкретних дій, обставин чи ситуацій, проведення дослідів (випробувань). 

Судовий експеримент проводиться в залі судового засідання. У виключних 

випадках такий експеримент може бути проведений в іншому місці. 

     2. До участі в судовому експерименті можуть бути залучені свідок, 

потерпілий або обвинувачений. Під час судового експерименту допомогу суду 

може надавати спеціаліст. 

     3. Результати судового експерименту мають бути зафіксовані за 

допомогою технічних засобів і відображені у журналі судового засідання або 

окремому протоколі. 

     4. За результатами судового експерименту учасники судового 

провадження можуть ставити запитання випробуваному та іншим 

учасникам.  

       До складних (системних) судових дій може бути віднесено призначення 

та проведення судових експертиз (залучення експерта). Призначення та 

проведення судових експертиз є важливою формою використання 

спеціальних знань. Під час експертизи на відміну від інших процесуальних 

дій встановлення суттєвих для справи фактів може відбуватися за відсутності 

суду [247, с. 700, 701]. О. О. Зайцева підкреслює, що специфіка пізнавальної 

діяльності під час досудового і судового провадження і, зокрема, при 
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проведенні експертизи як слідчої (судової) дії, полягає в тому, що цей вид 

пізнання суворо регламентовано нормами закону і протікає у встановлених 

процесуальними актами формі [86, с. 5]. 

       У літературних джерелах мали місце спроби щодо визначення сутності 

спеціальних знань та їх відмежування від інших знань. Спеціальні знання – 

це знання у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла та знання і навички в 

конкретних видах діяльності, необхідні для їх використання  у судочинстві. 

Загальнодоступні, очевидні й широковідомі знання, а також юридичні знання 

не належать до спеціальних знань [38, с. 325]. О. Р. Россинська вказує, що 

традиційно під терміном спеціальні знання розуміють систему теоретичних 

знань і практичних навичок в галузі конкретної науки або техніки, мистецтва 

чи ремесла, які набуті шляхом спеціальної підготовки або професійного 

досвіду та необхідних для вирішення питань, що виникають в процесі 

кримінального або цивільного судочинства [217, с. 7; 216, с. 8]. 

О. О. Ексархопуло пише, що звернення до обізнаних осіб за роз’ясненням 

спеціальних питань, які виникають під час розкриття злочинів, розслідування 

та судового вирішення кримінальних справ, в наш час стало у повній мірі 

звичним явищем у сфері кримінального судочинства [304, с. 9].  

       У теорії судової експертизи існують дискусії з приводу меж спеціальних 

знань та їх відмежування від інших знань (у тому числі правових). 

Традиційно вважається необхідним відмежовувати спеціальні та юридичні 

знання. У кримінальному процесуальному законодавстві введено заборону на 

постановку правових питань на вирішення судових експертиз. У ч. 1 ст. 242 

КПК України прямо вказано, що не допускається проведення експертизи для 

з’ясування питань права. Однак, останнім часом у літературних джерелах 

висловлюється й інша позиція
27

.  

       У теорії судової експертизи мали місце спроби щодо визначення поняття 

судова експертиза. О. Р. Россинська зазначає, що судова експертиза – це 

                                                 
27

 Так, О. О. Ексархопуло розглядає право як галузь спеціальних знань, що використовуються у 

кримінальному судочинстві або криміналістику – як галузь спеціальних знань, що використовуються для 

оцінки якості розслідування (Більш докладно див.: [304]).  
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відмінний від інших специфічний різновид експертиз, який має особливий 

статус [217, с. 21]. Р. С. Белкін вказує, що судова експертиза – родове 

поняття досліджень, які проводяться у відповідності до кримінально-

процесуального або цивільно-процесуального закону особою, яка володіє 

спеціальними знаннями в науці, техніці, мистецтві, ремеслі з метою 

встановлення обставин (фактичних даних), що мають значення для справи 

[21, с. 261]. В. М. Шерстюк дійшла висновку, що судова експертиза – це 

регламентоване нормами права дослідження, яке має притаманні саме йому 

предмет, об’єкти і методику, та проводиться із застосуванням спеціальних 

знань визначеним суб’єктом (однією чи кількома обізнаними особами, які 

мають процесуальний статус експерта) за дорученням зазначених в 

галузевому процесуальному законодавстві органів і осіб, котрі здійснюють 

правосуддя (дізнання, досудове слідство, судовий розгляд справ і примусове 

виконання рішень судів та інших органів чи службових осіб) [295, с. 19]. 

       Визначення поняття «судова експертиза» має місце й у законодавчих 

актах. Так, у ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» сформульоване 

таке поняття: «судова експертиза – це дослідження на основі спеціальних 

знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і 

процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом 

судового розгляду». Основні види (підвиди) судових експертиз визначені в 

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) [92]. 

       За результатами анкетування суддів, прокурорів та адвокатів було 

встановлено, що при призначенні судових експертиз існують певні 

складнощі (на це вказали 43 % суддів, 57 % прокурорів, 99 % адвокатів). Такі 

складнощі, на думку суддів полягають, у відсутності належної інформації 

щодо окремих видів судових експертиз (вказали 21 % суддів), у встановленні 

судового експерта (експертної установи), які здатні провести певну 
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експертизу (31 %), у законодавчих приписах щодо можливості проведення 

судових експертиз лише у державних спеціалізованих експертних установах 

(37 %), у значних строках щодо проведення окремих видів судових експертиз 

(21 %), у збиранні зразків для порівняльного дослідження (63 %), інше (6 %).  

       У чинному законодавстві України поряд із терміном призначення 

експертизи використовується також й залучення експерта. Так, у ст. 243 КПК 

України зазначено, що експерт залучається за наявності підстав для 

проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за 

клопотанням сторони кримінального провадження.  

       Можливість проведення судової експертизи під час судового розгляду 

передбачено ст. 332 КПК України «Проведення експертизи за ухвалою суду». 

У ч. 1 ст. 332 КПК України вказано, що під час судового розгляду суд за 

клопотанням сторін кримінального провадження або потерпілого за 

наявності підстав, передбачених статтею 242 цього Кодексу, має право своєю 

ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або 

експертам.  

       Дана норма кримінального процесуального закону (ст. 332 КПК України) 

розміщена в «загальних положеннях судового розгляду», а не в «процедурі 

судового розгляду», де пропонуються і розглядаються різні судові дії. Такий 

підхід є не логічним, оскільки призначення та проведення судових експертиз 

має розглядатися в структурі судового слідства – процедури судового 

розгляду. Тому, на нашу думку, положення ст. 332 КПК України мають бути 

переміщені до параграфу 3 глави 28 КПК України «Процедура судового 

розгляду». 

       У ч. 2 ст. 332 КПК України встановлено право суду доручати проведення 

судової експертизи без клопотання сторін кримінального провадження. 

Зокрема, у цій нормі закону вказано, що суд має право своєю ухвалою 

доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або 

експертам незалежно від наявності клопотання, якщо: 1) суду надані кілька 

висновків експертів, які суперечать один одному, а допит експерта не дав 
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змоги усунути виявлені суперечності; 2) під час судового розгляду виникли 

підстави, передбачені частиною другою статті 509 цього Кодексу (тобто 

встановлення під час судового розгляду обставин, які дають підстави 

призначити стаціонарну психіатричну експертизу). 

       Параграф 3 глави 28 КПК України не містить порядку отримання зразків 

для експертизи. Такий порядок надається в главі 20 КПК України «Слідчі 

(розшукові) дії». Зокрема, у ч. 1 ст. 245 КПК України вказано, що у разі 

необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони 

відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за 

проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена 

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

відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його 

дорученням залученим спеціалістом. На нашу думку, порядок отримання 

зразків для експертизи під час судового розгляду має бути запропоновано у  

параграфі 3 глави 28 КПК України «Процедура судового розгляду». 

       Прийняття рішення про проведення судової експертизи передбачає 

вирішення питання про отримання зразків для експертизи. У судовій 

експертизі зразками для експертного дослідження є матеріальні об’єкти, що 

надаються експерту для порівняння з об’єктами, які ідентифікуються або 

діагностуються [38, с. 327]. Це можуть бути зразки почерку, відбитки пальців 

рук, зліпки зубів, взуття, проби крові, слини, зразки продукції, товарів тощо, 

які використовуються під час проведення експертиз як порівняльні матеріали 

при дослідженні рукописів, підписів, предметів із відбитками рук, слідів ніг, 

зубів, біологічних слідів та інших об’єктів, що надаються експерту для 

дослідження [127, с. 403].  

       Анкетування прокурорів та адвокатів дозволило встановити наявність 

складнощів щодо збирання зразків для експертного дослідження під час 

судового провадження. На наявність таких складнощів указали 100 % 

адвокатів та 69 % прокурорів. Ці складнощі, на думку практичних 

працівників, полягають у відсутності належної процесуальної регламентації 
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(вказали 31 % прокурорів, 91 % адвокатів), у ненаданні суду зразків для 

експертного дослідження (19 % прокурорів, 30 % адвокатів), в 

організаційних питаннях щодо отримання таких зразків (33 % прокурорів, 

80% адвокатів), у протидії з боку зацікавлених осіб (38 % прокурорів, 18 % 

адвокатів), інше (2 % прокурорів, 4 % адвокатів). 

       Деякі вчені присвятили свої праці проблемам класифікації зразків для 

порівняльного дослідження, тактиці та методиці їх отримання [83]. При 

цьому, зразки для порівняльного дослідження є достатньо різними і, як 

правило, класифікуються за декількома підставами: залежно від характеру 

відображення ознак в об’єкті досліджуваного походження (речового доказу), 

умов та часу виникнення зразків, виду судових експертиз [83, с. 8]. 

Встановлення належної процедури отримання зразків для експертизи та 

визначення їх достатності, необхідної кількості та якості, безсумнівності 

походження є запорукою результативності судової експертизи. 

       У спеціальних довідкових джерелах справедливо підкреслюється, що 

отримання зразків для порівняльного дослідження – процесуальна (слідча або 

судова) дія, яка полягає в отриманні матеріалів для експертного дослідження 

[21, с. 137]. Схожої позиції дотримуються й інші науковці [295, с. 39]. 

Отримання зразків для експертизи (зразків для порівняльного дослідження) 

під час судового розгляду може бути віднесено до окремої групи судових дій 

забезпечувального характеру. У класифікації судових дій отримання зразків 

для експертизи належить до складних (системних) або змішаних 

процесуальних дій. 

 

       Висновки до розділу 2 

 

       Дослідження процесуального порядку судового слідства дозволило дійти 

таких висновків: 

       1. Судове слідство розпочинається з оголошення обвинувального акта. 

Процедура оголошення обвинувального акта передбачає два варіанти: 
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короткий виклад і виклад у повному обсязі. У КПК України 2012 р. 

застосовано новий термін «обвинувальний акт» замість терміну 

«обвинувальний висновок», який було передбачено КПК України 1960 р. 

Заміна терміна «обвинувальний висновок» на «обвинувальний акт» криється 

не у заміні слів «висновок» на «акт», які можуть розглядатися як синоніми, а 

у запровадженні нової процедури. Відбулися суттєві процесуальні 

трансформації, які пов’язані із запровадженням реальних механізмів 

змагальності сторін на стадії судового розгляду, зміненням процедури 

подання та дослідження доказів під час судового слідства. Єдина підстава 

для повернення обвинувального акта – невідповідність положенням 

(вимогам) КПК (ст. 291 КПК України).  

       2. Обвинувальний акт можна розглядати в декількох аспектах: 

1) результат діяльності слідчого (прокурора) на стадії досудового 

розслідування; 2) процесуальне рішення слідчого (прокурора); 

3) підсумковий документ.  

       3. Порівняльний аналіз змісту норм кримінального процесуального 

закону за КПК України 1960 р. і КПК України 2012 р. свідчить про суттєві 

відмінності, які пов’язані із тим, що за КПК 2012 р. в обвинувальному акті не 

зазначаються докази, які зібрані по справі. У даному змістовному ракурсі 

мають місце суттєві відмінності «обвинувального висновку» від 

«обвинувального акта». Фактично така відмінність полягає у предметності 

цих процесуальних документів. Законодавець під час регламентації 

досудового розслідування (за КПК України 2012 р.) фактично уникає 

термінів «кримінальна справа» і «докази», замінюючи їх на «кримінальне 

провадження» та «матеріали досудового розслідування».  

       4. Звернено увагу на положення ст. 290 КПК України, в якій 

запропоновано процедуру «відкриття матеріалів іншій стороні», а також 

передбачено «надання доступу до матеріалів досудового розслідування».      

До обвинувального акта долучаються додатки, які чітко передбачені 

кримінальним процесуальним законодавством (ч. 4 ст. 291 КПК України): 
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1) реєстр матеріалів досудового розслідування; 2) цивільний позов, якщо він 

був пред’явлений під час досудового розслідування; 3) розписка 

підозрюваного про отримання копії обвинувального акта, копії цивільного 

позову, якщо він був пред’явлений під час досудового розслідування, і 

реєстру матеріалу досудового розслідування; 4) розписка або інший 

документ, що підтверджує отримання цивільним відповідачем копії 

цивільного позову, якщо він був пред’явлений під час досудового 

розслідування не до підозрюваного. Цей перелік є вичерпним. Надання суду 

інших документів до початку судового розгляду забороняється.  

       5. За інформацією, яка міститься в реєстрі матеріалів досудового 

розслідування, можливо отримати певні дані про перелік, види, кількість, 

послідовність, часовий період проведених слідчих (розшукових) дій та інших 

процесуальних заходів на стадії досудового розслідування, наявність 

достатньої (або недостатньої) кількості процесуальних документів, їх обсяг 

тощо. 

       6. Початок судового слідства (судового розгляду) відображає реальні 

умови змагальності сторін судового провадження. Такий порядок 

розпочинається з оголошення обвинувального акта та роз’яснення 

обвинуваченому суті обвинувачення.  

       7. Правову регламентацію «визначення обсягу доказів, що підлягають 

дослідженню, та порядку їх дослідження», яку передбачено ст. 349 КПК 

України, віднесено до новел кримінального процесуального закону 2012 р. У 

КПК України 1960 р. було передбачено порядок направлення прокурором 

справи до суду. Такі зміни здійснені з метою створити рівні умови для сторін 

захисту та обвинувачення щодо надання доказів під час судового розгляду.  

       8. Запропоновано підходи до розуміння поняття «обсяг доказів» та 

встановлено його співвідношення з такими категоріями, як «доказ», 

«доказування», «джерела доказів»,  «предмет доказування», «межі 

доказування».        Запропонований у кримінальному процесуальному законі 

термін «обсяг доказів» певним чином співвідноситься з термінами предмет та 
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межі доказування. Тлумачення терміну «обсяг доказів» розкриває його 

змістовну сторону, яка означає кількість фактичних даних у кримінальному 

провадженні, яка виявляється у певному їх поєднанні як належна сукупність 

(або система). Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, 

передбачає визначення їх належності (ст. 85 КПК України) і допустимості 

(ст. ст. 86, 87, 88, 89 та 90 КПК України).   

       9. Встановлено співвідношення понять «дослідження доказів», 

«перевірка доказів»  і «верифікація даних». Дослідження доказів на стадії 

судового розгляду (судового слідства) передбачає здійснення їх верифікації – 

перевірки достовірності та відповідності дійсності. Проведено аналіз норм 

чинного КПК України та практики Європейського суду з прав людини 

(ЄСПЛ) щодо визначення доказів допустимими і встановлення порядку 

«недопустимості доказів».      

       10. На підставі аналізу норм чинного кримінального процесуального 

законодавства визначено порядок дослідження доказів під час судового 

розгляду та можливість його змінення. Розглянуто також можливості 

спрощеного порядку дослідження доказів. Цей порядок передбачено згідно із 

Рекомендацією № 6 R (87) 18 Комітету міністрів Ради Європи державам-

членам «Стосовно спрощення кримінального правосуддя». 

       11. Поряд із терміном спрощений порядок судового розгляду (судового 

слідства) використовується також й термін скорочена процедура судового 

слідства. Проведений аналіз дозволив стверджувати, що терміни 

«спрощення» та «скорочення» судового розгляду необхідно розглядати як 

співвідношення загального і окремого понять. Оскільки до спрощеного 

судового розгляду може бути також віднесено процедуру спрощеного 

провадження щодо кримінальних проступків (ст. 381, 382 КПК України), 

кримінальне провадження на підставі угод (ст. 468, 469 КПК України). При 

цьому, спрощене судове слідство означає скорочений порядок у дослідженні 

доказів. При чому скорочений порядок дослідження доказів обумовлений 

необхідністю економії процесуальних засобів. Тому така процедура повинна 
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міститися у чинному кримінальному процесуальному законодавстві. Повною 

мірою можна погодитися із пропозиціями тих науковців, які пропонують 

внесення доповнень до ч. 3 ст. 349 КПК України про встановлення певних 

умов або процесуальних меж щодо використання спрощеної процедури 

судового розгляду і можливостей скороченого дослідження доказів щодо тих 

обставин, які ніким не оспорюються.   

       12. За своєю пізнавальною сутністю судові дії пропонується поділяти на 

дії вербального та невербального характеру, а також інші дії пізнавального 

характеру. Така диференціація судових дій пов’язана із особливостями 

дослідження доказів та обранням методів пізнання. Наявність вербальної і 

невербальної комунікації у судовому розгляді дозволяє розподілити судові 

дії на: 1) вербальні; 2) невербальні; 3) інші дії пізнавального характеру.  

        13. Аналіз норм чинного кримінального процесуального законодавства 

України за критерієм «вербальності» дозволяє виокремити такі судові дії 

вербального характеру: допит обвинуваченого (ст. 351 КПК України); допит 

свідка (ст. 352 КПК України); допит потерпілого (ст. 353 КПК України); 

допит малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпілого (ст. 354 КПК 

України); допит експерта в суді (ст. 356 КПК України); консультації та 

роз’яснення спеціаліста (ст. 360 КПК України). Окрім того, у КПК України 

також передбачено процедуру проведення деяких різновидів допиту зі 

специфічним проявом вербальності: повторного допиту свідка (ч. 13 ст. 352 

КПК України), допиту обвинуваченого з використанням відеоконференції 

при трансляції з іншого приміщення (ч. 3 ст. 351 КПК України), допиту 

свідка з використанням технічних засобів з іншого приміщення (ч. 9 ст. 352 

КПК України), одночасного допиту двох чи більше вже допитаних учасників 

кримінального провадження (свідків, потерпілих, обвинувачених) (ч. 14 

ст. 352 КПК України). 

       14. В системі судових дій вербального характеру важливе місце посідає 

допит. Здійснено аналіз суттєвих ознак судового допиту і сформульовано 

його визначення. Судовий допит (допит у суді) – вербальна судова дія, яка 
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полягає у спілкуванні учасників судового провадження під час змагальної 

взаємодії судового розгляду, відповідно до процедури встановленої чинним 

законодавством, спрямованої на отримання показань (інформації) від 

обвинуваченого, свідка, потерпілого, експерта. 

       15. Виокремлено різні види судового допиту, розглянуто їх порядок 

проведення та надано відповідні характеристики. Залежно від 

процесуального положення допитуваного у КПК України регламентовано: 

допит обвинуваченого (ст. 351); допит свідка (ст. 352); допит потерпілого 

(ст. 353); допит малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпілого 

(ст. 354); допит експерта в суді (ст. 356). Залежно від повторності проведення 

допиту у суді: розглядають первинний і повторний допити. Залежно від 

механізму проведення судового допиту розрізняють: прямий, перехресний та 

шаховий допити. Певною новелою кримінального процесуального 

законодавства України є проведення судового допиту у режимі 

відеоконференції, допиту свідка з використанням технічних засобів з іншого 

приміщення, що унеможливлює його ідентифікацію. Деякі види судового 

допиту прямо не названі у нормах кримінального процесуального 

законодавства (наприклад, не вказано первинний допит у суді або основний 

та додаткові допити; допит особи з психічними вадами, допит особи 

похилого віку, допит особи, яка надає неправдиві свідчення, допит у 

конфліктній (або безконфліктній) ситуації тощо).  

       16. Проведення перехресного допиту притаманно змагальному судовому 

процесу. Сутність перехресного допиту полягає у постановці запитань 

допитуваному різними сторонами змагального процесу. На відміну від 

перехресного допиту, шаховий допит не регламентовано чинним 

кримінальним процесуальним законодавством. У сучасних умовах шаховий 

допит під час судового розгляду може бути проведений у межах одночасного 

допиту, процедура якого передбачена чинним КПК України. 

       17. Досить спірною уявляється позиція законодавця щодо сутності та 

можливості використання навідних запитань під час прямого і перехресного 
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допиту свідка. Зокрема, у ч. 6 ст. 352 КПК України встановлено заборону на 

постановку навідних запитань. У нормі закону вказано, що під час прямого 

допиту не дозволяється ставити навідні запитання, тобто запитання, у 

формулюванні яких міститься відповідь, частина відповіді або підказка до 

неї. Але у ч. 7 ст. 352 КПК України прямо передбачено, що під час 

перехресного допиту дозволяється ставити навідні запитання. Такий 

суперечливий стан кримінальної процесуальної регламентації має бути 

усунений. Доцільним є внесення змін до ч. 7 ст. 352 КПК України та 

встановлення законодавчої заборони на постановку навідних запитань під час 

перехресного допиту. Перехресний допит збільшує небезпеку викривлення 

інформації, виникнення добросовісних помилок у показаннях. Частина 7 

ст. 352 КПК України має бути викладена у такій редакції:  

     «7. Після прямого допиту протилежній стороні кримінального 

провадження надається можливість перехресного допиту свідка. Під час 

перехресного допиту забороняється ставити навідні запитання. Головуючий 

зобов’язаний відводити навідні та інші заборонені до постановки 

запитання.» 

       18. Окремим видом судового допиту є допит експерта в суді, який 

здійснюється з метою роз’яснення його висновку. Висловлені критичні 

зауваження щодо можливості запровадження допиту спеціаліста та 

проведення його під час судового розгляду. У чинному кримінальному 

процесуальному законодавстві України встановлено ст. 360 КПК України – 

«Консультації та роз’яснення спеціаліста». У КПК України передбачено 

змагальну процедуру взаємодії зі спеціалістом. Консультації та роз’яснення 

спеціаліста є окремою судовою дією, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК 

України консультації (роз’яснення) спеціаліста не відносяться до 

процесуальних джерел доказів.  

       19. Віднесення судових дій до невербальних пов’язане із особливостями 

відображення та дослідження інформації за допомогою органів чуття людини 

(учасників кримінального провадження). Запропоновано визначення поняття 
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невербальні судові дії – процесуальні дії щодо дослідження доказів, які 

засновані на немовних засобах спілкування та отримання інформації за 

допомогою органів чуття учасниками кримінального провадження у 

змагальному судовому процесі. 

       20. Виокремлено невербальні судові дії та здійснено розгляд їх 

характеристик. Аналіз чинного кримінального процесуального законодавства 

дозволив віднести до невербальних судових дій такі: 1) дослідження речових 

доказів (ст. 357 КПК України); 2) дослідження документів (ст. 358 КПК 

України); 3) дослідження звуко- і відеозаписів (ст. 359 КПК України); 

4) огляд на місці (ст. 361 КПК України). Це саме ті судові дії, в яких 

важливим є чуттєве сприйняття судом речової обстановки, речей та 

предметів. Певною складовою частиною дослідження доказів під час 

судового слідства є дослідження речових доказів (ст. 357 КПК України), 

дослідження документів (ст. 358 КПК України), дослідження звкуо- і 

відеозаписів (ст. 359 КПК України). 

       21. Під час судового розгляду важливою судовою дією є дослідження 

речових доказів. З метою визначення сутності, змісту та порядку 

дослідження речових доказів піддано аналізу розуміння термінів 

«дослідження», «доказ» та «речовий доказ». Встановлено співвідношення 

речових доказів з іншими матеріальними носіями або об’єктами (цифровими 

джерелами доказової інформації, документами, зразками для експертного 

дослідження та ін.). Порядок дослідження речових доказів обумовлений 

змагальним характером визначення обсягу доказів (ст. 349 КПК України), 

певною послідовністю їх дослідження та особливостями їх зберігання, коли 

вони надані до суду (ст. 100 КПК України). Здійснення дослідження речових 

доказів у суді окрім чуттєвого сприйняття окремих речей або предметів, 

передбачає також й наявність певної вербальної комунікації (хоча її має бути 

незначна кількість). Кримінальне процесуальне законодавство дозволяє 

здійснювати дослідження речових доказів не лише у залі судового засідання. 
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       22. Найменування ст. 358 КПК України «Дослідження документів» 

доцільно замінити на «Огляд та оголошення документів». Оскільки, у такому 

разі судова дія буде відповідати своїй сутності. Термін «дослідження 

документів» є більш широким поняттям, ніж їх огляд та оголошення. 

Визначено види документів, які можуть бути досліджені під час судового 

розгляду (судового слідства). Розглянуто умови щодо дослідження 

документів у суді залежно від того, якою стороною надається документ. 

       23. До невербальних судових дій віднесено дослідження звуко- і 

відеозаписів, процесуальний порядок якого передбачено ст. 359 КПК 

України. До проведення даної судової дії може бути залучений спеціаліст.   У 

випадках, коли виникають сумніви щодо достовірності звуко- або 

відеозапису, суд може виключити такі матеріали з числа доказів або 

призначити відповідну судову експертизу за клопотанням сторони 

кримінального провадження. 

       24. Невербальною судовою дією є огляд на місці, специфіка якого  

полягає в його винятковості. Огляд на місці – це судова дія, яка проводиться 

достатньо рідко. У чинному кримінальному процесуальному законодавстві 

використано термін «огляд на місці». Пропонована назва не відображає у 

повному обсязі суті цієї судової дії. Тому, доцільно повернутися до назви, яка 

використовувалася у КПК України 1960 р. – «огляд на місці події». Оскільки, 

мова має йти саме про «місце події», а не будь-яке «місце».  

       Назва ст. 361 КПК України «Огляд на місці» має бути змінена на «Огляд 

на місці події». 

       25. Наявність реальних обмежень щодо проведенні огляду на місці під 

час судового розгляду (проводиться лише у виняткових випадках) пов’язане 

із значними складнощами організаційного порядку, необхідністю 

забезпечення безпеки учасників кримінального провадження та інших осіб. 

Єдине завдання, яке може бути поставлене для цієї судової дії – це 

безпосереднє сприйняття учасниками судового провадження результатів та 

наслідків певної події (наслідки від пожежі, вибуху, залізничної аварії, 
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падіння літака та ін.), тобто того, що й через тривалий час не може бути 

повністю відновлено. Очевидний невербальний характер огляду на місці 

може набувати деякі елементи вербальності (можливість постановлення 

запитань, звернення уваги суду на те, що може мати значення).       

Особливістю огляду на місці є й фіксація його результатів. Так, у ч. 5 ст. 361 

Проведення огляду і його результати відображаються у протоколі огляду 

місця та можуть фіксуватися технічними засобами (ч. 5 ст. 361 КПК 

України). 

      26. Під час судового розгляду існує необхідність у проведенні 

освідування – огляду тіла живої людини. Чинний КПК України не 

передбачив порядок проведення освідування під час судового розгляду.         

Проведений аналіз дозволив запропонувати порядок проведення освідування 

під час судового провадження. Чинне кримінальне процесуальне 

законодавство може бути доповнено ст. 361-1. «Освідування в суді» такого 

змісту:  

     1. Огляд тіла обвинуваченого, потерпілого або свідка з метою виявлення 

наявності та зовнішнього вигляду особливих прикмет, шрамів чи інших 

пошкоджень здійснюється за ініціативою сторони кримінального 

провадження або за ініціативою суду. 

     2. Дії, що пов’язані з оголенням тіла обвинуваченого, потерпілого або 

свідка, з метою освідування здійснюються спеціалістом (лікарем) і 

відбуваються в іншому технічно обладнаному приміщенні. Про такі дії 

складається акт освідування, який оголошується під час судового розгляду. 

Особливі прикмети, шрами та інші пошкодження можуть бути зафіксовані 

за допомогою технічних засобів.  

     3. Під час освідування не допускаються дії, які принижують честь і 

гідність особи, яку оглядають, чи дії, що пов’язані із небезпекою для її 

життя та здоров’я.   

     4. Учасники судового провадження можуть ставити запитання за 

результатами проведеного освідування.  
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        27. Аналіз переліку судових дій, які містяться у чинному кримінальному 

процесуальному законодавстві України дозволив виявити й такі, що мають 

змішаний характер. Класифікація судових дій за критерієм вербальності 

(невербальності) дозволяє виокремити й змішані дії, які посідають проміжне 

положення (місце) у цій системі. У цьому разі можливо говорити про 

змішане (або системне) джерело інформації, на якому ґрунтуються певні 

судові дії і фактично відображують їх природу. 

       28. До змішаних судових дій може бути віднесено пред’явлення для 

впізнання. У кримінальному процесуальному законодавстві передбачено 

можливість проведення пред’явлення для впізнання під час судового 

розгляду. У чинному КПК України визначається можливість проведення 

двох видів упізнання під час судового розгляду: 1) особи; 2) речі. Порядок 

проведення пред’явлення для впізнання особи або речей у суді передбачає за 

необхідне дотримання змагального характеру у судовому провадженні між 

сторонами обвинувачення та захисту.  

       29. Розглянуто  дискусійну проблему щодо проведення пред’явлення для 

впізнання в суді –  так звану повторність узнавання, яке вже здійснювалося 

під час досудового розслідування. Можливість проведення повторного 

пред’явлення для впізнання в суді того самого об’єкта, який пред’являвся під 

час слідчої (розшукової) дії і тим самим особам – виключається. У ст. 355 

КПК України не визначено чіткого порядку, за яким має бути здійснено 

узнавання під час судового розгляду. У цьому сенсі, до ст. 355 КПК України 

пропонуються у вигляді додаткової частини четвертої цієї статті такого 

змісту: «пред’явлення для впізнання особи чи речі під час судового розгляду 

здійснюється за правилами ч. 2, 4, 6, 7, 8, 9 ст. 228, ч. 2 ст. 229 КПК 

України».  

       30. До складних (системних) або змішаних судових дій можуть бути 

віднесені й ті, що засновані на проведенні певних перевірок, випробувань або 

дослідів. Судовий розгляд за своєю сутністю передбачає здійснення 

перевірочної функції щодо доказової інформації. Запропоновано доцільним 
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визначення правової регламентації судового експерименту. У кримінальному 

процесуальному законодавстві України не передбачено проведення окремої 

судової дії – судовий експеримент. Разом із тим, проведення такої судової дії 

є доцільним, оскільки у певних випадках є необхідність у проведенні дослідів 

чи випробувань з метою перевірки і уточнення даних під час судового 

розгляду. У даному разі, є необхідність доповнити КПК України окремою 

нормою, ст. 361-2 «Судовий експеримент» такого змісту: 

     1. З метою перевірки та уточнення даних, а також встановлення 

можливості чи неможливості існування певних фактів може бути 

проведено судовий експеримент за клопотанням сторони кримінального 

провадження чи за ініціативою суду шляхом відтворення (демонстрації) 

конкретних дій, обставин чи ситуацій, проведення дослідів (випробувань). 

Судовий експеримент проводиться в залі судового засідання. У виключних 

випадках такий експеримент може бути проведений в іншому місці. 

     2. До участі в судовому експерименті можуть бути залучені свідок, 

потерпілий або обвинувачений. Під час судового експерименту допомогу суду 

може надавати спеціаліст. 

     3. Результати судового експерименту мають бути зафіксовані за 

допомогою технічних засобів і відображені у журналі судового засідання або 

окремому протоколі. 

     4. За результатами судового експерименту учасники судового 

провадження можуть ставити запитання випробуваному та іншим 

учасникам.  

       31. До складних (системних) судових дій може бути віднесено 

призначення та проведення судових експертиз (залучення експерта). 

Призначення та проведення судових експертиз є важливою формою 

використання спеціальних знань. Застосування терміну «залучення експерта» 

фактично відображає намагання законодавця визначити змагальні процедури 

щодо використання спеціальних знань у кримінальному провадженні. 
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       32. Можливість проведення судової експертизи під час судового 

розгляду передбачено ст. 332 КПК України «Проведення експертизи за 

ухвалою суду». Дана норма кримінального процесуального закону (ст. 332 

КПК України) розміщена в «загальних положеннях судового розгляду», а не 

в «процедурі судового розгляду», де пропонуються і розглядаються різні 

судові дії. Такий підхід є не логічним, оскільки призначення та проведення 

судових експертиз має розглядатися в структурі судового слідства – 

процедури судового розгляду. Тому, положення ст. 332 КПК України мають 

бути переміщені до параграфу 3 глави 28 КПК України «Процедура судового 

розгляду». 

       33. Параграф 3 глави 28 КПК України не містить порядку отримання 

зразків для експертизи. Такий порядок надається в главі 20 КПК України 

«Слідчі (розшукові) дії». Тому, порядок отримання зразків для експертизи 

під час судового розгляду має бути запропоновано у  параграфі 3 глави 28 

КПК України «Процедура судового розгляду». 

       34. Прийняття рішення про проведення судової експертизи передбачає 

вирішення питання про отримання зразків для експертизи. Встановлення 

належної процедури отримання зразків для експертизи та визначення їх 

достатності, необхідної кількості та якості, безсумнівності походження є 

запорукою результативності судової експертизи. Отримання зразків для 

експертизи (зразків для порівняльного дослідження) під час судового 

розгляду може бути віднесено до окремої групи судових дій 

забезпечувального характеру (забезпечення процесу пізнання). У 

класифікації судових дій отримання зразків для експертизи належить до 

складних (системних) або змішаних процесуальних дій. 
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ВИСНОВКИ 

 

       У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та вирішення наукового 

завдання, що полягає в отриманні нових результатів у вигляді наукових 

висновків щодо порядку здійснення судового розгляду (судового слідства) та 

проведення окремих судових дій. Проведене дослідження надає можливість 

сформулювати низку важливих для теорії та практики висновків і 

пропозицій. 

       1. Вивчення змісту судового розгляду надало можливість виокремити 

певні його етапи (або частини). Судове слідство запропоновано розглядати як 

певну систему судових дій, що мають пізнавальний характер. Судове 

слідство визначено як найважливіший етап судового розгляду, який являє 

собою пізнавальну судову діяльність щодо дослідження та оцінки фактичних 

даних (доказів) в умовах змагальності сторін кримінального провадження 

(сторони обвинувачення та сторони захисту), спрямовану на вирішення 

правового конфлікту, прагнення  до відновлення справедливості. 

       2. Надано характеристики таким видам судового розгляду, як спрощений 

і заочний (in absentia), а також судовий розгляд при особливому провадженні 

(кримінальне провадження на підставі угод; кримінальне провадження у 

формі приватного обвинувачення; кримінальне провадження щодо окремої 

категорії осіб тощо) та провадження із підсиленими процесуальними 

гарантіями. Визначено наявність певної специфіки судового розгляду щодо 

здійснення кримінального провадження стосовно неповнолітніх; 

кримінального провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного чи виховного характеру; кримінальних проваджень з перегляду 

судових рішень. 

       3. Встановлено роль загальних засад кримінального провадження для 

процедури судового слідства (доступ до правосуддя та обов’язковість 

судових рішень, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх 

доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, безпосередність 
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дослідження показань, речей і документів, диспозитивність, розумність 

строків та ін.). Надано характеристики зазначеним загальним засадам 

кримінального провадження. 

       4. Сутність судових дій полягає у дослідницькому характері судової 

діяльності – дослідження доказів. Зроблено висновок про недоцільність 

поєднання судових і слідчих дій. Головна функція суду – здійснення 

правосуддя за допомогою дослідження доказів. Судові дії віднесено до 

процесуальних дій  дослідницького (пізнавального), а не слідчого характеру. 

Зміст судового слідства складається із системи судових дій. Цей перелік у 

КПК України є вичерпним. КПК України містить такі судові дії: допит 

обвинуваченого (ст. 351); допит свідка (ст. 352); допит потерпілого (ст. 353); 

допит малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпілого (ст. 354); 

пред’явлення для впізнання (ст. 355); допит експерта в суді (ст. 356); 

дослідження речових доказів (ст. 357); дослідження документів (ст. 358); 

дослідження звуко- і відеозаписів (ст. 359); консультації та роз’яснення 

спеціалістів (ст. 360); огляд на місці (ст. 361); проведення експертизи за 

ухвалою суду (ст. 332).  

       5. Судове слідство розпочинається з оголошення обвинувального акта. У 

КПК України 2012 р. застосовано новий термін «обвинувальний акт» замість 

терміну «обвинувальний висновок», який було передбачено КПК України 

1960 р. Відбулися суттєві процесуальні трансформації, які пов’язані із 

запровадженням реальних механізмів змагальності сторін на стадії судового 

розгляду, зміненням процедури подання та дослідження доказів під час 

судового слідства. Обвинувальний акт можна розглядати в декількох 

аспектах: 1) результат діяльності слідчого (прокурора) на стадії досудового 

розслідування; 2) процесуальне рішення слідчого (прокурора); 

3) підсумковий документ.  

       6. Звернено увагу на положення ст. 290 КПК України, в якій 

запропоновано процедуру «відкриття матеріалів іншій стороні», а також 

передбачено «надання доступу до матеріалів досудового розслідування».      
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До обвинувального акта долучаються додатки, які чітко передбачені 

кримінальним процесуальним законодавством (ч. 4 ст. 291 КПК України). 

Початок судового слідства (судового розгляду) відображає реальні умови 

змагальності сторін судового провадження. Такий порядок розпочинається з 

оголошення обвинувального акта та роз’яснення обвинуваченому суті 

обвинувачення.  

       7. Запропоновано підходи до розуміння поняття «обсяг доказів» та 

встановлено його співвідношення з такими категоріями, як «доказ», 

«доказування», «джерела доказів»,  «предмет доказування», «межі 

доказування».        Запропонований у кримінальному процесуальному законі 

термін «обсяг доказів» певним чином співвідноситься з термінами предмет та 

межі доказування. Тлумачення терміну «обсяг доказів» розкриває його 

змістовну сторону, яка означає кількість фактичних даних у кримінальному 

провадженні, яка виявляється у певному їх поєднанні як належна сукупність 

(або система). Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, 

передбачає визначення їх належності (ст. 85 КПК України) і допустимості 

(ст. ст. 86, 87, 88, 89 та 90 КПК України).  Встановлено співвідношення 

понять «дослідження доказів», «перевірка доказів»  і «верифікація даних». 

Дослідження доказів на стадії судового розгляду (судового слідства) 

передбачає здійснення їх верифікації – перевірки достовірності та 

відповідності дійсності. На підставі аналізу норм чинного кримінального 

процесуального законодавства визначено порядок дослідження доказів під 

час судового розгляду та можливість його змінення. Розглянуто також 

можливості спрощеного порядку дослідження доказів та скороченої 

процедури судового слідства.  

       8. За своєю пізнавальною сутністю судові дії пропонується поділяти на 

дії вербального та невербального характеру, а також інші дії пізнавального 

характеру. Така диференціація судових дій пов’язана із особливостями 

дослідження доказів та обранням методів пізнання. Наявність вербальної і 
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невербальної комунікації у судовому розгляді дозволило розподілити судові 

дії на: 1) вербальні; 2) невербальні; 3) інші дії пізнавального характеру.  

        9. Аналіз норм чинного кримінального процесуального законодавства 

України за критерієм «вербальності» дозволяє виокремити такі судові дії 

вербального характеру: допит обвинуваченого (ст. 351 КПК України); допит 

свідка (ст. 352 КПК України); допит потерпілого (ст. 353 КПК України); 

допит малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпілого (ст. 354 КПК 

України); допит експерта в суді (ст. 356 КПК України); консультації та 

роз’яснення спеціаліста (ст. 360 КПК України). Окрім того, у КПК України 

також передбачено процедуру проведення деяких різновидів допиту зі 

специфічним проявом вербальності: повторного допиту свідка (ч. 13 ст. 352 

КПК України), допиту обвинуваченого з використанням відеоконференції 

при трансляції з іншого приміщення (ч. 3 ст. 351 КПК України), допиту 

свідка з використанням технічних засобів з іншого приміщення (ч. 9 ст. 352 

КПК України), одночасного допиту двох чи більше вже допитаних учасників 

кримінального провадження (свідків, потерпілих, обвинувачених) (ч. 14 

ст. 352 КПК України). 

       10. В системі судових дій вербального характеру важливе місце посідає 

допит. Судовий допит (допит у суді) – вербальна судова дія, яка полягає у 

спілкуванні учасників судового провадження під час змагальної взаємодії 

судового розгляду, відповідно до процедури встановленої чинним 

законодавством, спрямованої на отримання показань (інформації) від 

обвинуваченого, свідка, потерпілого, експерта. Виокремлено різні види 

судового допиту, розглянуто їх порядок проведення та надано відповідні 

характеристики.  

       11. Проведення перехресного допиту притаманно змагальному судовому 

процесу. Сутність перехресного допиту полягає у постановці запитань 

допитуваному сторонами змагального процесу. На відміну від перехресного 

допиту, шаховий допит не регламентовано чинним кримінальним 

процесуальним законодавством. У сучасних умовах шаховий допит під час 
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судового розгляду може бути проведений у межах одночасного допиту, 

процедура якого передбачена чинним КПК України. Запропоновано внесення 

змін до ч. 7 ст. 352 КПК України та встановлення законодавчої заборони на 

постановку навідних запитань під час перехресного допиту. Перехресний 

допит збільшує небезпеку викривлення інформації, виникнення 

добросовісних помилок у показаннях.      

       12. Запропоновано визначення поняття невербальні судові дії – 

процесуальні дії щодо дослідження доказів, які засновані на немовних 

засобах спілкування та отримання інформації за допомогою органів чуття 

учасниками кримінального провадження у змагальному судовому процесі.       

Виокремлено невербальні судові дії та здійснено розгляд їх характеристик. 

Аналіз чинного кримінального процесуального законодавства дозволив 

віднести до невербальних судових дій такі: 1) дослідження речових доказів 

(ст. 357 КПК України); 2) дослідження документів (ст. 358 КПК України); 

3) дослідження звуко- і відеозаписів (ст. 359 КПК України); 4) огляд на місці 

(ст. 361 КПК України).  

       13. Встановлено співвідношення речових доказів з іншими 

матеріальними носіями або об’єктами (цифровими джерелами доказової 

інформації, документами, зразками для експертного дослідження та ін.). 

Порядок дослідження речових доказів обумовлений змагальним характером 

визначення обсягу доказів (ст. 349 КПК України), певною послідовністю їх 

дослідження та особливостями їх зберігання, коли вони надані до суду 

(ст. 100 КПК України). Запропоновано найменування ст. 358 КПК України 

«Дослідження документів» замінити на «Огляд та оголошення документів». 

Оскільки, у такому разі судова дія буде відповідати своїй сутності. Термін 

«дослідження документів» є більш широким поняттям, ніж їх огляд та 

оголошення. Визначено види документів, які можуть бути досліджені під час 

судового розгляду (судового слідства). Розглянуто умови щодо дослідження 

документів у суді залежно від того, якою стороною надається документ.       
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       14. Невербальною судовою дією є огляд на місці – судова дія, яка має 

винятковий характер. Єдине завдання, яке може бути поставлене для цієї 

судової дії – це безпосереднє сприйняття учасниками судового провадження 

результатів та наслідків певної події (наслідки від пожежі, вибуху, 

залізничної аварії, падіння літака та ін.), тобто того, що й через тривалий час 

не може бути повністю відновлено. Пропонована назва «огляд на місці» не 

відображає у повному обсязі суті цієї судової дії. Назва ст. 361 КПК України 

«Огляд на місці» має бути змінена на «Огляд на місці події». Проведений 

аналіз дозволив запропонувати порядок проведення освідування під час 

судового провадження. Чинне кримінальне процесуальне законодавство 

може бути доповнено ст. 361-1. «Освідування в суді». 

        15. Класифікація судових дій за критерієм вербальності (невербальності) 

дозволяє виокремити й змішані дії, які посідають проміжне положення 

(місце) у цій системі. У цьому разі можливо говорити про змішане (або 

системне) джерело інформації, на якому ґрунтуються певні судові дії і 

фактично відображують їх природу. До змішаних судових дій можуть бути 

віднесені пред’явлення для впізнання, судовий експеримент, призначення та 

проведення судових експертиз (залучення експерта), отримання зразків для 

порівняльного дослідження. 

       16. Розглянуто  дискусійну проблему щодо проведення пред’явлення для 

впізнання в суді –  так звану повторність узнавання, яке вже здійснювалося 

під час досудового розслідування. Можливість проведення повторного 

пред’явлення для впізнання в суді того самого об’єкта, який пред’являвся під 

час слідчої (розшукової) дії і тим самим особам – виключається. У ст. 355 

КПК України не визначено чіткого порядку, за яким має бути здійснено 

узнавання під час судового розгляду. До ст. 355 КПК України пропонуються 

доповнення у вигляді додаткової частини четвертої цієї статті такого змісту: 

«пред’явлення для впізнання особи чи речі під час судового розгляду 

здійснюється за правилами ч. 2, 4, 6, 7, 8, 9 ст. 228, ч. 2 ст. 229 КПК 

України».  
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       17. Запропоновано доцільним визначення правової регламентації 

судового експерименту та сформульовано зміст ст. 361-2 КПК України 

«Судовий експеримент». У кримінальному процесуальному законодавстві 

України не передбачено проведення окремої судової дії – судовий 

експеримент. Проведення такої судової дії є доцільним, оскільки у певних 

випадках є необхідність у проведенні дослідів чи випробувань з метою 

перевірки і уточнення даних під час судового розгляду.  

       18. До складних (системних) судових дій може бути віднесено 

призначення та проведення судових експертиз (залучення експерта). 

Можливість проведення судової експертизи під час судового розгляду 

передбачено ст. 332 КПК України «Проведення експертизи за ухвалою суду». 

Дана норма кримінального процесуального закону (ст. 332 КПК України) 

розміщена в «загальних положеннях судового розгляду», а не в «процедурі 

судового розгляду», де пропонуються і розглядаються різні судові дії. Такий 

підхід є не логічним, оскільки призначення та проведення судових експертиз 

має розглядатися в структурі судового слідства – процедури судового 

розгляду. Тому, положення ст. 332 КПК України мають бути переміщені до 

параграфу 3 глави 28 КПК України «Процедура судового розгляду». У цьому 

параграфі відсутній також й порядок отримання зразків для експертизи.  

Порядок отримання зразків для експертизи під час судового розгляду має 

бути запропоновано у  параграфі 3 глави 28 КПК України. Отримання зразків 

для експертизи (зразків для порівняльного дослідження) під час судового 

розгляду може бути віднесено до окремої групи судових дій 

забезпечувального характеру (забезпечення процесу пізнання). У 

класифікації судових дій отримання зразків для експертизи належить до 

складних (системних) або змішаних процесуальних дій. 
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Додаток Б 

Зразки опитувальників (анкет), що використовувалися під час 

анкетування професійних суддів, прокурорів, адвокатів  

 

Опитувальник 

для анкетування професійних суддів 

 

       Шановний колего! Висловлюємо Вам свою повагу і просимо висловити 

власні думки (переконання) щодо окремих варіантів питань сформульованих 

в опитувальнику. Ваші об’єктивні відповіді будуть сприяти удосконаленню 

судового розгляду і оптимізації судової діяльності. 

        

1.Чи задовольняє Вас процедура судового розгляду у кримінальному 

провадженні за чинним КПК України? 

     1.1. Так; 

     1.2. Ні; 

     1.3. Інше________________________________________________________  

2. Чи доцільно у стадії судового розгляду виокремлювати судове слідство? 

     2.1. Так; 

     2.2. Ні; 

     2.3. Інше________________________________________________________ 

3. Яким чином Ви розумієте судове слідство? 

     3.1. Головна частина судового розгляду, коли перевіряються і 

досліджуються всі докази; 

     3.2. Діяльність суду, що спрямована на дослідження фактичних обставин 

справи; 

     3.3. Важливий етап судового розгляду, який являє собою пізнавальну 

судову діяльність щодо дослідження й оцінки фактичних даних (доказів) в 

умовах змагальності сторін кримінального судочинства (сторони 

обвинувачення та сторони професійного захисту), спрямовану на вирішення 

правового конфлікту; 

     3.4. Інше________________________________________________________ 

4. Яке Ваше відношення до таких видів судового розгляду, як спрощений та 

заочний порядок? 

     4.1. Позитивне; 

     4.2. Негативне; 

     4.3. Позитивне до спрощеного виду судового розгляду, негативне – до 

заочного; 

     4.4. Позитивне до заочного виду судового розгляду, негативне – до 

спрощеного; 

     4.5. Інше________________________________________________________ 

5. Яке Ваше відношення до судового розгляду при особливому провадженні? 
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     5.1. Позитивне; 

     5.2. Негативне; 

     5.3. Інше________________________________________________________ 

6. Чи доцільно розробляти рекомендації щодо судового розгляду окремих 

категорій справ за видами злочинів (убивств, крадіжок, розбоїв та ін.)? 

     6.1. Так; 

     6.2. Ні; 

     6.3. Інше________________________________________________________ 

7. Чи належно виконують свої обов’язки сторона державного обвинувачення 

та сторона професійного захисту? 

     7.1. Всі сторони виконують свої обов’язки належно; 

     7.1. Неналежно виконує свої обов’язки сторона державного 

обвинувачення; 

     7.2. Неналежно виконує свої обов’язки сторона професійного захисту; 

     7.3. Інше________________________________________________________ 

8. У чому полягає неналежність виконання своїх обов’язків з боку сторони 

державного обвинувачення? 

     8.1. Відсутність активності під час судового розгляду; 

     8.2. Не прибуття на судове засідання у призначений час; 

     8.3. Застосування заборонених прийомів під час проведення судових дій; 

     8.4. Порушення певних етичних вимог; 

     8.5. Інше________________________________________________________ 

9. У чому полягає неналежність виконання своїх обов’язків з боку сторони 

професійного захисту? 

     9.1. Відсутність активності під час судового розгляду; 

     9.2. Не прибуття на судове засідання у призначений час; 

     9.3. Застосування заборонених прийомів під час проведення судових дій; 

     9.4. Порушення певних етичних вимог; 

     9.5. Інше________________________________________________________  

10. Чи необхідно активність суду у змагальному кримінальному провадженні 

зводити до мінімуму? 

     10.1. Так; 

     10.2. Ні; 

     10.3. Інше_______________________________________________________ 

11. Які судові дії, на Вашу думку, доцільно здійснювати під час судового 

розгляду? 

     11.1. Допит обвинуваченого; 

     11.2. Допит свідка; 

     11.3. Допит потерпілого; 

     11.4. Допит неповнолітнього свідка чи потерпілого; 

     11.5. Допит експерта; 

     11.6. Допит спеціаліста; 

     11.7. Очна ставка (одночасний допит); 

     11.8. Пред’явлення для впізнання; 
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     11.9. Судовий експеримент; 

     11.10. Перевірка показань на місці; 

     11.11. Дослідження речових доказів; 

     11.12. Дослідження документів; 

     11.13. Обшук; 

     11.14. Дослідження звуко і відеозаписів; 

     11.15. Консультації та роз’яснення спеціаліста; 

     11.16. Огляд на місці; 

     11.17. Призначення (провадження) судових експертиз; 

     11.18. Інше______________________________________________________  

12. Яку функцію мають виконувати судові дії? 

     12.1. Дослідницьку; 

     12.2. Перевірочну; 

     12.3. Пошукову; 

     12.4. Пізнавальну; 

     12.5. Орієнтувальну; 

     12.6. Організаційну; 

     12.7. Інше_______________________________________________________ 

13. Яке Ваше відношення до змінення «обвинувального висновку» на 

«обвинувальний акт» за чинним КПК України? 

     13.1. Позитивне, оскільки змінено порядок подання доказів до суду; 

     13.2. Негативне, оскільки втрачається доказова інформація зібрана на 

стадії досудового розслідування; 

     13.3.   Інше______________________________________________________ 

14. Яке, на Вашу думку, співвідношення понять «обсяг доказів» і «межі 

доказування»? 

     14.1. Це тотожні поняття; 

     14.2. «Обсяг доказів» – їх реальна наявність у кримінальному 

провадженні, «межі доказування» – певна ідеальна сукупність доказів; 

     14.3. Інше_______________________________________________________ 

15. Яке Ваше відношення до спрощеного дослідження доказів (спрощеного 

судового розгляду)? 

     15.1.  Негативне, оскільки обмежується презумпція невинуватості особи та 

доведення її вини; 

     15.2. Позитивно, оскільки сприяє економії процесуальних засобів; 

     15.3. Позитивно, але існує необхідність внесення змін та доповнень до 

кримінального процесуального закону щодо порядку спрощеного 

дослідження доказів; 

     15.4. Інше_______________________________________________________ 

16. Чи викликає у Вас складнощі проведення судового допиту? 

     16.1. Так;  

     16.2. Ні; 

     Якщо є такі складнощі, то в чому вони полягають: 

     16.2.1. В організації проведення судового допиту; 
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     16.2.2. У недостатності тактичних засобів, які можуть бути застосовані 

при проведенні судового допиту; 

     16.2.2. У протидії з боку захисника (обвинувача); 

     16.2.3. У неналежній процесуальній регламентації порядку проведення 

судового допиту; 

     16.2.4. У відсутності (низькій якості) технічних засобів фіксації судового 

допиту; 

     16.2.5. Інше______________________________________________________ 

17. Які, на Вашу думку, особливості (суттєві ознаки) судового допиту? 

     17.1. Змагальний характер спілкування при допиті; 

     17.2. Гласність та відкритість спілкування; 

     17.3. Публічний характер допиту; 

     17.4. Усність судового допиту; 

     17.5. Розширене коло учасників; 

     17.6. Повторюваність показань; 

     17.7. Особлива роль судді при спілкуванні; 

     17.8. Складність рефлексивного управління під час спілкування; 

     17.8. Інше_______________________________________________________ 

18. Чи є, на Вашу думку, ефективним проведення судового допиту у режимі 

відеоконференції?  

     18. 1. Так; 

     18.2. Ні; 

     18.3. Ефективний лише у деяких випадках; 

     18.4. Інше_______________________________________________________ 

19. Чи є, на Вашу думку, ефективним допит свідка з використанням 

технічних засобів з іншого приміщення…, що унеможливлює його 

ідентифікацію? 

     19.1. Так; 

     19.2. Ні; 

     19.3. Ефективний лише у деяких випадках; 

     19.4. Інше_______________________________________________________ 

20. Яке Ваше відношення до введення до КПК України нового джерела 

доказів «показання з чужих слів»? 

     20.1. Позитивне; 

     20.2. Негативне; 

     20.3. Інше_______________________________________________________ 

21. Чи мають бути у процесуальному законодавстві визначені функції 

педагога, психолога та лікаря, які приймають участь у допиті малолітніх і 

неповнолітніх свідків? 

     21.1. Так; 

     21.2 Ні; 

     21.3. Інше_______________________________________________________ 

22. Чи може бути проведено під час судового розгляду «шаховий допит» (при 

допиті однієї особи допитуючий попутно ставить запитання іншим особам 
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щодо обставин, які недостатньо зрозуміло або нечітко викладені у 

показаннях допитуваного)? 

     22.1. Так; 

     22.2. Ні; 

     22.3. Інше_______________________________________________________ 

23. Чи задовольняє Вас порядок проведення одночасного допиту, 

передбачений чинним КПК України? 

     23.1. Так; 

     23.2. Ні; 

     Якщо не задовольняє, то у зв’язку з чим: 

     23.2.1. Незрозумілою заміною терміну «очна ставка» на «одночасний 

допит»; 

     23.2.2. Необхідністю заміни терміну «розбіжності» в показаннях, на 

усунення «суттєвих суперечностей» у показаннях; 

     23.2.3. Необхідністю обмеження проведення судової дії лише двома 

раніше допитаними особами; 

     23.2.4. Відсиланням до правил досудового розслідування (до ч. 9 ст. 224 

КПК України); 

     23.2.5. Інше______________________________________________________ 

24. Яка Ваша позиція щодо можливостей постановки навідних запитань під 

час проведення перехресного допиту? 

     24.1. Негативна; 

     24.2. Позитивна; 

     24.3. Інше_______________________________________________________ 

25. Чи має законодавець у конструкції норми закону визначати поняття 

«навідного» запитання?  

     25.1. Так; 

     25.2. Ні; 

     25.3. Інше_______________________________________________________ 

26. Чи повинен законодавець вказувати у нормі закону про інші заборонені 

запитання? 

     26.1. Так; 

     26.2. Ні; 

     Якщо повинен, то про які заборонені запитання має йти мова: 

     26.1.1. Уловлюючі; 

     26.1.2. Сугестивні; 

     26.1.3. Неетичні; 

     26.1.4. Засновані на релігійних забобонах; 

     26.1.5. Які відносяться до інтимного боку життя особи, якщо це не 

стосується кримінального провадження; 

     26.1.6. Які не стосуються кримінального провадження і виходять за межі 

предмета допиту; 

     26.1.7. Які сформульовані з логічними, граматичними та іншими 

помилками; 
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     26.1.8. Інші______________________________________________________ 

27. Чи може, на Вашу думку, проводитися допит спеціаліста під час судового 

розгляду? 

     27.1. Так, оскільки існує необхідність в отриманні від нього показань; 

     27.2. Ні, оскільки законодавець передбачив проведення іншої судової дії 

«Консультації та роз’яснення спеціаліста»; 

     27.3. Інше_______________________________________________________ 

28. З якою метою проводиться допит експерта в суді? 

     28.1. Для роз’яснення експертного висновку; 

     28.2. Для давання показань; 

     28.3. Для визначення компетенції судового експерта; 

     28.4. Інше_______________________________________________________ 

29. Чи є необхідність двічі попереджувати судового експерта про 

кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку – 

перед проведенням експертизи та перед його допитом? 

     29.1. Так; 

     29.2. Ні; 

     29.3. Інше_______________________________________________________ 

30. Чи співпадає предмет допиту експерта в суді з предметом його 

роз’яснень? 

     30.1. Повністю співпадає; 

     30.2. Предмет допиту експерта ширше ніж його роз’яснення; 

     30.3. Предмет допиту експерта вужче ніж його роз’яснення; 

     30.4. Інше_______________________________________________________ 

31.  Чи має бути передбачено у КПК України порядок огляду речових 

доказів? 

     31.1. Так, це прогалина кримінального процесуального закону; 

     31.2. Ні, у цьому немає потреби; 

     31.3. Інше_______________________________________________________ 

32. Які особливості проведення огляду на місці? 

     32.1. Проводиться через значний проміжок часу після вчинення злочину; 

     32.2. Має перевірочну, а не пізнавальну функцію; 

     32.3. Здійснюється за участю учасників судового провадження; 

     32.4. Здійснюється у виняткових випадках; 

     32.5. Інше_______________________________________________________ 

33.  Чи існують належні умови у Вашому суді щодо відтворення звукозапису 

і демонстрації відеозапису під час судового розгляду? 

     33.1. Так, у нашому суді створені належні для цього умови; 

     33.2. Ні, таких умов не створено; 

     33.3. Інше_______________________________________________________ 

34. Які документи Вам доводилося досліджувати під час судового розгляду? 

     34.1. Письмові документи; 

     34.2. Графічні документи; 

     34.3. Поліграфічні документи; 
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     34.4. Фонодокументи; 

     34.5. Фотодокументи; 

     34.6. Кіно-, або відеодокументи; 

     34.7. Електронні документи; 

     34.8. Інші_______________________________________________________ 

35. Чи доцільно передбачити у КПК України проведення судового 

експерименту? 

     35.1. Так; 

     35.2. Ні; 

     Якщо доцільно, то у зв’язку із чим: 

     35.1.1. Існує необхідність проведення дослідів під час судового розгляду; 

     35.1.2. Судовий експеримент виконує перевірочну і пізнавальну функції; 

     35.3. Умови судового процесу дозволяють здійснити судовий 

експеримент; 

     35.4. Інше_______________________________________________________ 

36. Чи є у Вас складнощі при призначенні судових експертиз? 

     36.1. Так; 

     36.2. Ні; 

     Якщо складнощі є, то у чому вони полягають: 

     36.1.1. У відсутності належної інформації щодо окремих видів судових 

експертиз; 

     36.1.2. У встановленні судового експерта (експертної установи), які здатні 

провести певну експертизу; 

     36.1.3. У законодавчих приписах щодо можливості проведення судових 

експертиз лише у державних спеціалізованих експертних установах; 

     36.1.4. У значних строках щодо проведення окремих видів судових 

експертиз; 

     36.1.5. У формулюванні запитань експерту; 

     36.1.6. У збиранні зразків для порівняльного дослідження; 

     36.1.7. Інше______________________________________________________ 

37. Ваш стаж роботи професійним суддею _________ років. 

38. Ваші пропозиції щодо удосконалення та оптимізації процедури судового 

розгляду: 
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Опитувальник 

для анкетування прокурорів 

 

       Шановний колего! Висловлюємо Вам свою повагу і просимо висловити 

власні думки (переконання) щодо окремих варіантів відповідей на питання, 

що сформульовані в опитувальнику. Ваші об’єктивні відповіді будуть 

сприяти удосконаленню судового розгляду і оптимізації діяльності сторони 

обвинувачення. Якщо Ви вважаєте за необхідне можна надати на конкретне 

питання декілька відповідей. Будемо вдячні за розгорнуті відповіді і 

прийняття участі в опитуванні. 

 

1. Чи забезпечено, на Вашу думку, належний баланс поділу процесуальних 

функцій сторін з боку обвинувачення та захисту у змагальному 

кримінальному провадженні? 

     1.1. Так; 

     1.2. Ні; 

     1.3. Інше________________________________________________________ 

2. Чи задовольняє Вас процедура судового розгляду у кримінальному 

провадженні за чинним КПК України? 

     2.1. Так; 

     2.2. Ні; 

     2.3. Інше________________________________________________________  

3. Чи доцільно у стадії судового розгляду виокремлювати судове слідство? 

     3.1. Так; 

     3.2. Ні; 

     3.3. Інше________________________________________________________ 

4. Як Ви розумієте поняття судове слідство? 

     4.1. Головна частина судового розгляду, коли перевіряються і 

досліджуються всі докази; 

     4.2. Діяльність суду, що спрямована на дослідження фактичних обставин 

справи; 

     4.3. Пізнавальна судова діяльність щодо дослідження й оцінки фактичних 

даних (доказів) в умовах змагальності сторін кримінального судочинства 

(сторони обвинувачення та сторони професійного захисту), спрямована на 

вирішення правового конфлікту; 

     4.4. Інше________________________________________________________ 

5. Яке Ваше відношення до таких видів судового розгляду, як спрощений та 

заочний (in absentia) порядок? 

     5.1. Позитивне; 

     5.2. Негативне; 

     5.3. Позитивне до спрощеного виду судового розгляду, негативне – до 

заочного; 

     5.4. Позитивне до заочного виду судового розгляду, негативне – до 

спрощеного; 
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     5.5. Інше________________________________________________________ 

6. Яке Ваше відношення до судового розгляду при особливому провадженні? 

     6.1. Позитивне; 

     6.2. Негативне; 

     6.3. Інше________________________________________________________ 

7. Чи доцільно розробляти рекомендації щодо судового розгляду окремих 

категорій справ за видами злочинів (убивств, крадіжок, розбоїв та ін.)? 

     7.1. Так; 

     7.2. Ні; 

     7.3. Інше________________________________________________________ 

8. Чи часто під час судового розгляду відбувається протидія з боку сторони 

захисту? 

     8.1. Так; 

     8.2. Ні; 

     8.3. Інше________________________________________________________ 

     Якщо часто, то у чому це полягає: 

     8.1.1. У використанні недозволених прийомів та методів; 

     8.1.2. У використанні перекрученої інформації; 

     8.1.3. У підшукуванні лжесвідків; 

     8.1.4. У постановці заборонених запитань; 

     8.1.4. У фальсифікації доказів; 

     8.1.5. У здійсненні корупційних діянь; 

     8.1.6. У неналежному використанні засобів масової інформації з метою 

вплинути на суд; 

     8.1.7. У навмисному затягуванні судового процесу; 

     8.1.8. Інше_______________________________________________________ 

9. Чи необхідна, на Вашу думку, активність суду у змагальному 

кримінальному провадженні? 

     9.1. Так; 

     9.2. Ні; 

     9.3. Інше_______________________________________________________ 

10. Які судові дії, на Вашу думку, доцільно здійснювати під час судового 

розгляду? 

     10.1. Допит обвинуваченого; 

     10.2. Допит свідка; 

     10.3. Допит потерпілого; 

     10.4. Допит неповнолітнього свідка чи потерпілого; 

     10.5. Допит експерта; 

     10.6. Допит спеціаліста; 

     10.7. Очна ставка (одночасний допит); 

     10.8. Пред’явлення для впізнання; 

     10.9. Судовий експеримент; 

     10.10. Перевірка показань на місці; 

     10.11. Дослідження речових доказів; 
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     10.12. Дослідження документів; 

     10.13. Обшук; 

     10.14. Дослідження звуко і відеозаписів; 

     10.15. Консультації та роз’яснення спеціаліста; 

     10.16. Огляд на місці; 

     10.17. Призначення (провадження) судових експертиз; 

     10.18. Інше______________________________________________________  

11. Яку функцію мають виконувати судові дії? 

     11.1. Дослідницьку; 

     11.2. Перевірочну; 

     11.3. Пошукову; 

     11.4. Пізнавальну; 

     11.5. Орієнтувальну; 

     11.6. Організаційну; 

     11.7. Інше_______________________________________________________ 

12. Яке Ваше відношення до змінення «обвинувального висновку» на 

«обвинувальний акт» за чинним КПК України? 

     12.1. Позитивне, оскільки змінено порядок подання доказів до суду; 

     12.2. Негативне, оскільки втрачається доказова інформація зібрана на 

стадії досудового розслідування; 

     12.3.   Інше______________________________________________________ 

13. Яке, на Вашу думку, співвідношення понять «обсяг доказів» і «межі 

доказування»? 

     13.1. Це тотожні поняття; 

     13.2. «Обсяг доказів» – їх реальна наявність у кримінальному 

провадженні, «межі доказування» – певна ідеальна сукупність доказів; 

     13.3. Інше_______________________________________________________ 

14. Яке Ваше відношення до спрощеного дослідження доказів (спрощеного 

судового розгляду)? 

     14.1.  Негативне, оскільки обмежується презумпція невинуватості особи та 

доведення її вини; 

     14.2. Позитивно, оскільки сприяє економії процесуальних засобів; 

     14.3. Позитивно, але існує необхідність внесення змін та доповнень до 

кримінального процесуального закону щодо порядку спрощеного 

дослідження доказів; 

     14.4. Інше_______________________________________________________ 

15. Чи є складнощі при проведенні Вами судового допиту? 

     15.1. Так;  

     15.2. Ні; 

     Якщо є такі складнощі, то в чому вони полягають: 

     15.1.1. У неналежному регулюванні процесу отримання показань з боку 

головуючого судді;  

     15.1.2. У недостатності у прокурора тактичних засобів, які можуть бути 

застосовані при проведенні судового допиту; 
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     15.1.3. У протидії з боку недобросовісного захисника; 

     15.1.4. У неналежній процесуальній регламентації порядку проведення 

судового допиту; 

     15.1.5. У відсутності (низькій якості) технічних засобів фіксації судового 

допиту; 

     15.1.6. Інше______________________________________________________ 

16. Які, на Вашу думку, особливості (суттєві ознаки) судового допиту? 

     16.1. Змагальний характер спілкування при допиті; 

     16.2. Гласність та відкритість спілкування; 

     16.3. Публічний характер допиту; 

     16.4. Усність судового допиту; 

     16.5. Розширене коло учасників; 

     16.6. Повторюваність показань; 

     16.7. Особлива роль судді при спілкуванні; 

     16.8. Складність рефлексивного управління під час спілкування; 

     16.8. Інше_______________________________________________________ 

17. Чи є, на Вашу думку, ефективним проведення судового допиту у режимі 

відеоконференції?  

     17. 1. Так; 

     17.2. Ні; 

     17.3. Ефективний лише у деяких випадках; 

     17.4. Інше_______________________________________________________ 

18. Чи є, на Вашу думку, ефективним допит свідка з використанням 

технічних засобів з іншого приміщення, що унеможливлює його 

ідентифікацію? 

     18.1. Так; 

     18.2. Ні; 

     18.3. Ефективний лише у деяких випадках; 

     18.4. Інше_______________________________________________________ 

19. Яке Ваше відношення до введення до КПК України нового джерела 

доказів «показання з чужих слів»? 

     19.1. Позитивне; 

     19.2. Негативне; 

     19.3. Інше_______________________________________________________ 

20. Чи мають бути у процесуальному законодавстві визначені функції 

педагога, психолога та лікаря, які приймають участь у допиті малолітніх і 

неповнолітніх свідків? 

     20.1. Так; 

     20.2 Ні; 

     20.3. Інше_______________________________________________________ 

21. Чи може бути проведено під час судового розгляду «шаховий допит» (при 

допиті однієї особи допитуючий попутно ставить запитання іншим особам 

щодо обставин, які недостатньо зрозуміло або нечітко викладені у 

показаннях допитуваного)? 
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     21.1. Так; 

     21.2. Ні; 

     21.3. Інше_______________________________________________________ 

22. Чи задовольняє Вас порядок проведення одночасного допиту, 

передбачений чинним КПК України? 

     22.1. Так; 

     22.2. Ні; 

     Якщо не задовольняє, то у зв’язку з чим: 

     22.2.1. Незрозумілою заміною терміну «очна ставка» на «одночасний 

допит»; 

     22.2.2. Необхідністю заміни терміну «розбіжності» в показаннях, на 

усунення «суттєвих суперечностей» у показаннях; 

     22.2.3. Необхідністю обмеження проведення судової дії лише двома 

раніше допитаними особами; 

     22.2.4. Відсиланням до правил досудового розслідування (до ч. 9 ст. 224 

КПК України); 

     22.2.5. Інше______________________________________________________ 

23. Яка Ваша позиція щодо можливостей постановки навідних запитань під 

час проведення перехресного допиту? 

     23.1. Негативна; 

     23.2. Позитивна; 

     23.3. Інше_______________________________________________________ 

24. Чи має законодавець у конструкції норми закону визначати поняття 

«навідного» запитання?  

     24.1. Так; 

     24.2. Ні; 

     24.3. Інше_______________________________________________________ 

25. Чи повинен законодавець вказувати у нормі закону про інші заборонені 

запитання? 

     25.1. Так; 

     25.2. Ні; 

     Якщо повинен, то про які заборонені запитання має йти мова: 

     25.1.1. Уловлюючі; 

     25.1.2. Сугестивні; 

     25.1.3. Неетичні; 

     25.1.4. Засновані на релігійних забобонах; 

     25.1.5. Які відносяться до інтимного боку життя особи, якщо це не 

стосується кримінального провадження; 

     25.1.6. Які не стосуються кримінального провадження і виходять за межі 

предмета допиту; 

     25.1.7. Які сформульовані з логічними, граматичними та іншими 

помилками; 

     25.1.8. Інші______________________________________________________ 
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26. Чи може, на Вашу думку, проводитися допит спеціаліста під час судового 

розгляду? 

     26.1. Так, оскільки існує необхідність в отриманні від нього показань; 

     26.2. Ні, оскільки законодавець передбачив проведення іншої судової дії 

«Консультації та роз’яснення спеціаліста»; 

     26.3. Інше_______________________________________________________ 

27. З якою метою проводиться допит експерта в суді? 

     27.1. Для роз’яснення експертного висновку; 

     27.2. Для давання показань; 

     27.3. Для визначення компетенції судового експерта; 

     27.4. Інше_______________________________________________________ 

28. Чи є необхідність двічі попереджувати судового експерта про 

кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку – 

перед проведенням експертизи та перед його допитом? 

     28.1. Так; 

     28.2. Ні; 

     28.3. Інше_______________________________________________________ 

29.  Чи доцільно проводити під час судового розгляду огляд речових доказів? 

     29.1. Так; 

     29.2. Ні; 

     29.3. Інше_______________________________________________________ 

30. Чи доцільно проводити, на Вашу думку, огляд на місці під час судового 

розгляду? 

     30.1. Так; 

     30.2. Ні; 

     30.3. Інше_______________________________________________________ 

31. Чи проводиться під час судового розгляду пред’явлення для впізнання? 

     31.1. Так; 

     31.2. Ні; 

     31.3. Інше_______________________________________________________ 

32. Чи доцільно передбачити у КПК України проведення судового 

експерименту? 

     32.1. Так; 

     32.2. Ні; 

     Якщо доцільно, то у зв’язку із чим: 

     32.1.1. Існує необхідність проведення дослідів під час судового розгляду; 

     32.1.2. Судовий експеримент виконує перевірочну і пізнавальну функції; 

     32.3. Умови судового процесу дозволяють здійснити судовий 

експеримент; 

     32.4. Інше_______________________________________________________ 

33. Чи доцільно передбачити у КПК України проведення освідування особи 

під час судового розгляду? 

     33.1. Доцільно; 

     33.2. Недоцільно; 
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     33.3. Інше_______________________________________________________ 

34. Чи є складнощі при призначенні судових експертиз під час судового 

розгляду? 

     34.1. Так; 

     34.2. Ні; 

     34.3. Інше______________________________________________________ 

35. Чи є складнощі у збиранні зразків для експертного дослідження під час 

судового провадження? 

     35.1. Так; 

     35.2. Ні; 

     Якщо є такі складнощі, то у чому вони полягають: 

     35.1.1. У відсутності належної процесуальної регламентації; 

     35.1.2. У ненаданні суду зразків для експертного дослідження; 

     35.1.3. В організаційних питаннях щодо отримання таких зразків; 

     35.1.4. У протидії з боку зацікавлених осіб; 

     35.1.4. Інше_____________________________________________________ 

36. Ваш стаж роботи прокурором _________ років. 

37. Ваші пропозиції щодо удосконалення та оптимізації діяльності сторони 

обвинувачення під час судового розгляду: 
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Опитувальник 

для анкетування адвокатів 

 

       Шановний колего! Висловлюємо Вам свою повагу і просимо висловити 

власні думки (переконання) щодо окремих варіантів відповідей на питання, 

що сформульовані в опитувальнику. Ваші об’єктивні відповіді будуть 

сприяти удосконаленню судового розгляду і оптимізації діяльності сторони 

захисту у кримінальному провадженні. Якщо Ви вважаєте за необхідне 

можна надати на конкретне питання декілька відповідей. Будемо вдячні за 

розгорнуті відповіді і прийняття участі в опитуванні. 

 

1. Чи забезпечено, на Вашу думку, належний баланс поділу процесуальних 

функцій сторін з боку обвинувачення та захисту у змагальному 

кримінальному провадженні? 

     1.1. Так; 

     1.2. Ні; 

     1.3. Інше________________________________________________________ 

2. У чому має полягати мета захисної діяльності у змагальному 

кримінальному провадженні? 

     2.1. Захистити клієнта за допомогою будь-яких засобів; 

     2.2. Надавати правову допомогу клієнтові; 

     2.3. Брати участь у кримінальному провадженні; 

     2.4. Прагнути до встановлення справедливості; 

     2.5. Інше________________________________________________________ 

3. Чи є складнощі у поданні захисником доказів під час судового 

провадження? 

     3.1. Так; 

     3.2. Ні; 

     3.3. Інше________________________________________________________ 

     Якщо такі складнощі є, то у чому вони полягають: 

     3.1.1. У відсутності чіткої процедури щодо отримання та вилучення речей 

та документів, проведення інших дій з боку захисника; 

     3.1.2. У проблемах з належним процесуальним оформленням результатів 

дій захисника щодо збирання і подання доказів;   

     3.1.3. У відсутності нормативного регулювання процесуальної форми 

подання доказів учасниками кримінального провадження; 

     3.1.4. Інше_______________________________________________________ 

4. Чи задовольняє Вас процедура судового розгляду у кримінальному 

провадженні за чинним КПК України? 

     4.1. Так; 

     4.2. Ні; 

     4.3. Інше________________________________________________________  

5. Чи доцільно у стадії судового розгляду виокремлювати судове слідство? 

     5.1. Так; 
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     5.2. Ні; 

     5.3. Інше________________________________________________________ 

6. Як Ви розумієте поняття судове слідство? 

     6.1. Головна частина судового розгляду, коли перевіряються і 

досліджуються всі докази; 

     6.2. Діяльність суду, що спрямована на дослідження фактичних обставин 

справи; 

     6.3. Пізнавальна судова діяльність щодо дослідження й оцінки фактичних 

даних (доказів) в умовах змагальності сторін кримінального судочинства 

(сторони обвинувачення та сторони захисту), спрямована на вирішення 

правового конфлікту; 

     6.4. Інше________________________________________________________ 

7. Яке Ваше відношення до таких видів судового розгляду, як спрощений та 

заочний (in absentia) порядок? 

     7.1. Позитивне; 

     7.2. Негативне; 

     7.3. Позитивне до спрощеного виду судового розгляду, негативне – до 

заочного; 

     7.4. Позитивне до заочного виду судового розгляду, негативне – до 

спрощеного; 

     7.5. Інше________________________________________________________ 

8. Яке Ваше відношення до судового розгляду при особливому провадженні? 

     8.1. Позитивне; 

     8.2. Негативне; 

     8.3. Інше________________________________________________________ 

9. Чи доцільно розробляти рекомендації щодо судового розгляду окремих 

категорій справ за видами злочинів (убивств, крадіжок, розбоїв та ін.)? 

     9.1. Так; 

     9.2. Ні; 

     9.3. Інше________________________________________________________ 

10. Чи належно, на Вашу думку, виконує своє обов’язки сторона 

обвинувачення під час судового розгляду? 

     10.1. Так; 

     10.2. Ні; 

     10.3. Інше_______________________________________________________ 

11. Чи необхідна, на Вашу думку, активність суду у змагальному 

кримінальному провадженні? 

     11.1. Так; 

     11.2. Ні; 

     11.3. Інше_______________________________________________________ 

12. Які судові дії, на Вашу думку, доцільно здійснювати під час судового 

розгляду? 

     12.1. Допит обвинуваченого; 

     12.2. Допит свідка; 
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     12.3. Допит потерпілого; 

     12.4. Допит неповнолітнього свідка чи потерпілого; 

     12.5. Допит експерта; 

     12.6. Допит спеціаліста; 

     12.7. Очна ставка (одночасний допит); 

     12.8. Пред’явлення для впізнання; 

     12.9. Судовий експеримент; 

     12.10. Перевірка показань на місці; 

     12.11. Дослідження речових доказів; 

     12.12. Дослідження документів; 

     12.13. Обшук; 

     12.14. Дослідження звуко- і відеозаписів; 

     12.15. Консультації та роз’яснення спеціаліста; 

     12.16. Огляд на місці; 

     12.17. Призначення (провадження) судових експертиз; 

     12.18. Інше______________________________________________________  

13. Яку функцію мають виконувати судові дії? 

     13.1. Дослідницьку; 

     13.2. Перевірочну; 

     13.3. Пошукову; 

     13.4. Пізнавальну; 

     13.5. Орієнтувальну; 

     13.6. Організаційну; 

     13.7. Інше_______________________________________________________ 

14. Яке Ваше відношення до змінення «обвинувального висновку» на 

«обвинувальний акт» за чинним КПК України? 

     14.1. Позитивне, оскільки змінено порядок подання доказів до суду; 

     14.2. Негативне, оскільки втрачається доказова інформація зібрана на 

стадії досудового розслідування; 

     14.3.   Інше______________________________________________________ 

15. Яке, на Вашу думку, співвідношення понять «обсяг доказів» і «межі 

доказування»? 

     15.1. Це тотожні поняття; 

     15.2. «Обсяг доказів» – їх реальна наявність у кримінальному 

провадженні, «межі доказування» – певна ідеальна сукупність доказів; 

     15.3. Інше_______________________________________________________ 

16. Яке Ваше відношення до спрощеного дослідження доказів (спрощеного 

судового розгляду)? 

     16.1.  Негативне, оскільки обмежується презумпція невинуватості особи та 

доведення її вини; 

     16.2. Позитивно, оскільки сприяє економії процесуальних засобів; 

     16.3. Позитивно, але існує необхідність внесення змін та доповнень до 

кримінального процесуального закону щодо порядку спрощеного 

дослідження доказів; 
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     16.4. Інше_______________________________________________________ 

17. Чи є складнощі при проведенні Вами судового допиту? 

     17.1. Так;  

     17.2. Ні; 

     Якщо є такі складнощі, то в чому вони полягають: 

     17.1.1. У неналежному регулюванні процесу отримання показань з боку 

головуючого судді;  

     17.1.2. У недостатності у захисника тактичних засобів, які можуть бути 

застосовані при проведенні судового допиту; 

     17.1.3. У протидії з боку недобросовісного обвинувача; 

     17.1.4. У неналежній процесуальній регламентації порядку проведення 

судового допиту; 

     17.1.5. У відсутності (низькій якості) технічних засобів фіксації судового 

допиту; 

     17.1.6. Інше______________________________________________________ 

18. Які, на Вашу думку, особливості (суттєві ознаки) судового допиту? 

     18.1. Змагальний характер спілкування при допиті; 

     18.2. Гласність та відкритість спілкування; 

     18.3. Публічний характер допиту; 

     18.4. Усність судового допиту; 

     18.5. Розширене коло учасників; 

     18.6. Повторюваність показань; 

     18.7. Особлива роль судді при спілкуванні; 

     18.8. Складність рефлексивного управління під час спілкування; 

     18.8. Інше_______________________________________________________ 

19. Чи є, на Вашу думку, ефективним проведення судового допиту у режимі 

відеоконференції?  

     19. 1. Так; 

     19.2. Ні; 

     19.3. Ефективний лише у деяких випадках; 

     19.4. Інше_______________________________________________________ 

20. Чи є, на Вашу думку, ефективним допит свідка з використанням 

технічних засобів з іншого приміщення, що унеможливлює його 

ідентифікацію? 

     20.1. Так; 

     20.2. Ні; 

     20.3. Ефективний лише у деяких випадках; 

     20.4. Інше_______________________________________________________ 

21. Яке Ваше відношення до введення до КПК України нового джерела 

доказів «показання з чужих слів»? 

     21.1. Позитивне; 

     21.2. Негативне; 

     21.3. Інше_______________________________________________________ 
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22. Чи мають бути у процесуальному законодавстві визначені функції 

педагога, психолога та лікаря, які приймають участь у допиті малолітніх і 

неповнолітніх свідків? 

     22.1. Так; 

     22.2 Ні; 

     22.3. Інше_______________________________________________________ 

23. Чи може бути проведено під час судового розгляду «шаховий допит» (при 

допиті однієї особи допитуючий попутно ставить запитання іншим особам 

щодо обставин, які недостатньо зрозуміло або нечітко викладені у 

показаннях допитуваного)? 

     23.1. Так; 

     23.2. Ні; 

     23.3. Інше_______________________________________________________ 

24. Чи задовольняє Вас порядок проведення одночасного допиту, 

передбачений чинним КПК України? 

     24.1. Так; 

     24.2. Ні; 

     Якщо не задовольняє, то у зв’язку з чим: 

     24.2.1. Незрозумілою заміною терміну «очна ставка» на «одночасний 

допит»; 

     24.2.2. Необхідністю заміни терміну «розбіжності» в показаннях, на 

усунення «суттєвих суперечностей» у показаннях; 

     24.2.3. Необхідністю обмеження проведення судової дії лише двома 

раніше допитаними особами; 

     24.2.4. Відсиланням до правил досудового розслідування (до ч. 9 ст. 224 

КПК України); 

     24.2.5. Інше______________________________________________________ 

25. Яка Ваша позиція щодо можливостей постановки навідних запитань під 

час проведення перехресного допиту? 

     25.1. Негативна; 

     25.2. Позитивна; 

     25.3. Інше_______________________________________________________ 

26. Чи має законодавець у конструкції норми закону визначати поняття 

«навідного» запитання?  

     26.1. Так; 

     26.2. Ні; 

     26.3. Інше_______________________________________________________ 

27. Чи повинен законодавець вказувати у нормі закону про інші заборонені 

запитання? 

     27.1. Так; 

     27.2. Ні; 

     Якщо повинен, то про які заборонені запитання має йти мова: 

     27.1.1. Уловлюючі; 

     27.1.2. Сугестивні; 
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     27.1.3. Неетичні; 

     27.1.4. Засновані на релігійних забобонах; 

     27.1.5. Які відносяться до інтимного боку життя особи, якщо це не 

стосується кримінального провадження; 

     27.1.6. Які не стосуються кримінального провадження і виходять за межі 

предмета допиту; 

     27.1.7. Які сформульовані з логічними, граматичними та іншими 

помилками; 

     27.1.8. Інші______________________________________________________ 

28. Чи може, на Вашу думку, проводитися допит спеціаліста під час судового 

розгляду? 

     28.1. Так, оскільки існує необхідність в отриманні від нього показань; 

     28.2. Ні, оскільки законодавець передбачив проведення іншої судової дії 

«Консультації та роз’яснення спеціаліста»; 

     28.3. Інше_______________________________________________________ 

29. З якою метою проводиться допит експерта в суді? 

     29.1. Для роз’яснення експертного висновку; 

     29.2. Для давання показань; 

     29.3. Для визначення компетенції судового експерта; 

     29.4. Інше_______________________________________________________ 

30. Чи є необхідність двічі попереджувати судового експерта про 

кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку – 

перед проведенням експертизи та перед його допитом? 

     30.1. Так; 

     30.2. Ні; 

     30.3. Інше_______________________________________________________ 

31.  Чи доцільно проводити під час судового розгляду огляд речових доказів? 

     31.1. Так; 

     31.2. Ні; 

     31.3. Інше_______________________________________________________ 

32. Чи доцільно проводити, на Вашу думку, огляд на місці під час судового 

розгляду? 

     32.1. Так; 

     32.2. Ні; 

     32.3. Інше_______________________________________________________ 

33. Чи проводиться під час судового розгляду пред’явлення для впізнання? 

     33.1. Так; 

     33.2. Ні; 

     33.3. Інше_______________________________________________________ 

34. Чи доцільно передбачити у КПК України проведення судового 

експерименту? 

     34.1. Так; 

     34.2. Ні; 

     Якщо доцільно, то у зв’язку із чим: 
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     34.1.1. Існує необхідність проведення дослідів під час судового розгляду; 

     34.1.2. Судовий експеримент виконує перевірочну і пізнавальну функції; 

     34.1.3. Умови судового процесу дозволяють здійснити судовий 

експеримент; 

     34.1.4. Інше______________________________________________________ 

35. Чи доцільно передбачити у КПК України проведення освідування особи 

під час судового розгляду? 

     35.1. Доцільно; 

     35.2. Недоцільно; 

     35.3. Інше_______________________________________________________ 

36. Чи є складнощі при призначенні судових експертиз під час судового 

розгляду? 

     36.1. Так; 

     36.2. Ні; 

     36.3. Інше______________________________________________________ 

37. Чи є складнощі у збиранні зразків для експертного дослідження під час 

судового провадження? 

     37.1. Так; 

     37.2. Ні; 

     Якщо є такі складнощі, то у чому вони полягають: 

     37.1.1. У відсутності належної процесуальної регламентації; 

     37.1.2. У ненаданні суду зразків для експертного дослідження; 

     37.1.3. В організаційних питаннях щодо отримання таких зразків; 

     37.1.4. У протидії з боку зацікавлених осіб; 

     37.1.4. Інше_____________________________________________________ 

38. Ваш стаж роботи адвокатом _________ років. 

39. Ваші пропозиції щодо удосконалення та оптимізації діяльності сторони 

захисту під час судового розгляду: 
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Додаток В 

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ТАБЛИЦІ ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ 

АНКЕТУВАННЯ РЕСПОНДЕНТІВ 

 

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ 

професійних суддів 

 

1. Чи задовольняє Вас процедура судового розгляду у кримінальному 

провадженні за чинним КПК України? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

1.1. Так 40 39 

1.2. Ні 62 61 

1.3. Інше 0 0 

 

2. Чи доцільно на стадії судового розгляду виокремлювати судове слідство? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

2.1. Так 84 82 

2.2. Ні 16 16 

2.3. Інше 2 2 

 

3. Як Ви розумієте поняття судове слідство? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

3.1. Головна частина 

судового розгляду, коли 

перевіряються і 

досліджуються всі докази 

34 33 

3.2. Діяльність суду, що 

спрямована на 

дослідження фактичних 

обставин справи 

18 18 

3.3. Пізнавальна судова 

діяльність щодо 

дослідження й оцінки 

фактичних даних (доказів) 

в умовах змагальності 

сторін кримінального 

48 47 
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судочинства (сторони 

обвинувачення та сторони 

професійного захисту), 

спрямована на вирішення 

правового конфлікту 

3.4. Інше 2 2 

 

4. Яке Ваше відношення до таких видів судового розгляду, як спрощений та 

заочний (in absentia) порядок? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

4.1.  Позитивне 78 76 

4.2.  Негативне 16 16 

4.3. Позитивне до 

спрощеного виду 

судового розгляду, 

негативне – до заочного 

58 57 

4.4. Позитивне до 

заочного виду судового 

розгляду, негативне – до 

спрощеного 

6 6 

4.5. Інше 8 8 

 

5. Яке Ваше відношення до судового розгляду при особливому провадженні? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

5.1.  Позитивне 56 55 

5.2.  Негативне 44 43 

5.3. Інше 2 2 

 

6. Чи доцільно розробляти рекомендації щодо судового розгляду окремих 

категорій справ за видами злочинів (убивств, крадіжок, розбоїв та ін.)? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

6.1. Так 62 61 

6.2. Ні 36 35 

6.3. Інше 4 4 
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7. Чи належно виконують свої обов’язки сторона обвинувачення та сторона 

захисту? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

7.1.  Всі сторони 

виконують свої обов’язки 

належно 

4 4 

7.2. Неналежно виконує 

свої обов’язки сторона 

обвинувачення 

67 66 

7.3. Неналежно виконує 

свої обов’язки сторона 

захисту 

62 61 

7.4. Інше 2 2 

 

8. У чому полягає неналежність виконання своїх обов’язків з боку сторони 

обвинувачення? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

8.1. Відсутність 

активності під час 

судового розгляду 

78 76 

8.2. Не прибуття на судове 

засідання у призначений 

час 

45 44 

8.3. Застосування 

заборонених прийомів під 

час проведення судових 

дій 

6 6 

8.4. Порушення певних 

етичних вимог 

4 4 

8.5. Інше 2 2 

 

9. У чому полягає неналежність виконання своїх обов’язків з боку сторони 

захисту? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

9.1. Відсутність 

активності під час 

судового розгляду 

24 24 

9.2. Не прибуття на судове 

засідання у призначений 

час 

48 47 
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9.3. Застосування 

заборонених прийомів під 

час проведення судових 

дій 

16 16 

9.4. Порушення певних 

етичних вимог 

5 5 

9.5. Інше 2 2 

 

10. Чи необхідно зводити до мінімуму активність суду у змагальному 

кримінальному провадженні? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

10.1. Так 82 80 

10.2. Ні 18 18 

10.3. Інше 2 2 

 

11. Які судові дії, на Вашу думку, доцільно здійснювати під час судового 

розгляду? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

11.1. Допит 

обвинуваченого 

102 100 

11.2. Допит свідка 102 100 

11.3. Допит потерпілого 102 100 

11.4. Допит 

неповнолітнього свідка чи 

потерпілого 

96 94 

11.5. Допит експерта 88 86 

11.6. Допит спеціаліста 28 27 

11.7. Очна ставка 

(одночасний допит) 

28 27 

11.8. Пред’явлення для 

впізнання 

24 24 

11.9. Судовий 

експеримент 

26 25 

11.10. Перевірка показань 

на місці 

20 20 

11.11. Дослідження 

речових доказів 

102 100 

11.12. Дослідження 

документів 

102 100 
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11.13. Обшук 6 6 

11.14. Дослідження звуко 

і відеозаписів 

97 95 

11.15. Консультації та 

роз’яснення спеціаліста 

88 86 

11.16. Огляд на місці 7 7 

11.17. Призначення 

(провадження) судових 

експертиз 

90 88 

11.18. Інше 6 6 

 

12. Яку функцію мають виконувати судові дії? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

12.1. Дослідницьку 56 55 

12.2. Перевірочну 67 66 

12.3. Пошукову 0 0 

12.4. Пізнавальну 44 43 

12.5. Орієнтувальну 0 0 

12.6. Організаційну 16 16 

12.7. Інше 0 0 

 

13. Яке Ваше відношення до змінення «обвинувального висновку» на 

«обвинувальний акт» за чинним КПК України? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

13.1. Позитивне, оскільки 

змінено порядок подання 

доказів до суду 

18 18 

13.2. Негативне, оскільки 

втрачається доказова 

інформація зібрана на 

стадії досудового 

розслідування 

83 81 

13.3. Інше 1 1 

 

14. Яке, на Вашу думку, співвідношення понять «обсяг доказів» і «межі 

доказування»? 
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Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

14.1. Це тотожні поняття 12 12 

14.2. «Обсяг доказів» – їх 

реальна наявність у 

кримінальному 

провадженні, «межі 

доказування» – певна 

ідеальна сукупність 

доказів 

86 84 

14.3. Інше 4 4 

 

15. Яке Ваше відношення до спрощеного дослідження доказів (спрощеного 

судового розгляду)? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

15.1.  Негативне, оскільки 

обмежується презумпція 

невинуватості особи та 

доведення її вини 

10 10 

15.2. Позитивне, оскільки 

сприяє економії 

процесуальних засобів 

70 69 

15.3. Позитивне, але існує 

необхідність внесення 

змін та доповнень до 

кримінального 

процесуального закону 

щодо порядку спрощеного 

дослідження доказів 

21 21 

15.4. Інше 1 1 

 

16. Чи викликає у Вас складнощі проведення судового допиту? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

16.1. Так  38 37 

16.2. Ні 64 63 

Якщо є такі складнощі, то 

в чому вони полягають: 

16.1.1. В організації 

проведення судового 

допиту 

12 12 

16.1.2. У недостатності 

тактичних засобів, які 

10 10 
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можуть бути застосовані 

при проведенні судового 

допиту 

16.1.3. У протидії з боку 

захисника (обвинувача) 

8 8 

16.1.4. У неналежній 

процесуальній 

регламентації порядку 

проведення судового 

допиту 

7 7 

16.1.5. У відсутності 

(низькій якості) технічних 

засобів фіксації судового 

допиту 

4 4 

16.1.6. Інше 4 4 

 

17. Які, на Вашу думку, особливості (суттєві ознаки) судового допиту? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

17.1. Змагальний характер 

спілкування при допиті 

86 84 

17.2. Гласність та 

відкритість спілкування 

44 43 

17.3. Публічний характер 

допиту 

41 40 

17.4. Усність судового 

допиту 

16 16 

17.5. Розширене коло 

учасників 

17 17 

17.6. Повторюваність 

показань 

21 21 

17.7. Особлива роль судді 

при спілкуванні 

52 51 

17.8. Складність 

рефлексивного управління 

під час спілкування 

11 11 

17.9. Інше 1 1 

 

18. Чи є, на Вашу думку, ефективним проведення судового допиту у режимі 

відеоконференції?  

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

18.1. Так 67 66 

18.2. Ні 10 10 
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18.3. Ефективний лише у 

деяких випадках 

25 25 

18.4. Інше 0 0 

 

19. Чи є, на Вашу думку, ефективним допит свідка з використанням технічних 

засобів з іншого приміщення, що унеможливлює його ідентифікацію? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

19.1. Так 31 30 

19.2. Ні 15 15 

19.3. Ефективний лише у 

деяких випадках 

54 53 

19.4. Інше 2 2 

 

20. Яке Ваше відношення до введення до КПК України нового джерела доказів 

«показання з чужих слів»? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

20.1. Позитивне 15 15 

20.2. Негативне 82 80 

20.3. Інше 5 5 

 

21. Чи мають бути у процесуальному законодавстві визначені функції 

педагога, психолога та лікаря, які приймають участь у допиті малолітніх і 

неповнолітніх свідків? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

21.1. Так 88 86 

21.2. Ні 12 12 

21.3. Інше 2 2 

Якщо так, то які саме: 

21.1.1. Надання допомоги 

як спеціаліст у галузі 

педагогіки, психології або 

медицини 

67 66 

21.1.2. Формулювання 

запитань з урахуванням 

віку допитуваного 

38 37 
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21.1.3. Здійснення 

педагогічного 

(психологічного) впливу 

на неповнолітнього 

12 12 

21.1.4. Надання допомоги 

у встановленні 

психологічного контакту з 

допитуваним 

18 18 

21.1.5. Надання медичної 

допомоги 

14 14 

21.1.6. Надання 

консультативної фахової 

допомоги 

21 21 

21.1.7. Інше 1 1 

 

22. Чи може бути проведено під час судового розгляду «шаховий допит» (при 

допиті однієї особи допитуючий попутно ставить запитання іншим особам 

щодо обставин, які недостатньо зрозуміло або нечітко викладені у показаннях 

допитуваного)? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

22.1. Так 87 85 

22.2. Ні 12 12 

22.3. Інше 3 3 

 

23. Чи задовольняє Вас порядок проведення одночасного допиту, 

передбачений чинним КПК України? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

23.1. Так 76 74 

23.2. Ні 26 25 

Якщо не задовольняє, то у 

зв’язку з чим: 

23.2.1. Незрозумілою 

заміною терміну «очна 

ставка» на «одночасний 

допит» 

21 21 

23.2.2. Необхідністю 

заміни терміну 

«розбіжності» в 

показаннях, на усунення 

16 16 



236 

 

«суттєвих суперечностей» 

у показаннях 

23.2.3. Необхідністю 

обмеження проведення 

судової дії лише двома 

раніше допитаними 

особами 

11 11 

23.2.4. Відсиланням до 

правил досудового 

розслідування (до ч. 9 ст. 

224 КПК України) 

7 7 

23.2.5. Інше 2 2 

 

24. Яка Ваша позиція щодо можливостей постановки навідних запитань під 

час проведення перехресного допиту? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

24.1. Негативна 91 89 

24.2. Позитивна 8 8 

24.3. Інше 3 3 

 

25. Чи має законодавець у конструкції норми закону визначати поняття 

«навідного» запитання?  

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

25.1. Так 56 55 

25.2. Ні 46 45 

25.3. Інше 0 0 

 

26. Чи повинен законодавець вказувати у нормі закону про інші заборонені 

запитання? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

26.1. Так 92 90 

26.2. Ні 10 10 

Якщо повинен, то про які 

заборонені запитання має 

йти мова: 

26.1.1. Уловлюючі 

12 12 
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26.1.2. Сугестивні 11 11 

26.1.3. Неетичні 61 60 

26.1.4. Засновані на 

релігійних забобонах 

16 16 

26.1.5. Які відносяться до 

інтимного боку життя 

особи, якщо це не 

стосується кримінального 

провадження 

34 33 

26.1.6. Які не стосуються 

кримінального 

провадження і виходять за 

межі предмета допиту 

46 45 

26.1.7. Які сформульовані 

з логічними, 

граматичними та іншими 

помилками 

31 30 

26.1.8. Інше 1 1 

 

27. Чи може, на Вашу думку, проводитися допит спеціаліста під час судового 

розгляду? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

27.1. Так, оскільки існує 

необхідність в отриманні 

від нього показань 

28 27 

27.2. Ні, оскільки 

законодавець передбачив 

проведення іншої судової 

дії «Консультації та 

роз’яснення спеціаліста» 

74 73 

27.3. Інше 0 0 

 

28. З якою метою проводиться допит експерта в суді? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

28.1. Для роз’яснення 

експертного висновку 

89 87 

28.2. Для давання 

показань 

6 6 

28.3. Для визначення 

компетенції судового 

експерта 

21 21 
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28.4. Інше 2 2 

 

29. Чи є необхідність двічі попереджувати судового експерта про кримінальну 

відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку – перед 

проведенням експертизи та перед його допитом? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

29.1. Так 70 69 

29.2. Ні 28 27 

29.3. Інше 4 4 

 

30. Чи співпадає предмет допиту експерта в суді з предметом роз’яснень 

висновку експерта? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

30.1. Повністю співпадає 6 6 

30.2. Предмет допиту 

експерта ширше ніж 

роз’яснення висновку 

91 89 

30.3. Предмет допиту 

експерта вужчий ніж 

роз’яснення висновку 

2 2 

30.4. Інше 3 3 

 

31.  Чи проводиться Вами дослідження речових доказів (огляд предметів та 

речей) під час судового розгляду? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

31.1. Так 102 100 

31.2. Ні 0 0 

31.3. Інше 0 0 

 

32. Чи проводиться Вами огляд на місці під час судового розгляду? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

32.1. Так 3 3 

32.2. Ні 97 95 
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32.3. Інше 2 2 

 

33. Які особливості проведення огляду на місці? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

33.1. Проводиться через 

значний проміжок часу 

після вчинення злочину 

67 66 

33.2. Має перевірочну, а 

не пізнавальну функцію 

78 76 

33.3. Здійснюється за 

участю учасників 

судового провадження 

87 85 

33.4. Здійснюється у 

виняткових випадках 

94 92 

33.5. Інше 1 1 

 

34.  Чи існують належні умови у Вашому суді щодо відтворення звукозапису і 

демонстрації відеозапису під час судового розгляду? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

34.1. Так, у нашому суді 

створені належні для 

цього умови 

44 43 

34.2. Ні, таких умов не 

створено 

52 51 

34.3. Інше 6 6 

 

35. Які документи Вам доводилося досліджувати під час судового розгляду? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

35.1. Письмові документи 100 98 

35.2. Графічні документи 44 43 

35.3. Поліграфічні 

документи 

16 16 

35.4. Фонодокументи 46 45 

35.5. Фотодокументи 87 85 

35.6. Кіно-, або 

відеодокументи 

72 71 

35.7. Електронні 

документи 

43 42 
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35.8. Інше 2 2 

 

36. Чи доцільно передбачити у КПК України проведення судового 

експерименту? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

36.1. Так 52 51 

36.2. Ні 50 49 

Якщо доцільно, то у 

зв’язку із чим: 

36.1.1. Існує необхідність 

проведення дослідів під 

час судового розгляду 

37 36 

36.1.2. Судовий 

експеримент виконує 

перевірочну і пізнавальну 

функції 

44 43 

36. 1. 3. Умови судового 

процесу дозволяють 

здійснити судовий 

експеримент 

18 18 

36.1. 4. Інше 2 2 

 

37. Чи проводите Ви пред’явлення для впізнання під час судового розгляду? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

37.1. Так 37 36 

37.2. Ні 63 62 

37.3. Інше 2 2 

 

38. Чи доцільно було б, на Вашу думку, передбачити у КПК України процедуру 

проведення освідування особи під час судового розгляду? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

38.1. Доцільно 51 50 

38.2. Недоцільно 47 46 

38.3. Інше 4 4 

 

39. Чи є у Вас складнощі при призначенні судових експертиз? 
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Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

39.1. Так 44 43 

39.2. Ні 58 57 

Якщо складнощі є, то у 

чому вони полягають: 

39.1.1. У відсутності 

належної інформації щодо 

окремих видів судових 

експертиз 

21 21 

39.1.2. У встановленні 

судового експерта 

(експертної установи), які 

здатні провести певну 

експертизу 

32 31 

39.1.3. У законодавчих 

приписах щодо 

можливості проведення 

судових експертиз лише у 

державних 

спеціалізованих 

експертних установах 

38 37 

39.1.4. У значних строках 

щодо проведення окремих 

видів судових експертиз 

56 55 

39.1.5. У формулюванні 

запитань експерту 

21 21 

39.1.6. У збиранні зразків 

для порівняльного 

дослідження 

64 63 

39.1.7. Інше 6 6 

 

Стаж роботи професійним суддею: від 4 – 25 років. 

 

 

 

 

 

 

 

 



242 

 

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ 

прокурорів 

 

1. Чи забезпечено, на Вашу думку, належний баланс поділу процесуальних 

функцій сторін з боку обвинувачення та захисту у змагальному 

кримінальному провадженні? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

1.1.Так 68 58 

1.2. Ні 46 40 

1.3.Інше 2                        2 

 

2. Чи задовольняє Вас процедура судового розгляду у кримінальному 

провадженні за чинним КПК України? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

2.1.Так 38 33 

2.2. Ні 72 62 

2.3. Інше 6 5 

 

3. Чи доцільно у стадії судового розгляду виокремлювати судове слідство? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

3.1. Так 86 74 

3.2. Ні 28 24 

3.3. Інше 2 2 

 

4. Як Ви розумієте поняття судове слідство? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

4.1. Головна частина 

судового розгляду, коли 

перевіряються і 

досліджуються всі докази 

58 50 

4.2. Діяльність суду, що 

спрямована на 

дослідження фактичних 

обставин справи 

24 21 
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4.3. Пізнавальна судова 

діяльність щодо 

дослідження й оцінки 

фактичних даних (доказів) 

в умовах змагальності 

сторін кримінального 

судочинства (сторони 

обвинувачення та сторони 

професійного захисту), 

спрямована на вирішення 

правового конфлікту 

34 29 

4.4. Інше 0 0 

 

5. Яке Ваше відношення до таких видів судового розгляду, як спрощений та 

заочний (in absentia) порядок? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

5.1. Позитивне 86 74 

5.2. Негативне 4 3 

5.3. Позитивне до 

спрощеного виду 

судового розгляду, 

негативне – до заочного 

44 38 

5.4. Позитивне до 

заочного виду судового 

розгляду, негативне – до 

спрощеного 

2 2 

5.5. Інше 2 2 

 

6. Яке Ваше відношення до судового розгляду при особливому провадженні? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

6.1. Позитивне 88 76 

6.2. Негативне 26 22 

6.3. Інше 2 2 

 

7. Чи доцільно розробляти рекомендації щодо судового розгляду окремих 

категорій справ за видами злочинів (убивств, крадіжок, розбоїв та ін.)? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

7.1. Так 80 69 
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7.2. Ні 36 31 

7.3. Інше 0 0 

 

8. Чи часто під час судового розгляду відбувається протидія з боку сторони 

захисту? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

8.1. Так 92 79 

8.2. Ні 20 17 

8.3. Інше 4 3 

Якщо часто, то у чому це 

полягає: 

8.1.1. У використанні 

недозволених прийомів та 

методів 

36 31 

8.1.2. У використанні 

перекрученої інформації 

64 55 

8.1.3. У підшукуванні 

лжесвідків 

32 28 

8.1.4. У постановці 

заборонених запитань 

26 22 

8.1.5. У фальсифікації 

доказів 

22 19 

8.1.6. У здійсненні 

корупційних діянь 

24 21 

8.1.7. У неналежному 

використанні засобів 

масової інформації з 

метою вплинути на суд 

22 19 

8.1.8. У навмисному 

затягуванні судового 

процесу 

96 89 

8.1.9. Інше 4 3 

 

9. Чи необхідна, на Вашу думку, активність суду у змагальному 

кримінальному провадженні? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

9.1. Так 78 67 

9.2. Ні 24 21 

9.3. Інше 10 9 
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10. Які судові дії, на Вашу думку, доцільно здійснювати під час судового 

розгляду? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

10.1. Допит 

обвинуваченого 

116 100 

10.2. Допит свідка 112 96 

10.3. Допит потерпілого 116 100 

10.4. Допит 

неповнолітнього свідка чи 

потерпілого 

104 89 

10.5. Допит експерта 104 89 

10.6. Допит спеціаліста 90 79 

10.7. Очна ставка 

(одночасний допит) 

62 53 

10.8. Пред’явлення для 

впізнання 

44 38 

10.9. Судовий 

експеримент 

44 38 

10.10. Перевірка показань 

на місці 

44 38 

10.11. Дослідження 

речових доказів 

104 89 

10.12. Дослідження 

документів 

110 95 

10.13. Обшук 30 26 

10.14. Дослідження звуко 

і відеозаписів 

108 93 

10.15. Консультації та 

роз’яснення спеціаліста 

78 67 

10.16. Огляд на місці 22 19 

10.17. Призначення 

(провадження) судових 

експертиз 

100 86 

10.18. Інше 6 5 

 

11. Яку функцію мають виконувати судові дії? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

11.1. Дослідницьку 62 53 

11.2. Перевірочну 72 62 

11.3. Пошукову 2 2 

11.4. Пізнавальну 26 22 

11.5. Орієнтувальну 0 0 

11.6. Організаційну 20 17 
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11.7. Інше 0 0 

 

12. Яке Ваше відношення до змінення «обвинувального висновку» на 

«обвинувальний акт» за чинним КПК України? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

12.1. Позитивне, оскільки 

змінено порядок подання 

доказів до суду 

26 22 

12.2. Негативне, оскільки 

втрачається доказова 

інформація зібрана на 

стадії досудового 

розслідування 

88 76 

12.3. Інше 4 3 

 

13. Яке, на Вашу думку, співвідношення понять «обсяг доказів» і «межі 

доказування»? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

13.1. Це тотожні поняття 12 10 

13.2. «Обсяг доказів» – їх 

реальна наявність у 

кримінальному 

провадженні, «межі 

доказування» – певна 

ідеальна сукупність 

доказів 

88 76 

13.3. Інше 16 14 

 

14. Яке Ваше відношення до спрощеного дослідження доказів (спрощеного 

судового розгляду)? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

14.1. Негативне, оскільки 

обмежується презумпція 

невинуватості особи та 

доведення її вини 

0 0 

14.2. Позитивне, оскільки 

сприяє економії 

процесуальних засобів 

77 66 

14.3. Позитивне, але існує 

необхідність внесення 

змін та доповнень до 

39 34 
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кримінального 

процесуального закону 

щодо порядку спрощеного 

дослідження доказів 

14.4. Інше 0 0 

 

15. Чи є складнощі при проведенні Вами судового допиту? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

15.1. Так  46 40 

15.2. Ні 70 60 

Якщо є такі складнощі, то 

в чому вони полягають: 

15.1.1. У неналежному 

регулюванні процесу 

отримання показань з 

боку головуючого судді  

16 14 

15.1.2. У недостатності у 

прокурора тактичних 

засобів, які можуть бути 

застосовані при 

проведенні судового 

допиту 

26 22 

15.1.3. У протидії з боку 

недобросовісного 

захисника 

16 14 

15.1.4. У неналежній 

процесуальній 

регламентації порядку 

проведення судового 

допиту 

12 10 

15.1.5. У відсутності 

(низькій якості) технічних 

засобів фіксації судового 

допиту 

2 2 

15.1.6. Інше 4 3 

 

16. Які, на Вашу думку, особливості (суттєві ознаки) судового допиту? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

16.1. Змагальний характер 

спілкування при допиті 

92 79 

16.2. Гласність та 

відкритість спілкування 

36 31 

16.3. Публічний характер 

допиту 

46 40 
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16.4. Усність судового 

допиту 

20 17 

16.5. Розширене коло 

учасників 

22 19 

16.6. Повторюваність 

показань 

16 14 

16.7. Особлива роль судді 

при спілкуванні 

28 24 

16.8. Складність 

рефлексивного управління 

під час спілкування 

12 10 

16.9. Інше 2 2 

 

17. Чи є, на Вашу думку, ефективним проведення судового допиту у режимі 

відеоконференції?  

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

17.1. Так 84 72 

17.2. Ні 0 0 

17.3. Ефективний лише у 

деяких випадках 

32 28 

17.4. Інше 0 0 

 

18. Чи є, на Вашу думку, ефективним допит свідка з використанням технічних 

засобів з іншого приміщення, що унеможливлює його ідентифікацію? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

18.1. Так 68 58 

18.2. Ні 14 12 

18.3. Ефективний лише у 

деяких випадках 

34 29 

18.4. Інше 0 0 

 

19. Яке Ваше відношення до введення до КПК України нового джерела доказів 

«показання з чужих слів»? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

19.1. Позитивне 64 55 

19.2. Негативне 48 41 

19.3. Інше 4 3 

 

20. Чи мають бути у процесуальному законодавстві визначені функції 
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педагога, психолога та лікаря, які приймають участь у допиті малолітніх і 

неповнолітніх свідків? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

20.1.Так 96 83 

20.2. Ні 20 17 

20.3. Інше 0 0 

 

21. Чи може бути проведено під час судового розгляду «шаховий допит» (при 

допиті однієї особи допитуючий попутно ставить запитання іншим особам 

щодо обставин, які недостатньо зрозуміло або нечітко викладені у показаннях 

допитуваного)? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

21.1. Так 82 71 

21.2. Ні 30 26 

21.3. Інше 4 3 

 

22. Чи задовольняє Вас порядок проведення одночасного допиту, 

передбачений чинним КПК України? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

22.1. Так 84 72 

22.2. Ні 32 28 

Якщо не задовольняє, то у 

зв’язку з чим: 

22.2.1. Незрозумілою 

заміною терміну «очна 

ставка» на «одночасний 

допит» 

10 9 

22.2.2. Необхідністю 

заміни терміну 

«розбіжності» в 

показаннях, на усунення 

«суттєвих суперечностей» 

у показаннях 

14 12 

22.2.3. Необхідністю 

обмеження проведення 

судової дії лише двома 

раніше допитаними 

10 9 
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особами 

22.2.4. Відсиланням до 

правил досудового 

розслідування (до ч. 9 ст. 

224 КПК України) 

2 2 

22.2.5. Інше 2 2 

 

23. Яка Ваша позиція щодо можливостей постановки навідних запитань під 

час проведення перехресного допиту? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

23.1. Негативна 40 34 

23.2. Позитивна 76 65 

23.3. Інше 0 0 

 

24. Чи має законодавець у конструкції норми закону визначати поняття 

«навідного» запитання?  

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

24.1. Так 84 72 

24.2.Ні 30 26 

24.3. Інше 2 2 

 

25. Чи повинен законодавець вказувати у нормі закону про інші заборонені 

запитання? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

25.1. Так 72 62 

25.2. Ні 44 38 

Якщо повинен, то про які 

заборонені запитання має 

йти мова: 

25.1.1. Уловлюючі 

16 14 

25.1.2. Сугестивні 8 7 

25.1.3. Неетичні 34 29 

25.1.4. Засновані на 

релігійних забобонах 

24 21 

25.1.5. Які відносяться до 

інтимного боку життя 

особи, якщо це не 

стосується кримінального 

провадження 

38 33 
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25.1.6. Які не стосуються 

кримінального 

провадження і виходять за 

межі предмета допиту 

44 38 

25.1.7. Які сформульовані 

з логічними, 

граматичними та іншими 

помилками 

22 19 

25.1.8. Інші 0 0 

 

26. Чи може, на Вашу думку, проводитися допит спеціаліста під час судового 

розгляду? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

26.1. Так, оскільки існує 

необхідність в отриманні 

від нього показань 

96 83 

26.2. Ні, оскільки 

законодавець передбачив 

проведення іншої судової 

дії «Консультації та 

роз’яснення спеціаліста» 

16 14 

26.3. Інше 4 3 

 

27. З якою метою проводиться допит експерта в суді? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

27.1. Для роз’яснення 

експертного висновку 

114 98 

27.2. Для давання 

показань 

8 7 

27.3. Для визначення 

компетенції судового 

експерта 

4 3 

27.4. Інше 4 3 

 

28. Чи є необхідність двічі попереджувати судового експерта про кримінальну 

відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку – перед 

проведенням експертизи та перед його допитом? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

28.1. Так 98 84 
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28.2. Ні 16 14 

28.3. Інше 2 2 

 

29.  Чи доцільно проводити під час судового розгляду огляд речових доказів? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

29.1. Так 94 81 

29.2. Ні 14 12 

29.3.Інше 8 7 

 

30. Чи доцільно проводити, на Вашу думку, огляд на місці під час судового 

розгляду? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

30.1.Так 32 28 

30.2. Ні 70 60 

30.3. Інше 14 12 

 

31. Чи проводиться під час судового розгляду пред’явлення для впізнання? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

31.1. Так 46 40 

31.2. Ні 64 55 

31.3. Інше 6 5 

 

32. Чи доцільно передбачити у КПК України проведення судового 

експерименту? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

32.1. Так 66 57 

32.2. Ні 50 43 

Якщо доцільно, то у 

зв’язку із чим: 

32.1.1. Існує необхідність 

проведення дослідів під 

час судового розгляду 

38 33 

32.1.2. Судовий 

експеримент виконує 

8 7 
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перевірочну і пізнавальну 

функції 

32.1.3. Умови судового 

процесу дозволяють 

здійснити судовий 

експеримент 

6 5 

32.1. 4. Інше 6 5 

 

33. Чи доцільно передбачити у КПК України проведення освідування особи 

під час судового розгляду? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

33.1. Доцільно 50 43 

33.2. Недоцільно 64 55 

33.3. Інше 2 2 

 

34. Чи є складнощі при призначенні судових експертиз під час судового 

розгляду? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

34.1. Так 66 57 

34.2. Ні 50 43 

34.3. Інше 0 0 

 

35. Чи є складнощі у збиранні зразків для експертного дослідження під час 

судового провадження? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

35.1. Так 80 69 

35.2. Ні 36 31 

Якщо є такі складнощі, то 

у чому вони полягають: 

35.1.1. У відсутності 

належної процесуальної 

регламентації 

36 31 

35.1.2. У ненаданні суду 

зразків для експертного 

дослідження 

22 19 

35.1.3. В організаційних 

питаннях щодо отримання 

38 33 
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таких зразків 

35.1.4. У протидії з боку 

зацікавлених осіб 

44 38 

35.1.5. Інше 2 2 

 

Стаж роботи на посаді прокурора: від 4 – 20 років. 
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РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ 

адвокатів 

 

1. Чи забезпечено, на Вашу думку, належний баланс поділу процесуальних 

функцій сторін з боку обвинувачення та захисту у змагальному 

кримінальному провадженні? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

1.1. Так 26 24 

1.2. Ні 78 73 

1.3. Інше 4 4 

 

2. У чому має полягати мета захисної діяльності у змагальному 

кримінальному провадженні? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

2.1. Захистити клієнта за 

допомогою будь-яких 

засобів 

2 2 

2.2. Надавати правову 

допомогу клієнтові 

82 76 

2.3. Брати участь у 

кримінальному 

провадженні 

5 5 

2.4. Прагнути до 

встановлення 

справедливості 

18 17 

2.5. Інше 1 1 

 

3. Чи є складнощі у поданні захисником доказів під час судового 

провадження? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

3.1. Так 67 62 

3.2. Ні 39 36 

3.3. Інше 2 2 

Якщо такі складнощі є, то 

у чому вони полягають: 

3.1.1. У відсутності чіткої 

37 34 
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процедури щодо 

отримання та вилучення 

речей та документів, 

проведення інших дій з 

боку захисника 

3.1.2. У проблемах з 

належним процесуальним 

оформленням результатів 

дій захисника щодо 

збирання і подання 

доказів 

28 26 

3.1.3. У відсутності 

нормативного 

регулювання 

процесуальної форми 

подання доказів 

учасниками 

кримінального 

провадження 

12 11 

3.1.4. Інше 5 5 

 

4. Чи задовольняє Вас процедура судового розгляду у кримінальному 

провадженні за чинним КПК України? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

4.1.Так 42 39 

4.2. Ні 64 60 

4.3. Інше 2 2 

 

5. Чи доцільно у стадії судового розгляду виокремлювати судове слідство? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

5.1. Так 96 89 

5.2. Ні 10 9 

5.3. Інше 2 2 

 

6. Як Ви розумієте поняття судове слідство? 

 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

6.1. Головна частина 37 34 
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судового розгляду, коли 

перевіряються і 

досліджуються всі докази 

6.2. Діяльність суду, що 

спрямована на 

дослідження фактичних 

обставин справи 

12 11 

6.3. Пізнавальна судова 

діяльність щодо 

дослідження й оцінки 

фактичних даних (доказів) 

в умовах змагальності 

сторін кримінального 

судочинства (сторони 

обвинувачення та сторони 

захисту), спрямована на 

вирішення правового 

конфлікту 

59 55 

6.4. Інше 0 0 

 

7. Яке Ваше відношення до таких видів судового розгляду, як спрощений та 

заочний (in absentia) порядок? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

7.1. Позитивне 65 60 

7.2. Негативне 17 16 

7.3. Позитивне до 

спрощеного виду 

судового розгляду, 

негативне – до заочного 

38 35 

7.4. Позитивне до 

заочного виду судового 

розгляду, негативне – до 

спрощеного 

2 2 

7.5. Інше 1 1 

 

8. Яке Ваше відношення до судового розгляду при особливому провадженні? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

8.1. Позитивне 82 76 

8.2. Негативне 22 20 

8.3. Інше 4 4 
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9. Чи доцільно розробляти рекомендації щодо судового розгляду окремих 

категорій справ за видами злочинів (убивств, крадіжок, розбоїв та ін.)? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

9.1. Так 101 94 

9.2. Ні 5 5 

9.3. Інше 2 2 

 

10. Чи належно, на Вашу думку, виконує своє обов’язки сторона 

обвинувачення під час судового розгляду? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

10.1. Так 30 28 

10.2. Ні 72 67 

10.3. Інше 6 6 

 

11. Чи необхідна, на Вашу думку, активність суду у змагальному 

кримінальному провадженні? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

11.1. Так 61 57 

11.2. Ні 45 42 

11.3. Інше 2 2 

 

12. Які судові дії, на Вашу думку, доцільно здійснювати під час судового 

розгляду? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

12.1. Допит 

обвинуваченого 

108 100 

12.2. Допит свідка 108 100 

12.3. Допит потерпілого 108 100 

12.4. Допит 

неповнолітнього свідка чи 

потерпілого 

105 98 

12.5. Допит експерта 102 95 

12.6. Допит спеціаліста 18 17 

12.7. Очна ставка 98 91 
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(одночасний допит) 

12.8. Пред’явлення для 

впізнання 

76 71 

12.9. Судовий 

експеримент 

68 63 

12.10. Перевірка показань 

на місці 

67 62 

12.11. Дослідження 

речових доказів 

108 100 

12.12. Дослідження 

документів 

108 100 

12.13. Обшук 16 15 

12.14. Дослідження звуко- 

і відеозаписів 

106 99 

12.15. Консультації та 

роз’яснення спеціаліста 

104 97 

12.16. Огляд на місці 62 58 

12.17. Призначення 

(провадження) судових 

експертиз 

102 95 

12.18. Інше 7 7 

 

13. Яку функцію мають виконувати судові дії? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

13.1. Дослідницьку 76 71 

13.2. Перевірочну 81 75 

13.3. Пошукову 18 17 

13.4. Пізнавальну 58 54 

13.5. Орієнтувальну 12 11 

13.6. Організаційну 41 38 

13.7. Інше 1 1 

 

14. Яке Ваше відношення до змінення «обвинувального висновку» на 

«обвинувальний акт» за чинним КПК України? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

14.1. Позитивне, оскільки 

змінено порядок подання 

доказів до суду 

 

45 42 

14.2. Негативне, оскільки 

втрачається доказова 

інформація зібрана на 

стадії досудового 

61 57 
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розслідування 

14.3.   Інше 2 2 

 

15. Яке, на Вашу думку, співвідношення понять «обсяг доказів» і «межі 

доказування»? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

15.1. Це тотожні поняття 

 

11 10 

15.2. «Обсяг доказів» – їх 

реальна наявність у 

кримінальному 

провадженні, «межі 

доказування» – певна 

ідеальна сукупність 

доказів 

92 86 

15.3. Інше 5 5 

 

 

16. Яке Ваше відношення до спрощеного дослідження доказів (спрощеного 

судового розгляду)? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

16.1.  Негативне, оскільки 

обмежується презумпція 

невинуватості особи та 

доведення її вини 

 

21 20 

16.2. Позитивне, оскільки 

сприяє економії 

процесуальних засобів 

11 10 

16.3. Позитивне, але існує 

необхідність внесення 

змін та доповнень до 

кримінального 

процесуального закону 

щодо порядку спрощеного 

дослідження доказів 

76 71 

16.4. Інше 0 0 

 

17. Чи є складнощі при проведенні Вами судового допиту? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 
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17.1. Так 89 83 

17.2. Ні 19 18 

Якщо є такі складнощі, то 

в чому вони полягають: 

17.1.1. У неналежному 

регулюванні процесу 

отримання показань з 

боку головуючого судді 

37 34 

17.1.2. У недостатності у 

захисника тактичних 

засобів, які можуть бути 

застосовані при 

проведенні судового 

допиту 

22 20 

17.1.3. У протидії з боку 

недобросовісного 

обвинувача 

38 35 

17.1.4. У неналежній 

процесуальній 

регламентації порядку 

проведення судового 

допиту 

17 16 

17.1.5. У відсутності 

(низькій якості) технічних 

засобів фіксації судового 

допиту 

12 11 

17.1.6. Інше 1 1 

 

18. Які, на Вашу думку, особливості (суттєві ознаки) судового допиту? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

18.1. Змагальний характер 

спілкування при допиті 

92 86 

18.2. Гласність та 

відкритість спілкування 

78 73 

18.3. Публічний характер 

допиту 

81 75 

18.4. Усність судового 

допиту 

64 60 

18.5. Розширене коло 

учасників 

68 63 

18.6. Повторюваність 

показань 

44 41 

18.7. Особлива роль судді 

при спілкуванні 

57 53 
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18.8. Складність 

рефлексивного управління 

під час спілкування 

28 26 

18.9. Інше 5 5 

 

19. Чи є, на Вашу думку, ефективним проведення судового допиту у режимі 

відеоконференції?  

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

19.1. Так 15 14 

19.2. Ні 32 30 

19.3. Ефективний лише у 

деяких випадках 

61 57 

19.4. Інше 0 0 

 

20. Чи є, на Вашу думку, ефективним допит свідка з використанням технічних 

засобів з іншого приміщення, що унеможливлює його ідентифікацію? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

20.1. Так 30 28 

20.2. Ні 19 18 

20.3. Ефективний лише у 

деяких випадках 

57 53 

20.4. Інше 2 2 

 

21. Яке Ваше відношення до введення до КПК України нового джерела доказів 

«показання з чужих слів»? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

21.1. Позитивне 16 15 

21.2. Негативне 92 86 

21.3. Інше 0 0 

 

22. Чи мають бути у процесуальному законодавстві визначені функції 

педагога, психолога та лікаря, які приймають участь у допиті малолітніх і 

неповнолітніх свідків? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

22.1. Так 106 99 

22.2. Ні 2 2 
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22.3. Інше 0 0 

 

23. Чи може бути проведено під час судового розгляду «шаховий допит» (при 

допиті однієї особи допитуючий попутно ставить запитання іншим особам 

щодо обставин, які недостатньо зрозуміло або нечітко викладені у показаннях 

допитуваного)? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

23.1. Так 92 86 

23.2. Ні 10 9 

23.3. Інше 6 6 

 

24. Чи задовольняє Вас порядок проведення одночасного допиту, 

передбачений чинним КПК України? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

24.1. Так 

 

27 25 

24.2. Ні 

 

81 75 

Якщо не задовольняє, то у 

зв’язку з чим: 

24.2.1. Незрозумілою 

заміною терміну «очна 

ставка» на «одночасний 

допит» 

72 67 

24.2.2. Необхідністю 

заміни терміну 

«розбіжності» в 

показаннях, на усунення 

«суттєвих суперечностей» 

у показаннях 

68 63 

24.2.3. Необхідністю 

обмеження проведення 

судової дії лише двома 

раніше допитаними 

особами 

28 25 

24.2.4. Відсиланням до 

правил досудового 

розслідування (до ч. 9 ст. 

224 КПК України) 

17 16 

24.2.5. Інше 1 1 
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25. Яка Ваша позиція щодо можливостей постановки навідних запитань під 

час проведення перехресного допиту? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

25.1. Негативна 85 79 

25.2. Позитивна 14 13 

25.3. Інше 9 8 

 

26. Чи має законодавець у конструкції норми закону визначати поняття 

«навідного» запитання?  

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

26.1. Так 84 78 

26.2. Ні 22 20 

26.3. Інше 2 2 

 

27. Чи повинен законодавець вказувати у нормі закону про інші заборонені 

запитання? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

27.1. Так 77 72 

27.2. Ні 31 29 

Якщо повинен, то про які 

заборонені запитання має 

йти мова: 

27.1.1. Уловлюючі 

11 10 

27.1.2. Сугестивні 25 23 

27.1.3. Неетичні 46 43 

27.1.4. Засновані на 

релігійних забобонах 

32 30 

27.1.5. Які відносяться до 

інтимного боку життя 

особи, якщо це не 

стосується кримінального 

провадження 

44 41 

27.1.6. Які не стосуються 

кримінального 

провадження і виходять за 

межі предмета допиту 

66 61 

27.1.7. Які сформульовані 

з логічними, 

48 45 
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граматичними та іншими 

помилками 

27.1.8. Інші 3 3 

 

28. Чи може, на Вашу думку, проводитися допит спеціаліста під час судового 

розгляду? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

28.1. Так, оскільки існує 

необхідність в отриманні 

від нього показань 

37 34 

28.2. Ні, оскільки 

законодавець передбачив 

проведення іншої судової 

дії «Консультації та 

роз’яснення спеціаліста» 

71 66 

28.3. Інше 0 0 

 

29. З якою метою проводиться допит експерта в суді? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

29.1. Для роз’яснення 

експертного висновку 

101 94 

29.2. Для давання 

показань 

11 10 

29.3. Для визначення 

компетенції судового 

експерта 

97 90 

29.4. Інше 0 0 

 

30. Чи є необхідність двічі попереджувати судового експерта про кримінальну 

відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку – перед 

проведенням експертизи та перед його допитом? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

30.1. Так 86 80 

30.2. Ні 18 17 

30.3. Інше 4 4 

 

31.  Чи доцільно проводити під час судового розгляду огляд речових доказів? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

31.1. Так 108 100 

31.2. Ні 0 0 
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31.3. Інше 0 0 

 

32. Чи доцільно проводити, на Вашу думку, огляд на місці під час судового 

розгляду? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

32.1. Так 61 57 

32.2. Ні 41 38 

32.3. Інше 6 6 

 

33. Чи проводиться під час судового розгляду пред’явлення для впізнання? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

33.1. Так 14 13 

33.2. Ні 92 86 

33.3. Інше 2 2 

 

34. Чи доцільно передбачити у КПК України проведення судового 

експерименту? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

34.1. Так 88 82 

34.2. Ні 20 19 

Якщо доцільно, то у 

зв’язку із чим: 

34.1.1. Існує необхідність 

проведення дослідів під 

час судового розгляду 

76 71 

34.1.2. Судовий 

експеримент виконує 

перевірочну і пізнавальну 

функції 

82 76 

34.1.3. Умови судового 

процесу дозволяють 

здійснити судовий 

експеримент 

74 69 

34.1.4. Інше 2 2 

 

35. Чи доцільно передбачити у КПК України проведення освідування особи 

під час судового розгляду? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

35.1. Доцільно 58 54 

35.2. Недоцільно 48 45 
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35.3. Інше 2 2 

 

36. Чи є складнощі при призначенні судових експертиз під час судового 

розгляду? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

36.1. Так 106 99 

36.2. Ні 2 2 

36.3. Інше 0 0 

 

37. Чи є складнощі у збиранні зразків для експертного дослідження під час 

судового провадження? 

Варіант відповіді Кількість респондентів % від загальної кількості 

37.1. Так 107 100 

37.2. Ні 1 1 

Якщо є такі складнощі, то 

у чому вони полягають: 

37.1.1. У відсутності 

належної процесуальної 

регламентації 

98 91 

37.1.2. У ненаданні суду 

зразків для експертного 

дослідження 

32 30 

37.1.3. В організаційних 

питаннях щодо отримання 

таких зразків 

86 80 

37.1.4. У протидії з боку 

зацікавлених осіб 

19 18 

37.1.5. Інше 4 4 

 

Стаж роботи адвокатом: від 2 – 22 років. 
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Додаток Г 

Акти впровадження результатів дисертації 
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