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ПЕРЕДМОВА 
 

На виконання вимог п. 3.4 Положення про організацію прове-
дення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у системі 
МВС України, затвердженого наказом МВС України від 15.05.2007 
№ 154, та у зв’язку з підготовкою питання «Про план НД і ДКР МВС 
України на 2014 рік» та на виконання листа начальника Головного слі-
дчого управління МВС України генерал-майора міліції М. М. Чинчина 
від 24 грудня 2013 року № 13/7-20672 та з метою належного виконання 
п. 1.1. вказівки МВС України від 8 вересня 2010 року № 802 «Про під-
готовку та впровадження слідчими підрозділами органів внутрішніх 
справ та ВНЗ МВС методичних рекомендацій з питань організації слі-
дчої роботи», у Львівському державному університеті внутрішніх 
справ (ЛьвДУВС) було розроблено методичні рекомендацій по розслі-
дуванню окремих видів злочинів. 

Збірник методичних рекомендацій з розслідування окремих ви-
дів кримінальних правопорушень підготовлений працівниками ЛьвДУВС, 
який ґрунтується на досягненнях наукових розробок та практичної 
діяльності працівників органів внутрішніх справ України (ОВС). Збір-
ник відповідає вимогам чинного законодавства, відображає основні 
тенденції слідчої практики та розроблений на підставі вивчення досві-
ду розслідування кримінальних проваджень. Він пропонується до ува-
ги курсантів, слухачів учбових закладів системи ОВС, слідчих, опера-
тивних працівників та експертів НДЕКЦ МВС України. 
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1.1. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК  

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ,  
НЕПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ТИМЧАСОВОЮ  
ІЗОЛЯЦІЄЮ ОСОБИ – ОСОБИСТОГО 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ОСОБИСТОЇ ПОРУКИ  

ТА ЗАСТАВИ 
 
 

ВСТУП 
 

Судово-правова реформа в Україні спрямована насамперед на 
створення правової держави шляхом посилення правових гарантій за-
хисту особи у кримінальному судочинстві. Розширення видів заходів 
забезпечення кримінального провадження, що непов’язані із позбав-
ленням волі, є вимогою часу та світового співтовариства у напрямі 
наближення національного законодавства до європейських цінностей 
та стандартів, утвердження засади верховенства права у практичній 
діяльності правоохоронних органів та суду. 

Питання, пов’язані із застосуванням заходів забезпечення кри-
мінального провадження загалом та запобіжних заходів зокрема, набу-
вають все більшої актуальності, оскільки вони обмежують права і сво-
боди особи. Відповідно до кримінального процесуального кодексу 
України від 13.04.2012 р. в межах Конституції України виключне пов-
новаження застосування заходів забезпечення, які обмежують консти-
туційні права та свободи, належить до компетенції судової гілки влади, 
а саме до слідчого судді чи суду.  

Зміна кримінальної процесуальної політики щодо зменшення кі-
лькості випадків застосування тримання під вартою як найсуворішого 
запобіжного заходу зумовило введення у кримінальний процес такого 
нового запобіжного заходу, як особисте зобов’язання, а також розши-
рення можливостей застосування особистої поруки, застави. 

Методичні рекомендації є спробою комплексного висвітлення 
інституту запобіжних заходів, непов’язаних із обмеженням свободи у 
кримінальному провадженні, з метою надання допомоги у пізнанні 
окресленого правового явища працівниками практичних підрозділів 
органів досудового розслідування та складання ними процесуальних 
документів. 
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1. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ: 
ПОНЯТТЯ, ВИДИ, МЕТА І ПІДСТАВИ  

ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

 
У державі основним заходом забезпечення належної поведінки 

громадян є переконання. Заходи примусу застосовуються, як правило, 
в тому разі, коли метод переконання є недостатнім для виконання по-
кладених обов’язків на особу. 

Як зазначає В. Н. Батюк, хоча переконання має неабияке зна-
чення в державі, але примусові заходи все ж таки відіграють велику 
роль у сфері боротьби зі злочинністю. Вимоги органів розслідування, 
які під час провадження кримінальних справ спрямовані на посадових 
осіб і громадян, зазвичай виконуються добровільно. Однак у низці ви-
падків виконання прийнятих рішень у справі забезпечується примусом 
збоку держави1. Застосування в кримінальному судочинстві криміна-
льно-процесуального примусу забезпечує вирішення завдань, які за-
кріплені в статті 2 КПК України. 

Проблема процесуального примусу за своєю природою є широ-
кою і багатоаспектною та всебічно стосується правового регулювання 
поведінки громадян, а також інших суб’єктів правовідносин. 

Застосування заходів процесуального примусу, що є особливо ак-
туально на сучасному етапі державотворення, пов’язане також із гаран-
туванням прав і свобод громадян у Конституції України. Особливо гост-
ро ця проблема постає під час вирішення питань обмеження прав та сво-
бод громадян. Тому для мотивованого і правильного застосування захо-
дів процесуального примусу необхідно достеменно знати їх правову 
природу, підстави, умови і порядок застосування. 

У розумінні суті заходів кримінально-процесуального примусу не-
має одностайності. Деякі вчені, наприклад, Ф. С. Іванов, Б. І. Літкевич, 
М. Я. Сазонов2, до заходів кримінально-процесуального примусу зарахо-
вують застосування зброї до особи, яка вчинила злочин; інші – обшук, 
виїмку, освідування й інші слідчі дії, які можуть і не супроводжуватись 
застосуванням примусу3, факт притягнення особи до кримінальної відпо-

–––––––– 
1 Батюк В. Н. Задержание и заключение под стражу в стадии предварительного рас-

следования. Учебное пособие. НИ и РИО. – К., 1990. – С. 5. 
2 Иванов Ф. С., Литкевич Б. И, Сазонов М. Я. Применение оружия как мера процесу-

ального принуждения, осуществляемого милицией и другими подразделениями // Про-
блемы административного права и совершенствование административной деятельности 
органов внутрених дел. – К., 1981. 

3 Теория доказательств в советском уголовном процесе. – М., 1973. – С.81 
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відальності1 та слідчий огляд2, виклик для дачі показань свідка і для дачі 
висновку експертом3. 

Ці погляди неодноразово зазнавали критики різних учених. На 
наш погляд, заходами кримінально-процесуального примусу є перед-
бачені кримінально-процесуальним законом заходи примусового ха-
рактеру, які застосовуються тільки уповноваженими на те посадови-
ми особами та державними органами до підозрюваного (обвинуваче-
ного), потерпілого, свідка, а також до інших осіб, які беруть участь у 
процесі, з метою недопущення дійсних і можливих перешкод, що 
виникають та не дають можливості реалізувати завдання криміналь-
ного судочинства. 

Примус у сфері кримінального судочинства є необхідною скла-
довою державного примусу. Слід зауважити, що примус у криміналь-
ному процесуальному праві, на відміну від інших галузей права, має 
дещо інший характер, а саме пов’язаний із суттєвим обмеженням за-
конних прав та свобод громадян. 

Заходи процесуального примусу (забезпечення кримінального 
провадження) відрізняються від інших заходів державного примусу 
тим, що вони «застосовуються компетентними органами і в межах сво-
їх повноважень відносно осіб, які беруть участь у справі, та неналежна 
поведінка яких може створити перешкоду для успішного ходу кримі-
нального судочинства та застосовуються при наявності передбачених 
законом підстав, умов і порядку, що гаранту їх законність та обґрунто-
ваність»4. 

Загалом, примус як владно-правове явище застосовується дер-
жавою через державні органи та посадових осіб з метою забезпечення 
належної поведінки громадян, а якщо йдеться про сферу правового 
регулювання кримінально-процесуальних відносин, то суб’єктів кри-
мінального процесу. 

Оскільки кримінально-процесуальний примус є правовим яви-
щем, то звичайно, для більш глибокого розуміння його сутності необ-
хідно визначити його ознаки: 

– по-перше, він застосовується на підставі визначених норм 
права, тобто є нормативно-врегульованим; 

–––––––– 
1 Каминская В. И. Охрана прав и законных интересов граждан в уголовно-

процесуальном праве // Сов. гос-во и право. – 1986. – № 10. 
2 Савгирова Н. М. Меры присечения и иные меры процесуального принуждения. – 

М., 1986. – С. 2. 
3 Чельцов М. А. Советский уголовный процес. – М., 1962. – С. 228. 
4 Кримінально-процесуальне право України: підручник / за заг. ред. Ю. П. Аленіна. – Х.: 

ТОВ «Одіссей», 2009. – С. 325–326.  
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– по-друге, застосовується до визначеного кола суб’єктів криміна-
льного процесу (підозрюваного (обвинуваченого), підсудного, потерпіло-
го, свідка, експерта); 

– по-третє, застосовується компетентними державними органа-
ми та посадовими особами від імені держави; 

– по-четверте, кримінальний процесуальний примус застосовується 
до суб’єктів кримінального судочинства незалежно від їхньої волі; 

– по-п’яте, він спрямований на виконання завдань кримінального су-
дочинства. 

Обов’язковими умовами застосування кримінального процесуа-
льного примусу є їх законність та обґрунтованість. Ці умови виража-
ються в такому: 

1) в нормативному визначені заходів примусу; 
2) у визначенні суб’єктів, спеціально-уповноважених і наділе-

них правом застосування процесуального примусу; 
3) у визначенні кола осіб, щодо яких можна застосовувати ви-

значені види примусу; 
4) у закріпленні процедури застосування процесуального примусу. 
Для того, щоб визначити систему заходів кримінального про-

цесуального примусу необхідно дослідити їх правову природу. Пра-
вова природа заходів кримінального процесуального примусу визна-
чається підставами їх застосування. Як відомо, кожний із заходів та-
кого примусу має свою мету, але їхньою спільною метою є забезпе-
чення виконання завдань кримінального судочинства. Тому ці за-
вдання, як правило, можуть бути виконані за умов належної поведін-
ки суб’єктів кримінального судочинства. Отже, спільною підставою 
для застосування більшості заходів кримінального процесуального 
примусу буде невиконання або неналежне виконання обов’язків де-
якими суб’єктами кримінального процесу, тобто вчинення ними кри-
мінального процесуального правопорушення. 

Проте не завжди є обов’язковим існування невиконання або не-
належного виконання обов’язків для застосування заходів криміналь-
но-процесуального примусу. Конкретні фактичні дані, які є підставами 
застосування цих заходів, можуть вказувати не лише на можливість 
правопорушення, але і на необхідність його запобігання для забезпе-
чення нормального розвитку процесу. Заходи процесуального примусу 
застосовуються, як правило, за наявності підстав, які визначені зако-
ном, коли кримінального процесуального порушення ще не має. 

Будь який із заходів процесуального примусу є примусовим за сво-
єю правовою природою, оскільки вони формулюються у владному розпо-
рядженні компетентних органів держави і об’єктивно обмежують права 
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конкретних осіб, незалежно від того чи бажають останні настання цих 
обмежень, чи вимушені з ними змиритись, або намагаються їх уникнути. 

Заходи забезпечення кримінального провадження є одним із ви-
дів примусу, який застосовується компетентними державними органа-
ми та посадовими особами у кримінальному процесі. 

Оскільки в КПК відсутнє нормативне визначення поняття захо-
дів забезпечення кримінального провадження, то, на наш погляд, їх 
слід розуміти як передбачені кримінальним процесуальним законом 
засоби державно-правового примусу, що застосовуються уповнова-
женими державними органами та посадовими особами у встановле-
ному законом порядку до підозрюваного (обвинуваченого), потерпіло-
го, свідка та інших осіб, котрі залучаються до сфери кримінальної 
процесуальної діяльності, з метою запобігання та припинення їхніх 
неправомірних дій, забезпечення виявлення та закріплення доказів і 
досягнення дієвості кримінального провадження. 

Заходи забезпечення кримінального провадження можна класи-
фікувати за різними критеріями, зокрема: 

1) за цілями застосування: 
– заходи, що забезпечують участь підозрюваного (обвинуваче-

ного) у кримінальному провадженні та виконання ним процесуальних 
обов’язків (запобіжні заходи). Ці заходи пов’язані зі суттєвим обме-
женням свободи підозрюваного (обвинуваченого), мають специфічну 
мету та особливий порядок застосування. Тому види запобіжних захо-
дів, мету, підстави та порядок їх застосування розглянемо окремо в 
подальших питаннях цієї теми; 

– заходи, що забезпечують отримання засобів доказування (ви-
клик слідчим, прокурором, судовий виклик, тимчасовий доступ до ре-
чей і документів тощо). На відміну від запобіжних, завдання цих захо-
дів полягає у забезпеченні слідчому та суду можливості виявити, ви-
лучити та дослідити докази; 

– заходи, що спрямовані на забезпечення законного порядку під 
час провадження в справі (привід, накладання грошового стягнення, 
відсторонення від посади); 

– заходи зі забезпечення цивільного позову та можливої конфіс-
кації майна (тимчасове вилучення майна, арешт майна тощо); 

2) за часом дії: 
– заходи, що тривають упродовж певного часу (запобіжні захо-

ди, відсторонення від посади, арешт майна тощо); 
– заходи, які є короткочасними (тимчасовий доступ до речей і 

документів; привід тощо); 
3) за підставами застосування: 
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– заходи, що застосовуються у зв’язку з невиконанням процесу-
альних обов’язків (привід, запобіжні заходи тощо); 

– заходи, які застосовуються незалежно від процесуального 
правопорушення (тимчасовий доступ до речей і документів; тимчасове 
вилучення майна); 

4) за режимом обмеження прав і свобод людини: 
– заходи, що пов’язані з ізоляцією особи (тримання під вартою, 

домашній арешт, затримання особи); 
– заходи, які непов’язані з ізоляцією особи (накладання грошо-

вого стягнення, тимчасове обмеження у користуванні спеціальним 
правом, особиста порука, застава тощо)1. 

Метою застосування заходів забезпечення кримінального про-
вадження загалом та запобіжних заходів зокрема є досягнення дієвості 
провадження. Дієвість кримінального провадження, на нашу думку, – 
це виконання завдань кримінального судочинства, які визначені у ст. 2 
КПК, зокрема: 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 ко-
жен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до 
відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвину-
вачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтова-
ному процесуальному примусу і щоб до кожного учасника криміналь-
ного провадження була застосована належна правова процедура. 

Запобіжні заходи застосовуються на підставі ухвали слідчого 
судді або суду (ч. 1 ст. 132 КПК). 

Відповідно до ст. 372 КПК ухвала, що викладається окремим 
документом, складається з: 

1) вступної частини із зазначенням: дати і місця її постановлення; 
назви та складу суду, секретаря судового засідання; найменування (но-
мера) кримінального провадження; прізвища, ім’я та по батькові підо-
зрюваного (обвинуваченого), року, місяця і дня його народження, місця 
народження та місця проживання; Закону України «Про кримінальну 
відповідальність», що передбачає кримінальне правопорушення, у вчи-
ненні якого підозрюється (обвинувачується) особа; сторін кримінально-
го провадження та інших учасників судового провадження; 

2) мотивувальної частини із зазначенням: суті питання, що вирі-
шується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається; встановле-

–––––––– 
1 Рожнова В. В., Савицький Д. О., Конюшенко Я. Ю. та ін. Курс лекцій з кримі-

нального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (загальна 
частина). – Національна академія внутрішніх справ, 2012. – С. 333–334. 
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них судом обставин із посиланням на докази, а також мотивів невраху-
вання окремих доказів; мотивів, з яких суд виходив під час постанов-
лення ухвали, і положення закону, на який він зважав; 

3) резолютивної частини зі зазначенням: висновків суду; строку 
і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження. 

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 
зокрема й запобіжних заходів, не допускається якщо слідчий, прокурор 
не доведе, що: 

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального 
правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою 
для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь 
втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчо-
го, прокурора; 

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, 
прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК). 

Особливе місце у системі заходів забезпечення кримінального 
провадження займають запобіжні заходи. 

Запобіжні заходи – це вид заходів забезпечення кримінального 
провадження, застосування яких полягає в обмеженні підозрюваного 
(обвинуваченого) в його правах на свободу та особисту недоторкан-
ність; недоторканість житла чи іншого володіння особи; таємниця спі-
лкування; невтручання у приватне життя. 

Також у навчально-методичних працях подано інші визначен-
ня поняття цих заходів забезпечення кримінального провадження, 
зокрема: 

– запобіжні заходи – це сукупність превентивних заходів забез-
печення кримінального провадження, які спрямовані на забезпечення 
належної поведінки підозрюваного (обвинуваченого, засудженого) 
через певні обмеження їх особистих прав1. 

– запобіжні заходи – це превентивні заходи процесуального 
примусу попереджувального характеру, пов’язані з позбавленням волі 
або обмеженням свободи підозрюваного (обвинуваченого), які за на-
явності підстав та в порядку, встановленому законом, застосовуються 
під час кримінального провадження слідчим, суддею, судом з метою 
забезпечення їх належної процесуальної поведінки2. 

–––––––– 
1 Кримінальний процес: підручник / за заг. ред В. В. Коваленка, Л. Д. Удалова, Д. П. Пись-

менного. – К.: ЦУЛ, 2013. – С. 166. 
2 Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар / 

відп. ред. С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко. – Х.: Одісей, 2013. – 
С. 379. 
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Застосування запобіжних заходів має дві мети: 
1) забезпечувальна – створення умов та вжиття заходів для ви-

конання підозрюваним (обвинуваченим) покладених на нього (них) 
процесуальних обов’язків: 

– прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, 
суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк – 
заздалегідь повідомити про це зазначених осіб; 

– виконувати обов’язки, покладені на нього рішенням про за-
стосування запобіжних заходів; 

– підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, 
прокурора, слідчого судді, суду; 

2) превентивна – запобігання спробам:  
– переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 
– знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи докуме-

нтів, які мають істотне значення для встановлення обставин криміна-
льного правопорушення; 

– незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюва-
ного обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному 
провадженні; 

– перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 
– вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити 

кримінальне правопорушення, у якому підозрюється (обвинувачується). 
Підставами застосування запобіжного заходу є: 
– наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою криміна-

льного правопорушення, що здебільшого тлумачиться як вказівка на 
факт притягнення особи до кримінальної відповідальності, тобто ви-
конання процесуальної дії повідомлення особі про підозру у порядку 
визначеному гл. 22 КПК України. 

Водночас висловлено позицію про те, що виникнення обґрунтованої 
підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення як загальної 
складової підстави застосування запобіжного заходу слід розуміти як існу-
вання «розумної підозри», тобто добросовісного, ґрунтованого на сукупно-
сті наявних на цей момент доказів припущення про вчинення цією особою 
кримінального правопорушення. Ступінь доведеності підозри (обвинува-
чення) на цьому етапі провадження не є обставиною, що впливає на обран-
ня запобіжного заходу, оскільки встановлення того, вчинила чи не вчинила 
особа кримінальне правопорушення, є завданням подальшого провадження, 
сприяти якому й повинен запобіжний захід, що обирається1. 

–––––––– 
1 Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за за-

гальною редакцією професорів В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. – К.: 
Юстініан, 2012. – 1224 с. 
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– існування ризиків, які дають достатні підстави слідчому суд-
ді, суду вважати, що підозрюваний (обвинувачений, засуджений) мо-
же не виконати покладені на нього обов’язки чи вчинити дії, які роз-
глядаються як ризики через призму превентивної мети застосування 
запобіжних заходів, тобто існування фактичних даних, що вказують на 
вчинення чи спроби вчинення дій, які перешкоджатимуть криміналь-
ному провадженню. 

Закон забороняє слідчому, прокуророві ініціювати застосування 
запобіжного заходу без наявності для цього вказаних підстав: вмотивова-
ної підозри та хоча б одного з ризиків, визначених ст. 177 КПК України. У 
такому разі вказане ініціювання вважається необґрунтованим, а відтак 
клопотання не підлягає задоволенню. 

Система запобіжних заходів визначена в ст. 176 КПК Украї-
ни, у якій вони розташовані у порядку їх строгості, а саме: 

1) особисте зобов’язання (ст. 179 КПК); 
2) особиста порука (ст. 180 КПК); 
3) застава (ст. 182 КПК); 
4) домашній арешт (ст. 181 КПК); 
5) затримання – тимчасовий запобіжний захід (ст.ст. 188–192, 

207–213 КПК); 
6) тримання під вартою (ст. 183 КПК). 
До переліку умов застосування запобіжних заходів належать такі: 
– що можуть застосовуватись лише в межах кримінального про-

вадження за винятком тимчасового запобіжного заходу – затримання, 
яке фактично може бути застосоване одночасно з початком криміналь-
ного провадження або ж як привід для його початку; 

– що застосовуються до належних суб’єктів: підозрюваного (об-
винуваченого); до неповнолітніх, окрім визначених ст. 176 КПК Укра-
їни, може бути застосований запобіжний захід передання неповноліт-
нього підозрюваного (обвинуваченого) під нагляд; 

– що за ступенем обмеження прав та законних інтересів мають бу-
ти в кореляційному зв’язку з тяжкістю вчиненого злочину: домашній 
арешт та взяття під варту застосовуються лише у разі вчинення особою 
злочину, за який передбачено призначення покарання позбавлення волі; 

– щодо особи може застосовуватись лише один з передбачених 
запобіжних заходів, водночас перелік обов’язків виконання яких по-
кладається на особу, у разі його застосування законом не обмежується 
і визначається в кожному конкретному випадку. 

Законом, а саме ст. 178 КПК України, визначено обставини, що бе-
руться до уваги під час обрання запобіжного заходу судом. Ці обставини 
виявляються у конкретному кримінальному провадженні, подаються сто-
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роною обвинувачення та (або) захисту й оцінюються слідчим суддею (су-
дом) щодо кожного підозрюваного (обвинуваченого), до якого застосову-
ється запобіжний захід. Самостійно ці обставини, за відсутності положень 
щодо ризиків, які визначенні ст. 177 КПК України, не дають слідчому 
судді, суду права на застосування запобіжного заходу. 

До таких обставин належать: 
1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним 

(обвинуваченим) кримінального правопорушення: тобто існування 
фактичних даних щодо вчинення діяння, яке має ознаки злочину та 
даних про вчинення цього діяння підозрюваним (обвинуваченим). У 
разі неоднозначності позицій двох сторін обвинувачення та захисту – 
досліджується сукупність даних щодо вчинення злочину та винуватос-
ті у його вчиненні підозрюваним (обвинуваченим). Водночас застосо-
вується положення про те що жоден доказ для слідчого судді (суду) не 
має завчасно встановленої сили; 

2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі 
визнання підозрюваного (обвинуваченого) винуватим у криміна-
льному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється (обви-
нувачується): аналізується санкція норми кримінального закону, яка 
передбачає кримінальну відповідальність за вчинення злочину щодо 
якого підозрюється чи обвинувачується особа;  

3) вік та стан здоров’я підозрюваного (обвинуваченого): у 
такому разі береться до уваги вік: чи є підозрювані (обвинуваченні) 
неповнолітніми (малолітніми) особами, чи особами похилого віку; 
стан здоров’я: наявність хронічних захворювань, перебування на ста-
ціонарному (амбулаторному) лікуванні; 

4) міцність соціальних зв’язків підозрюваного (обвинувачено-
го) в місці його постійного проживання, зокрема й наявність в нього 
родини й утриманців: соціальний зв’язок – набір чинників, що обумов-
люють спільну діяльність людей в конкретних спільнотах в певний час 
для досягнення тих або інших цілей. Характеризують взаємовідносини 
людей поза матеріальним виробництвом. Соціальні зв’язки поділяються 
на типи: демографічні, інформаційні, культурні, політичні, адміністра-
тивні. Водночас досліджуються дані, які характеризують особу за міс-
цем проживання, роботи, навчання, шлюбні відносини, наявність дітей 
чи інших недієздатних чи обмежено дієздатних осіб, які перебувають на 
утриманні підозрюваного (обвинуваченого); 

5) наявність у підозрюваного (обвинуваченого) постійного 
місця роботи або навчання: у такому разі необхідно з’ясовувати на-
явність не лише роботи а й інших засобів для існування, зокрема й за-
няття підприємницькою діяльність, творчою, наукової тобто такою, що 
приносить дохід, а також факт навчання, його форма тощо; 
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6) репутацію підозрюваного (обвинуваченого): суспільно-
корисна чи суспільно-шкідлива діяльність, факти притягнення до ад-
міністративної, дисциплінарної та матеріальної відповідальності, та-
кож дані про факти уникнення від відповідальності; 

7) майновий стан підозрюваного (обвинуваченого): наявність 
нерухомого майна, рахунків у фінансових установах, частки власності 
на корпоративні права тощо; 

8) наявність судимостей у підозрюваного (обвинуваченого): у 
цьому разі береться до уваги незнята та непогашена судимість, а також 
обов’язково факт неповного відбування призначеного покарання чи не-
відбування призначеного покарання в разі звільнення від його відбування 
або відстрочки від виконання, тощо; 

9) дотримання підозрюваним (обвинуваченим) умов засто-
сованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього 
раніше: у такому разі вказана обставина береться до уваги під час змі-
ни чи продовження застосовування запобіжного заходу: досліджують-
ся умови якого запобіжного заходу були порушені, за яких обставин. 
Водночас доречним буде вивчення факту порушення умов застосуван-
ня запобіжного заходу не лише у кримінальному провадженні, яке пе-
ребуває у слідчого ( це фактично підстави зміни запобіжного заходу), а 
факти порушень які виникли в інших провадженнях; 

10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні ін-
шого кримінального правопорушення: підлягає з’ясуванню факт 
повідомлення про підозру у вчиненні іншого злочину (злочинів) у 
кримінальному провадженні, що не було об’єднане з тим, у якому ви-
рішується питання про застосування запобіжного заходу; 

11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється 
(обвинувачується) особа, або розмір доходу, в отриманні якого 
внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється 
(обвинувачується) особа, а також вагомість наявних доказів, яки-
ми обґрунтовуються відповідні обставини: у злочинах з матеріаль-
ним складом відповідно до тих, якими заподіюється майнова шкода, а 
також у тих, які передбачають отримання доходів, встановлюється 
факт заподіяння такої шкоди, її розмір, або ж розмір доходу, яку отри-
мала особа від вчинення протиправних злочинних дій та доходів, які 
отримала особа в разі легалізації протиправної діяльності. 

Крім того, слід зауважити, що ч. 5 ст. 194 КПК України перед-
бачено перелік обов’язків, виконання яких покладається на особу у 
разі застосування того чи іншого запобіжного заходу, зокрема це сто-
сується особистого зобов’язання, особистої поруки чи застави. 

До таких обов’язків належать:  
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– прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визна-
ченого органу державної влади – слугує для забезпечення можливості 
виконання покладних на суд чи інший державний орган повноважень, 
обов’язків; 

– прибувати до визначеної службової особи зі встановленою пе-
ріодичністю – слугує для забезпечення можливості виконання покла-
дених на слідчого, прокурора повноважень, обов’язків контролю за 
місцем перебування, пересування особи, попередження спроб ухилен-
ня від кримінальної відповідальності чи переховування від слідства 
або суду; 

– не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрова-
ний, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду 
– попередження спроб ухилення від кримінальної відповідальності чи 
переховування від слідства або суду; 

– повідомляти слідчому, прокурору чи суду про зміну свого мі-
сця проживання та/або місця роботи – слугує для забезпечення можли-
вості виконання покладених на слідчого, прокурора повноважень, 
обов’язків контролю за місцем перебування, пересування особи; 

– утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначе-
ною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням 
умов, визначених слідчим суддею, судом – слугує для унеможливлен-
ня вчинення тиску на інших суб’єктів кримінального провадження та 
перешкоджання провадженню досудового розслідування чи судового 
розгляду; 

– не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом – 
попередження фактів вчинення неправомірних дій, зокрема криміна-
льних правопорушень, спроб впливу на інших суб’єктів кримінального 
провадження; 

– пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залеж-
ності – попередження фактів вчинення неправомірних дій, зокрема 
кримінальних правопорушень; 

– докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання – попере-
дження фактів вчинення неправомірних дій, зокрема кримінальних 
правопорушень; 

– здати на зберігання до відповідних органів державної влади 
свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що да-
ють право на виїзд з України і в’їзд в Україну – попередження спроб 
уникнення кримінальної відповідальності та перешкоджання прова-
дження досудового розслідування чи судового розгляду; 

– носити електронний засіб контролю – слугує для контролю за 
місцем перебування, пересування особи. 
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У юридичній літературі запропоновано декілька класифікацій 
запобіжних заходів, які здійснюються за різними критеріями, а саме: 

1) за режимом обмеження прав та свобод поділяються на: 
– ізоляційні запобіжні заходи – тримання під вартою, затриман-

ня, домашній арешт. Ці заходи фізично обмежують особисту свободу 
підозрюваного (обвинуваченого), ізолюючи його від суспільства. Ха-
рактер правообмежень у такому разі обумовлює необхідність встанов-
лення строку дії цих заходів; 

– неізоляційні психолого-примусові запобіжні заходи, пов’язані 
із застосуванням щодо підозрюваного (обвинуваченого) психічного 
впливу, який полягає у покладенні на них певних обов’язків, 
пов’язаних із забезпеченням їх належної поведінки і можливості засто-
сування більш суворих запобіжних заходів у разі їх невиконання. До 
цієї групи належать усі інші запобіжні заходи, зокрема особисте зо-
бов’язання, особиста порука, застава; 

2) залежно від форми досудового розслідування запобіжні за-
ходи можна поділяти на: 

– заходи, що застосовуються під час досудового розслідування 
злочинів (у формі досудового слідства) – можуть застосовуватися всі 
заходи забезпечення кримінального провадження; 

– заходи, що застосовуються під час досудового розслідування 
кримінальних проступків (у формі дізнання) – не допускається засто-
сування запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту, застави 
або тримання під вартою (ст. 299 КПК); 

3) залежно від поширеності дії на тих суб’єктів, щодо яких 
може бути застосовано запобіжні заходи, вони поділяються на: 

– загальні – ті, що застосовуються до всіх суб’єктів криміналь-
ного провадження (особисте зобов’язання, застава, домашній арешт 
тощо); 

– спеціальні – ті, що застосовуються до спеціальних суб’єктів – 
неповнолітніх, обмежено осудних осіб (передання їх під нагляд бать-
ків, опікунів чи піклувальників, адміністрації виховної дитячої устано-
ви, поміщення до психіатричного закладу в умовах, що унеможлив-
люють небезпечну поведінку обмежено осудних осіб1.  

Крім того, запобіжні заходи також можна класифікувати: 
1) за строком їх застосовування: 
– ті, строк застосовування яких чітко визначений законом: домаш-

ній арешт – на строк до двох місяців; тримання під вартою – на строк 
до 60 днів; затримання – до 72 годин; 

–––––––– 
1 Кримінальний процес: підручник / за заг. ред В. В. Коваленка, Л. Д. Удалова, 

Д. П. Письменного. – К.: ЦУЛ, 2013. – С. 170. 
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– ті, строк яких може визначається в ухвалі про застосування 
запобіжного заходу чи не визначатись взагалі (діятиме в межах стадії 
кримінального провадження): особисте зобов’язання, особиста порука, 
застава; 

2) за матеріальними та технічними засобами забезпечення 
виконання покладених обов’язків: 

– запобіжні заходи, які забезпечені матеріальними зобов’я-
заннями підозрюваного: особисте зобов’язання – грошове стягнення на 
підозрюваного (обвинуваченого) в разі невиконання покладених 
обов’язків, застава – стягнення внесених коштів на користь держави; 

– запобіжні заходи, які забезпечені матеріальними зобов’язан-
нями інших осіб: особиста порука – грошове стягнення на поручителя; 
застава – стягнення внесених коштів заставодавцем; 

– запобіжні заходи, що забезпечені електронним засобами конт-
ролю: особисте зобов’язання, особиста порука, домашній арешт, застава. 

Потреба застосування неізоляційних (альтернативних) запобіж-
них заходів розглядається на рівні міжнародно-правових інституцій з 
позиції їх пріоритету над ізоляційними. У пункті 15 рекомендації 
R (80) 11 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи вказано, 
що судовий орган під час обрання запобіжного заходу зобов’язаний 
розглянути всі можливі альтернативні заходи, до яких належать: 

1) обіцянка відповідної особи з’являтися до судового органу то-
ді, коли це буде потрібно, та не перешкоджати здійсненню правосуддя; 

2) вимога проживання за конкретною адресою на умовах, що 
встановлюються судовим органом; 

3) заборона залишення чи появи у певному місці або районі без 
дозволу; 

4) розпорядження про періодичний звіт перед деякими органами 
(судом, поліцією); 

5) вилучення паспорта та інших документів, які встановлюють 
особу; 

6) надання застави чи інших форм забезпечення відповідною 
особою з урахуванням її коштів; 

7) надання поруки; 
8) нагляд чи допомога організації, призначеної судовим органом. 
Для прикладу, коротко розглянемо міжнародний досвід застосу-

вання неізоляційних запобіжних заходів. 
У країнах англо-американської системи права досить широко за-

стосовується звільнення за певних умов, причому це може бути як одна 
умова, так і декілька. Встановлені обмеження можуть бути фінансовими і 
ні. Звід законів США передбачає такі умови, як: звільнення під особисте 
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зізнання; звільнення під нагляд призначеної особи, яка дає згоду забезпе-
чити явку обвинуваченого до суду і гарантує безпеку інших осіб і суспіль-
ства; звільнення за тієї умови, що обвинувачений знайде роботу або буде 
продовжувати трудову діяльність; заборона будь-яких контактів з потер-
пілим і потенційними свідками; підписка про невиїзд і заборона зміни 
місця проживання; дотримання спеціально встановленої комендантської 
години; утримання від вживання алкоголю або інших наркотичних речо-
вин; заборона володіння зброєю; звільнення під заставу; звільнення за 
згодою забезпечення оплати штрафу іншими особами (майновими пору-
чителями) у разі неявки до суду (§ 3142 глава 207 частина ІІ розділу 18 
Зводу законів США). Закон зобов’язує суди обирати найменш сувору 
умову чи їх комбінацію, що здатні забезпечити належну поведінку обви-
нуваченого і його явку до суду1. 

У Великобританії умовами досудового звільнення можуть бути 
проживання у гуртожитку для звільнених (bail hostel), надання гаран-
тій того, що обвинувачений здасться правосуддю (surrender to custody); 
електронне спостереження щодо неповнолітніх; відвідування правово-
го консультанта, майнова застава тощо2. 

Альтернативні запобіжні заходи у Великобританії та США набули 
достатньо широкого застосування. Наприклад, звільнення під особисте 
зізнання в Сполучених Штатах застосовується в середньому до 50 відсот-
ків обвинувачених3. 

Найбільший відсоток відмови у досудовому звільненні охоп-
лює насильницькі злочини або крадіжки з причини існування потен-
ційної загрози суспільству в разі відпущення таких підозрюваних на 
свободу до судового розгляду. Найбільшу кількість осіб, що утриму-
ються під вартою до суду, становлять затримані за підозрою у вчи-
ненні тяжких злочинів.  

Оскільки особиста порука непов’язана зі серйозним обмежен-
ням прав і свобод учасників процесу, міжнародні документи не вста-
новлюють окремих вимог до їх застосування. Міжнародними докумен-
тами визначається лише їх пріоритетність перед примусовими захода-
ми, пов’язаними з обмеженням волі. Підпункт (c) § 3142 частини ІІ 
розділу 18 Зводу законів США передбачає можливість звільнення під 
нагляд призначеної особи, яка погоджується взяти на себе зо-

–––––––– 
1 Садова Т. В. Деякі аспекти застосування запобіжних заходів, не пов’язаних із по-

збавленням волі та фінансовими умовами. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://pjv.at.ua/vypusk1/Visnyk_2011_1/Sadova.pdf 

2 Так само, с. 290. 
3 Гуценко К. Ф. Уголовный процесс западных государств. / К. Ф. Гуценко, 

Л. В. Головко, Б. А. Филимонов. – М.: Зерцало, 2002. – изд. 2-е, доп. и испр. – 528 с. 
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бов’язання доповідати суду про будь-які порушення умов звільнення, в 
разі, якщо призначена особа здатна переконати суд, що особа з’явиться 
за викликом і не становитиме загрози для безпеки інших осіб. Такою 
особою можуть бути друзі або родичі обвинуваченого.  

У Великобританії інституту особистої поруки якоюсь мірою 
відповідає майнове поручительство (surety). Воно полягає в тому, що 
одна чи декілька осіб дають обіцянку в суді сплатити встановлену су-
му грошей в разі неявки обвинуваченого. Під час розгляду питання про 
звільнення під поручительство суд бере до уваги платоспроможність 
поручителя, його надійність, ступінь зв’язків з обвинуваченим та 
впливу на нього. В разі неявки обвинуваченого до суду вся сума або її 
частина конфіскується.  

Якщо у поручителя з’являються сумніви щодо явки обвинуваче-
ного, він може відмовитись від зобов’язань за умови завчасного повід-
омлення поліції у письмовому вигляді, що дозволяє заарештувати обви-
нуваченого без отримання ордера. Згідно з підпунктом 7(b) розділу 3 
Акту про заставу від 1976 року (Bail Act 1976, section 3, 7(b)) батьки чи 
опікуни неповнолітнього, що не досяг 17-ти років, можуть взяти на себе 
зобов’язання щодо поруки над неповнолітнім лише за їх згодою, тоді як 
розмір фінансових гарантій не може бути більше 50 фунтів.  

 
 

2. ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ 
ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ 

 

2.1. Особисте зобов’язання (ст. 179 КПК України) 

Особисте зобов’язання найм’якший запобіжний захід серед сис-
теми заходів, визначеної ст. 176 КПК України. Він полягає у покладанні 
на підозрюваного (обвинуваченого) зобов’язання виконувати визначені 
слідчим суддею, судом обов’язки, передбачені ст. 194 КПК України. 
Доцільно від підозрюваного (обвинуваченого) вилучити документ, яким 
вказати перелічені обов’язки, які покладаються на нього у зв’язку зі за-
стосуванням цього запобіжного заходу. У такому разі, письмово під 
розписку підозрюваний вказує на перелік зобов’язань, які він повинен 
виконувати та наслідки їх невиконання чи неналежного виконання, зок-
рема можливість ініціювання органом розслідування питання застосу-
вання більш жорсткого запобіжного заходу і покладання на нього мож-
ливого грошового стягнення від 0,25 розміру мінімальної заробітної 
плати до 2. Розмір мінімальної заробітної плати – це грошова сума, що 
дорівнює місячному розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 
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законом на 1 січня календарного року, в якому приймається процесуа-
льне рішення або здійснюється процесуальна дія. 

Застосовуючи цей запобіжний захід, вихідним обов’язком вва-
жається постійне проживання чи перебування підозрюваного (обвину-
ваченого) у місці, визначеному слідчим суддею, судом. Відповідно до 
Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 
проживання в Україні» місцем перебування є адміністративно-терито-
ріальна одиниця, на території якої особа проживає строком менше ше-
сти місяців на рік; місцем проживання є адміністративно-терито-
ріальна одиниця, на території якої особа проживає строком понад 
шість місяців на рік1. Як всі запобіжні заходи особисте зобов’язання 
застосовується на підставі ухвали слідчого судді, якщо це питання ви-
рішується на стадії досудового розслідування чи суду на стадії судово-
го розгляду. 

Контроль за виконанням особистого зобов’язання здійснює слі-
дчий, якщо запобіжний захід застосовується на стадії досудового роз-
слідування, а якщо справа перебуває у провадженні суду – прокурор. 
Слідчий чи прокурор контролює чи виконує підозрюваний (обвинува-
чений) покладені на нього обов’язки, визначені ст. 194 КПК України, 
чи не вчиняє дії, які визначені як ризики під час застосування запобіж-
них заходів: факти переховування від органів досудового розслідуван-
ня та/або суду; факти чи наміри знищення, переховування або спотво-
рення речей чи документів, які мають істотне значення для встанов-
лення обставин, що підлягають доказуванню; факти протидії розсліду-
ванню шляхом незаконного впливу на потерпілого, свідка, іншого пі-
дозрюваного (обвинуваченого), експерта, спеціаліста у цьому ж кримі-
нальному провадженні шляхом погроз, шантажу, підкупу, знищення 
чи погрози знищення майна тощо, а також вчинення іншого криміна-
льного правопорушення чи факт продовження кримінального право-
порушення, у якому він підозрюється (обвинувачується). До контролю 
дотримання умов застосування запобіжного заходу особисте зо-
бов’язання доцільно залучати працівників міліції: дільничих інспекто-
рів міліції, працівників оперативних підрозділів. Таке право підтвер-
джується п. 11 ст. 10 Закону України «Про міліцію»: виконувати у пе-
редбачених законодавством випадках і в межах своєї компетенції по-
станови прокурора, слідчого, рішення слідчого судді, суду2. 

–––––––– 
1 Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні// Закон 

України від 11 грудня 2003 р. [Елетронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada. 
gov.ua/laws/show/1382-15. 

2 Про міліцію // Закон України від 20 грудня 1990 року (зі змінами та доповнення-
ми) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/565-12 
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2.2. Особиста порука (ст. 180 КПК України) 
 
Особиста порука як запобіжний захід полягає в отриманні від 

осіб, яких слідчий суддя, суд вважає такими, що заслуговують на дові-
ру, письмового зобов’язання у якому, по – перше, ці особи беруть на 
себе зобов’язання на першу вимогу органу досудового розслідування 
чи суду забезпечити явку (доставити) підозрюваного (обвинувачено-
го), по – друге, вони поручаються за виконання підозрюваним (обви-
нуваченим) покладених на нього обов’язків і зобов’язань, які зазначені 
в ухвалі слідчого судді та передбачені ст. 194 КПК України. 

Точна кількість поручителів, що мають бути залученні, у КПК 
України не вказана. Їхня кількість визначається з урахуванням тяжкос-
ті вчинення злочину, характеристики особи підозрюваного (обвинува-
ченого) та характеристики самих поручителів. Недоцільно в якості 
поручителів залучати осіб раніше судимих, судимість яких не знята чи 
не погашена; осіб що неодноразово притягувались до адміністративної 
відповідальності; щодо яких є дані про факти вживання наркотичних 
засобів, психотропних речовин чи їх аналогів; осіб, які зловживають 
алкогольними напоями; неповнолітніх; осіб що є недієздатними чи 
обмежено дієздатними; осіб, що перебувають на обліку у лікарів пси-
хіатрів (наркологів); осіб з явними вадами здоров’я, які фізично не-
спроможні забезпечувати явку підозрюваного (обвинуваченого); пра-
цівників суду, прокуратури, органів внутрішніх справ.  

Кількість поручителів визначає слідчий суддя, суд, який обирає 
запобіжний захід. Водночас наявність одного поручителя може бути 
визнано достатньою лише в тому разі, коли ним є особа, яка заслуговує 
на особливу довіру: особи, що нагороджувались державними нагоро-
дами, громадські (політичні) діячі, інші особи авторитет яких дає під-
стави вважати, що вони спроможні забезпечити виконання підозрюва-
ним (обвинуваченим) покладних на нього обов’язків. 

Як правило, під час вирішення питання про застосування цього 
запобіжного заходу потенційний поручитель (поручителі) звертається 
з клопотання до органів досудового розслідування чи до слідчого суд-
ді, суду з пропозицією застосовувати вказаний запобіжний захід та 
фактично дає згоду залучити його в якості поручителя. Неефективним 
буде застосовування цього запобіжного заходу у разі, коли поручителя 
зобов’язують виконувати покладені на нього обов’язки без попере-
дньої його згоди. Тому, у разі подання такого клопотання, його долу-
чають до клопотання про застосування запобіжного заходу, або ж мо-
жуть подати, для прикладу, стороною захисту як альтернативу більш 
суворого запобіжному заходу. 
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Щодо поручителя, то під час розгляду питання про застосування 
запобіжного заходу, йому роз’яснюють у вчиненні якого кримінально-
го правопорушення підозрюється або обвинувачується особа: обстави-
ни вчинення злочину, кримінально-правова кваліфікація, передбачене 
законом покарання за його вчинення, обов’язки поручителя та наслід-
ки їх невиконання: застосування до поручителя грошового стягнення 
та можливість зміни особистої поруки на суворіший запобіжний захід, 
право на відмову від прийнятих на себе зобов’язань. 

Поручитель може відмовитись від взятих на себе зобов’язань до 
виникнення підстав, які тягнуть за собою його відповідальність: ухи-
лення підозрюваного (обвинуваченого) від слідства чи суду, порушен-
ня умов запобіжного заходу в частині невиконання покладених на ньо-
го обов’язків.  

У разі виникнення обставин під час яких поручитель (поручите-
лі) має підстави вважити, що не забезпечуватимуть умов запобіжного 
заходу він (вони) забезпечує явку підозрюваного (обвинуваченого) до 
органу досудового розслідування чи суду для вирішення питання про 
заміну йому запобіжного заходу на інший. Забезпечивши явку підо-
зрюваного (обвинуваченого) до органу досудового розслідування чи 
суду, поручитель подає клопотання про звільнення його від виконання 
покладних на нього обов’язків. Після прийняття рішення про зміну 
запобіжного заходу на інший чи його скасування поручитель вважа-
ється таким, що звільнений від виконання покладних на нього 
обов’язків. 

Однак якщо поручитель через стан здоров’я не може забезпечити 
явку підозрюваного (обвинуваченого), він про це повинен повідомити 
засобами зв’язку орган досудового розслідування чи прокурора – осіб, 
які контролюють виконання запобіжного заходу. Уповноважені службо-
ві особи мають прибути до нього, отримати його клопотання про звіль-
нення від виконання застосованого запобіжного заходу та вчинити дії 
для забезпечення явки підозрюваного (обвинуваченого) до суду для ви-
рішення питання про зміну запобіжного заходу на інший. 

У разі невиконання поручителем взятих на себе зобов’язань на 
нього накладається грошове стягнення – захід забезпечення криміна-
льного провадження що застосовується у разі невиконання чи ненале-
жного виконання покладних обов’язків. Розмір стягнення визначається 
залежно від тяжкості вчинення злочину в якому підозрюється (обвину-
вачується) особа. 

Зокрема: 
1) у провадженні щодо кримінального правопорушення, за вчи-

нення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на 
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строк не більше трьох років, або інше, більш м’яке покарання, – стяг-
нення від двох до п’яти розмірів мінімальної заробітної плати; 

2) у провадженні щодо злочину, за вчинення якого передбачене 
покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти ро-
ків, – від п’яти до десяти розмірів мінімальної заробітної плати; 

3) у провадженні щодо злочину, за вчинення якого передбачене 
покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти ро-
ків, – від десяти до двадцяти розмірів мінімальної заробітної плати; 

4) у провадженні щодо злочину, за вчинення якого передбачене 
покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад десять років, – 
від двадцяти до п’ятдесяти розмірів мінімальної заробітної плати. 

Рішення про накладення грошового стягнення під час досудово-
го розслідування оформляється ухвалою слідчого судді. Слідчий суддя 
має повноваження самостійно ініціювати та, відповідно, прийняти рі-
шення про накладення грошового стягнення, також цей захід забезпе-
чення може накладатись за клопотанням слідчого, прокурора, якщо 
рішення приймається на стадії досудового розслідування чи лише про-
курора, якщо на стадії судового розгляду. 

Ухвала про накладення грошового стягнення набирає законної 
сили з моменту її оголошення. Копія відповідної ухвали не пізніше 
наступного робочого дня після її постановлення надсилається поручи-
телю на якого було накладене грошове стягнення. 

 
 

2.3. Застава (ст. 182 КПК України) 
 

За загальним правилом застава – це спосіб забезпечення зо-
бов’язань. Застава як запобіжний захід полягає у внесенні коштів у гро-
шовій одиниці України на спеціальний рахунок, з метою забезпечення 
виконання підозрюваним (обвинуваченим) покладених на нього 
обов’язків, під умовою звернення внесених коштів у дохід держави в 
разі невиконання цих обов’язків. Законом непередбачена можливість 
використовувати як предмет застави майно чи майнові права. 

Порядок внесення коштів на спеціальний рахунок у разі засто-
сування застави як запобіжного заходу визначений Постановою Кабі-
нету Міністрів України від 11.01.2012 р. № 151. 

–––––––– 
1 Про затвердження Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі 

застосування застави як запобіжного заходу // Постанова КМУ від від 11 січня 2012 р. 
№ 15 [Електронний ресурc]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-
2012-%D0%BF 
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Суб’єктами внесення застави відповідно до вимог закону мо-
жуть бути: 

– підозрюваний (обвинувачений); 
– інша особа, яка діє від його імені; 
– заставодавець: інша фізична особа – людина як учасник цивіль-

них відносин чи юридична особа – організація, створена і зареєстрована 
у встановленому законом порядку, яка подає кошти від свого імені. 

Однак законом визначено застереження, що заставодавцем не 
може бути: 

– юридична особа державної або комунальної власності. У дер-
жавній власності є майно, у тому числі грошові кошти, яке належить 
державі Україна. Від імені та в інтересах України право власності 
здійснюють органи державної влади. Управління майном, що є у дер-
жавній власності, здійснюється державними органами, а у випадках, 
передбачених законом, може здійснюватися іншими суб’єктами. У 
комунальній власності є майно, у тому числі грошові кошти, яке нале-
жить територіальній громаді. Управління майном, що є у комунальній 
власності, здійснюють безпосередньо територіальна громада та утво-
рені нею органи місцевого самоврядування; 

– юридична особа, що фінансується з місцевого, державного 
бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим; 

– юридична особа: господарські товариства у статутному капіталі 
якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить 
суб’єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності. 

Під час прийняття рішення про застосування запобіжного захо-
ду у вигляді застави необхідно провести низку процесуальних дій. 

Підозрюваному (обвинуваченому) роз’яснюються його обов’язки, 
які на нього покладає слідчий суддя чи суд відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК 
України, і наслідки їх невиконання – звернення застави в дохід держави. 

Заставодавцю роз’яснюють у вчиненні якого кримінального право-
порушення підозрюється (обвинувачується) особа, передбачене законом 
покарання за його вчинення – позбавлення волі, обов’язки зі забезпечення 
належної поведінки підозрюваного (обвинуваченого) та його прибуття за 
викликом, а також наслідки невиконання цих обов’язків. 

Розмір застави визначається слідчим суддею, судом в ухвалі про 
застосування запобіжного заходу, з урахуванням обставин криміналь-
ного правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного 
(обвинуваченого), інших даних про його особу та ризиків, передбаче-
них ст. 177 КПК.  

Водночас розмір застави повинен достатньою мірою гарантува-
ти виконання підозрюваним (обвинуваченим) покладених на нього 
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обов’язків та не може бути завідомо непомірним для нього, що, своєю 
чергою, потребує вивчення матеріального становища особи. 

Кримінальним процесуальним кодексом розмір застави визна-
чається у таких межах: 

1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні зло-
чину невеликої або середньої тяжкості, – від одного до двадцяти роз-
мірів мінімальної заробітної плати; 

2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяж-
кого злочину, – від двадцяти до вісімдесяти розмірів мінімальної заро-
бітної плати; 

3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особ-
ливо тяжкого злочину, – від вісімдесяти до трьохсот розмірів мініма-
льної заробітної плати. 

Однак у виняткових випадках, якщо слідчий суддя, суд встано-
вить, що застава у зазначених межах не може забезпечити виконання 
підозрюваним (обвинуваченим) у вчиненні тяжкого або особливо тяж-
кого злочину, покладених на неї обов’язків, застава може бути призна-
чена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів мініма-
льної заробітної плати. 

Застава вноситься у національній грошовій одиниці на спеціа-
льний рахунок суду, який обрав такий запобіжний захід, відкритий в 
органах казначейства в такому порядку. 

Підозрюваний (обвинувачений), який не утримається під вар-
тою, не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді 
застави зобов’язаний внести кошти на спеціальний (депозитний) раху-
нок суду або забезпечити їх внесення заставодавцем. Підтвердженням 
внесення коштів на депозитний рахунок суду є платіжний документ з 
відміткою банку про виконання, який надається слідчому, прокурору 
або суду, який здійснює кримінальне провадження. 

Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п’яти днів з дня об-
рання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійс-
нення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З мо-
менту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка 
не утримається під вартою, зокрема й до фактичного внесення коштів 
на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного 
(обвинуваченого) з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної 
слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у 
вигляді тримання під вартою, підозрюваний (обвинувачений), заставо-
давець зобов’язані виконувати покладені на них обов’язки, пов’язані зі 
застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави. 

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається пі-
дозрюваному (обвинуваченому), заставодавцю після припинення дії 
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запобіжного заходу. Водночас застава, внесена підозрюваним (обвину-
ваченим), може бути повністю або частково звернена судом на вико-
нання вироку в частині майнових стягнень: погашення судових витрат, 
відшкодування збитків завданих злочином. Застава, внесена заставода-
вцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині май-
нових стягнень тільки за його згодою. 

Застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій фо-
рмі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого 
рахунка – готівкою через банки або підприємства поштового зв’язку. 

Для повернення коштів, внесених як заставу, особа чи заставо-
давець подає до органу казначейства, в якому відкрито депозитний 
рахунок суду, на який було внесено заставу, такі документи: 

– заяву особи чи заставодавця, в якій обов’язково зазначаються 
реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що 
підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка – 
відомості про банк чи підприємство поштового зв’язку; 

– засвідчена судом копія ухвали слідчого судді, суду, вироку 
суду, в якому є рішення про повернення застави; 

– копія платіжного або іншого документа, що підтверджує факт 
внесення коштів як застави. 

Повернення коштів, внесених як застава, здійснюється упро-
довж п’яти робочих днів з дня надходження зазначених документів до 
органу Казначейства. 

У разі невиконання обов’язків заставодавцем, а також, якщо пі-
дозрюваний (обвинувачений), будучи належним чином повідомлений, 
не з’явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду 
без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або 
якщо порушив інші покладені на нього під час застосування запобіж-
ного заходу обов’язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, застава 
звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду 
Державного бюджету України й використовується у порядку, встанов-
леному законом для використання коштів судового збору. 

Питання про звернення застави у дохід держави вирішується 
слідчим суддею, судом за клопотанням прокурора або за власною іні-
ціативою суду в судовому засіданні. Водночас викликають підозрюва-
ного (обвинувачений), а також заставодавця, якщо такий був. Розгляд 
цього питання здійснюється в порядку, передбаченому для розгляду 
клопотань про обрання запобіжного заходу. Неприбуття на судове за-
сідання зазначених осіб, які були належним чином повідомлені про 
місце та час розгляду питання, не перешкоджає проведенню судового 
засідання. 
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Звернення застави у дохід держави здійснюється на підставі ко-
пії ухвали слідчого судді, суду, вироку суду, в яких є рішення про зве-
рнення застави в дохід держави, прийняте у випадках, передбаче-
них КПК України. Копія ухвали слідчого судді, суду, вироку суду 
упродовж п’яти днів з дня набрання ними законної сили надсилається 
слідчим суддею (судом), який їх постановив чи ухвалив, органу Казна-
чейства, в якому відкрито депозитний рахунок суду, на який було вне-
сено заставу. 

У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд ви-
рішує питання про застосування до підозрюваного (обвинуваченого) 
запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого 
запобіжного заходу. 

 

2.4. Передання неповнолітнього підозрюваного 
(обвинуваченого) під нагляд (ст. 493 КПК) 
 

Крім запобіжних заходів, передбачених статтею 176 КПК Укра-
їни, до неповнолітніх підозрюваних (обвинувачених), може застосову-
ватися такий запобіжний захід, як передання їх під нагляд батьків, опі-
кунів чи піклувальників, а до неповнолітніх, які виховуються в дитячій 
установі, – передання їх під нагляд адміністрації цієї установи. 

Цей запобіжний захід за суттю його застосування і забезпечення 
виконання підозрюваним (обвинуваченим) покладених на нього 
обов’язків, подібний до особистої поруки зі застереженням, що пору-
чителем у цьому разі є чітко визначена законом категорія осіб: батьки, 
опікуни, піклувальники або адміністрації дитячої установи у якій ви-
ховується неповнолітній. 

З огляду на вимоги чинного законодавства на кожного з бать-
ків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і 
розвиток дитини. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право і 
зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізич-
ний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні 
умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дити-
ни, готувати її до самостійного життя та праці1. Таким чином пору-
чителями щодо неповнолітнього, у якого є батько та матір, мають 
бути двоє батьків; у разі неповної сім’ї: складається з матері або ба-
тька – один з батьків; у разі якщо батьків немає: дитина є сиротою, 

–––––––– 
1 Про охорону дитинства // Закон України від 26 квітня 2001 року (зі змінами та до-

повненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ 
laws/show/2402-14. 
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позбавлена батьківського піклування, то поручителями є опікуни 
(якщо підозрюваний обвинувачений перебуває у віці до чотирнадця-
ти років) чи піклувальники (якщо підозрюваний, обвинувачений пе-
ребуває у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років). Якщо такі 
відсутні до поручителем може бути представник адміністрації навча-
льного закладу де виховується неповнолітній. У такому разі забезпе-
чувати виконання покладених на підозрюваного (обвинуваченого) 
обов’язків покладається на керівника установи чи іншого уповнова-
женого представника адміністрації. 

Суть запобіжного заходу полягає у взятті на себе будь-ким зі за-
значених осіб або представником адміністрації дитячої установи пись-
мового зобов’язання забезпечити прибуття неповнолітнього підозрюва-
ного (обвинуваченого) до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду на 
першу вимогу за умови відсутності поважних причин неприбуття, а та-
кож його належну поведінку: виконання обов’язків, що покладаються на 
неповнолітнього підозрюваного (обвинуваченого), убезпечення від вчи-
нення ризиків, визначених ст. 177 КПК України. 

Для застосування цього запобіжного заходу окрім клопотання, 
що має відповідати вимогам, визначеним кримінальним процесуаль-
ним законодавством, слідчому судді чи суду необхідно представити 
згоду осіб, які будуть здійснювати нагляд та згоду самого неповноліт-
нього підозрюваного (обвинуваченого). Водночас залежно від ініціа-
тора застосування цього запобіжного заходу, бік обвинувачення чи 
захисту мають зібрати відомості про особу батьків, опікунів або піклу-
вальників, їхні стосунки з неповнолітнім. Це робиться для того, щоб 
впевнитися у тому, що вони можуть належно здійснювати нагляд за 
неповнолітнім, переконатись у відсутності перешкод для виконання 
вказаними особами статусу поручителя: відсутність судимості, фактів 
притягнення до кримінальної відповідальності, вчинення щодо членів 
сім’ї насильницьких дій, зловживання алкогольними напоями, вжи-
вання наркотичних засобів, психотропних речовин, перебування на 
обліку у лікарів психіатра, нарколога тощо. 

Для з’ясування умов життя та виховання неповнолітнього підозрю-
ваного (обвинуваченого) можуть використовуватись такі фактичні дані: 

1) склад сім’ї неповнолітнього, обстановку в ній, взаємини між 
дорослими членами сім’ї та дітьми, ставлення батьків до виховання 
неповнолітнього, форми контролю за його поведінкою, морально-
побутові умови сім’ї; 

2) обстановку в школі чи іншому навчальному закладі або на 
виробництві, де навчається або працює неповнолітній, його ставлення 
до навчання чи роботи, взаємини з вихователями, учителями, одноліт-
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ками, характер і ефективність виховних заходів, які раніше застосову-
валися до нього; 

3) зв’язки та поведінку неповнолітнього поза домом, навчаль-
ним закладом і роботою. 

Під час відібрання зобов’язання про взяття під нагляд батьків, 
опікунів, піклувальників, адміністрацію дитячої установи попереджа-
ють про: 

– характер підозри чи обвинувачення неповнолітнього: обстави-
ни вчинення кримінального правопорушення, кваліфікацію вчиненого 
діяння, обставини, що обтяжують чи пом’якшують покарання, розмір 
шкоди, завданої злочином, та заявлений з цього приводу цивільний 
позов тощо; 

– відповідальність у разі порушення взятого на себе зобов’язання 
(на батьків, опікунів і піклувальників може накладатись грошове стягнен-
ня від двох до п’яти розмірів мінімальної заробітної плати).  

Однак особа, яка взяла на себе зобов’язання про нагляд, має право 
відмовитися від подальшого виконання цього зобов’язання, заздалегідь 
повідомивши про це орган досудового розслідування, прокурора чи суд. 
Водночас забезпечити явку неповнолітнього підозрюваного (обвинуваче-
ного) до органу досудового розслідування, прокурора чи суду. 

 
3. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ, ЗМІНИ  

ТА СКАСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ 
 
Запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розсліду-

вання слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженого з прокуро-
ром, або за клопотанням прокурора; під час судового провадження су-
дом, за клопотання прокурора.  

Для застосування запобіжного заходу уповноважений суб’єкт 
звертається з клопотанням до місцевого суду, в межах територіальної 
юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. Його здійснює 
той орган досудового розслідування, під юрисдикцією якого знахо-
диться місце вчинення кримінального правопорушення. Якщо місце 
вчинення кримінального правопорушення невідоме (його не встанов-
лено зібраними у провадженні доказами) або його вчинено за межами 
України, місце проведення досудового розслідування визначає відпо-
відний прокурор зі взяттям до уваги: 

1) місця виявлення ознак кримінального правопорушення; 
2) місця перебування підозрюваного; 
3) місця перебування більшості свідків; 
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4) місця закінчення кримінального правопорушення або настан-
ня його наслідків тощо. 

Як виняток, розгляд клопотання про застосування запобіжних 
заходів під час досудового розслідування до особи, яку затримано без 
ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання за підозрою у вчиненні 
кримінального правопорушення, може здійснюватися слідчим суддею 
місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого особа була 
затримана. Такий розгляд можливий тільки за умови, що затримана без 
ухвали слідчого судді, суду особа з об’єктивних причин не могла бути 
доставлена у строк не пізніше шістдесяти годин із моменту затримання 
до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знахо-
диться орган досудового розслідування (ч. 1 ст. 192 КПК). 

У разі здійснення досудового розслідування слідчою групою 
клопотання про застосування запобіжного заходу також розглядається 
слідчим суддею суду першої інстанції, в межах територіальної юрис-
дикції якого знаходиться орган  

Клопотання виконується у трьох примірниках і повинно мі-
стити: 

– вказівку на слідчого суддю, який уповноважений розглядати 
клопотання; 

– назву документу, дату та місце складання, посадову особу, що 
звертається з клопотанням, вказівку на кримінальне провадження (но-
мер та дату внесення даних в ЄРДР); 

– короткий виклад фактичних обставин кримінального правопору-
шення, в якому підозрюється або обвинувачується особа (формулювання 
суті обвинувачення чи підозри, зазначення часу, місця його вчинення, 
обставин вчинення, дій співучасників, розмір та обсяг шкоди заподіяної 
кримінальним правопорушення); 

– правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазна-
ченням статті (частини статті, пунктів) закону України про кримінальну 
відповідальність; 

– виклад обставин, що дають підстави підозрювати (обвинува-
чувати) особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання 
на матеріали, що підтверджують ці обставини ( документи та показан-
ня, отримані під час кримінального провадження); 

– посилання на один або кілька ризиків, зазначених у статті 177 
КПК України, та обов’язковий виклад обставин, на підставі яких слідчий, 
прокурор дійшов висновку про існування цих ризиків, і посилання на ма-
теріали кримінального провадження, що підтверджують ці обставини; 

– обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, 
зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м’яких запобіж-
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них заходів, тобто неефективність більш м’яких запобіжних заходів з 
точки зору забезпечення дієвості кримінального провадження; 

– пропозиція покладення на підозрюваного (обвинуваченого) 
конкретних обов’язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, з об-
ґрунтуванням вказаних обтяжень. 

Копія клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необ-
хідність застосування запобіжного заходу, надається підозрюваному 
(обвинуваченому) не пізніше ніж за три години до початку розгляду 
клопотання слідчим суддею чи судом. Також копія клопотання зали-
шається в матеріалах провадження та в наглядовому провадженні про-
курора – процесуального керівника. 

Для підтвердження законності, обґрунтованості та вмотивованості 
поданого клопотання суб’єкти звернення зобов’язані додати до нього: 

1) копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує дово-
ди клопотання: копії характеризуючих даних, кримінальних процесуа-
льних документів; 

2) документ яким слідчий, прокурором визначив перелік свідків, 
яких вважають за необхідне допитати під час судового розгляду щодо 
вирішення питання про застосування запобіжного заходу; 

3) підтвердження того, що підозрюваному (обвинуваченому) 
надані копії клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхід-
ність застосування запобіжного заходу; 

4) витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в межах яко-
го подається клопотання. 

Водночас, законом вимагається внесення щодо кожної особи пі-
дозрюваного (обвинуваченого) окремого клопотання відповідно до 
індивідуальних обґрунтувань застосування запобіжного заходу. Вважа-
ється порушенням підготовка клопотання, у якому виклад обставин, що 
дають підстави підозрювати, обвинувачувати особу у вчиненні кримі-
нального правопорушення, посилання на один або кілька ризиків, за-
значених у статті 177 КПК України, вказання обставин, на підставі 
яких слідчий, прокурор дійшов висновку про існування цих ризиків, 
обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, зазна-
ченим у клопотанні, шляхом застосування більш м’яких запобіжних 
заходів щодо кожного підозрюваного є однаковими. Адже це свідчи-
тиме про відсутність дослідження з боку обвинувачення обставини, що 
беруться до уваги під час обрання запобіжного заходу щодо кожного з 
підозрюваних (обвинувачених). 

Законом передбачено випадки відкликання, зміни та доповнення 
клопотання про застосовування запобіжного заходу до моменту їх за-
доволення чи відмови в задоволенні. 
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Зокрема, прокурору стають відомі обставини, які не дають об-
ґрунтованих підстав підозрювати особу у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, чи вважати що таке кримінальне правопорушення від-
булось. У такому разі законно вимагати відкликати клопотання про 
застосування запобіжного заходу. Такі обставини можуть стати відомі 
і слідчому, однак відкликати клопотання має право лише прокурор – 
процесуальний керівник. 

Якщо після подання клопотання про застосування запобіжного 
заходу, однак до моменту його задоволення, слідчому, прокурору ста-
ли відомі інші обставини, що можуть вплинути на вирішення судом 
питання про застосування запобіжного заходу: з’ясування існування 
додаткових ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, обставин, які 
потрібно зауважити під час застосовування запобіжних заходів, які 
визначені ст. 178 КПК України, уповноважені суб’єкти зобов’язані 
доповнити або змінити клопотання. Якщо зміни та доповнення суттєві, 
стосуються більшості положень, які мають бути визначенні у клопо-
тання, його необхідно замінити новим. 

Клопотання про застосування запобіжного заходу розглядається 
слідчим суддею, судом невідкладно, але не пізніше сімдесяти двох годин з 
моменту фактичного затримання підозрюваного (обвинуваченого), якщо 
таке існує. Невідкладність є вимогою, що визначається засадою забезпе-
чення права на свободу та особисту недоторканність відповідно до 
положень якої кожен, кого затримано через підозру чи обвинувачення у 
вчиненні кримінального правопорушення або позбавлено свободи, пови-
нен бути в найкоротший строк доставлений до слідчого судді для вирі-
шення питання про законність та обґрунтованість його затримання, іншо-
го позбавлення свободи та подальшого тримання. Затримана особа негай-
но звільняється, якщо упродовж сімдесяти двох годин з моменту затри-
мання їй не вручено вмотивоване судове рішення про тримання під вар-
тою (ч. 2 ст. 12 КПК України), а також згідно з засадою розумні строки під 
час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуаль-
не рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розум-
ними вважаються строки, що є об’єктивно необхідними для виконання 
процесуальних дій та ухвалення процесуальних рішень. Розумні строки не 
можуть перевищувати передбачені КПК терміни виконання окремих про-
цесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень (ст. 28 КПК 
України). Таким чином, невідкладність вказує на пріоритетність вирішен-
ня питання щодо застосування чи не застосування запобіжного заходу у 
разі фактичного позбавлення волі, чи обмеження свободи особи, чи вказі-
вкою на надходження до суду клопотання, якщо підозрюваний (обвину-
вачений) перебуває на свободі, або з моменту подання підозрюваним (об-
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винуваченим), його захисником до суду відповідного клопотання, зокрема 
про зміну запобіжного заходу чи його скасування. 

У кримінальному процесуальному законодавстві України на 
сьогодні передбачено забезпечувальні заходи щодо вирішення питання 
про застосування, зміну чи скасування запобіжних заходів. Такими 
забезпечувальними заходами є: судовий виклик, привід; затримання 
особи з метою приводу. Ці заходи застосовується у разі перебування 
особи, щодо якої вирішується питання про застосування запобіжного 
заходу, на свободі. 

Слідчий суддя, суд після отримання клопотання про застосу-
вання запобіжного заходу до підозрюваного (обвинуваченого) для за-
безпечення розгляду здійснює:  

1) заходи щодо забезпечення прибуття підозрюваного (обвину-
ваченого) для судового розгляду, зокрема: здійснює судовий виклик 
підозрюваного (обвинуваченого), який перебуває на свободі; здійснює 
судовий виклик підозрюваного (обвинуваченого), до якого застосовано 
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

2) заходи для забезпечення захисником підозрюваного (обвину-
ваченого) у разі, коли: підозрюваний (обвинувачений) заявив клопо-
тання про залучення захисника; якщо участь захисника є обов’яз-
ковою; якщо слідчий суддя, суд вирішить, що обставини кримінально-
го провадження вимагають участі захисника;  

3) повідомлення/судовий виклик свідків, яких слідчий, прокурор 
або підозрюваний (обвинувачений) вважає за необхідне допитати під 
час судового розгляду щодо застосування запобіжного заходу. 

Отримавши клопотання про застосування запобіжного заходу, 
слідчий суддя, суд призначає дату судового засідання. Про ухвалене 
рішення слідчий суддя повідомляє сторони кримінального провадження 
та здійснює судовий виклик, тобто за власною ініціативою або за клопо-
танням слідчого, прокурора, підозрюваного (обвинуваченого), його за-
хисника, потерпілого, його представника здійснює судовий виклик пев-
ної особи, якщо встановить існування достатніх підстав вважати, що 
така особа може дати показання, які мають значення для кримінального 
провадження, або її участь у процесуальній дії є обов’язковою. У та-
кому разі участь підозрюваного у вирішенні питання про застосовування 
запобіжного заходу визнається обов’язковою. 

У разі неприбуття підозрюваного (обвинуваченого) за судовим 
викликом і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового за-
сідання відомостей про вагомі причини, що перешкоджають його 
своєчасному прибуттю, слідчий суддя, суд має право постановити ух-
валу про привід підозрюваного (обвинуваченого), якщо він не з’явився 
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для розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді 
застави, домашнього арешту чи тримання під вартою. Якщо ж ухвала 
про привід не була виконана, то виноситься ухвала про дозвіл на його 
затримання з метою приводу. 

Однак передбачено право сторони обвинувачення ініціювати 
питання дозволу на затримання з метою приводу. 

Зокрема, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має 
право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюва-
ного (обвинуваченого) з метою його приводу для участі в розгляді 
клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання 
під вартою. 

Така ініціатива оформляється клопотанням, яке може бути подане: 
1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіж-

ного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіж-
ного заходу на тримання під вартою; 

2) після подання клопотання про застосування запобіжного захо-
ду і до прибуття підозрюваного (обвинуваченого) до суду на підставі 
судового виклику; 

3) після неприбуття підозрюваного (обвинуваченого) за судовим 
викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіж-
ного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого 
судді, суду на початок судового засідання відомостей про вагомі при-
чини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю. 

Очевидно, що на це мають бути причини, тобто підтверджені 
матеріалами провадження дані про те, що особа за судовим викликом 
не з’явилась на судове засідання. В іншому разі привід не дасть бажа-
ного результату. 

Клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного (обвину-
ваченого) з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом не-
гайно після отримання цього клопотання. Розгляд клопотання здійс-
нюється в закритому судовому засіданні без участі підозрюваного (об-
винуваченого) його захисника чи (та) законного представника, інших 
учасників судового розгляду, однак за участю прокурора. 

Слідчий суддя, суд задовольняє клопотання про дозвіл на за-
тримання підозрюваного (обвинуваченого) з метою його приводу, як-
що прокурор доведе, що зазначені у клопотанні про застосування за-
побіжного заходу обставини вказують на існування підстав для три-
мання під вартою підозрюваного (обвинуваченого), а також є достатні 
підстави вважати, що: 

1) підозрюваний (обвинувачений) переховується від органів до-
судового розслідування чи суду, тобто на цей час вже використані пе-
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редбачені КПК України механізми забезпечення явки вказаних осіб до 
слідчого судді, суду; 

2) отримавши відомості про звернення слідчого, прокурора до 
слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу, 
підозрюваний (обвинувачений) до початку розгляду клопотання про 
застосування запобіжного заходу вчинить дії, які законом розгляда-
ються як ризик дієвості кримінального провадження (ст. 177 КПК). 

Водночас слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді 
клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного 
(обвинуваченого), навіть якщо існують підстави для затримання без 
ухвали суду про затримання з метою приводу, тобто підстави передба-
чені ст.ст. 207, 208 КПК України. 

В ухвалі про дозвіл на затримання з метою приводу потрібно за-
значити:  

1) найменування суду, прізвище та ініціали слідчого судді, судді 
(суддів);  

2) прізвище, ім’я, по батькові підозрюваного (обвинуваченого), 
для затримання якого постановляється ухвала, відомі на момент по-
становлення ухвали, а якщо прізвище, ім’я, по батькові не відомі, – 
докладний опис такої особи;  

3) короткий виклад фактичних обставин кримінального право-
порушення, у вчиненні якого підозрюється (обвинувачується) особа, і 
його правову кваліфікацію за законом України про кримінальну відпо-
відальність;  

4) посилання на обставини, які дають підстави для: обґрунтова-
ної підозри про вчинення особою кримінального правопорушення; 
висновку про існування ризику, зазначеного у клопотанні про застосу-
вання запобіжного заходу; висновку щодо існування підстав затри-
мання з метою приводу, зазначених у пунктах 1 або 2 частини четвер-
тої статті 189 КПК, для прийняття рішення про надання дозволу на 
затримання; 

5) дату постановлення ухвали; 
6) дату втрати законної сили ухвалою: 
– приводу підозрюваного (обвинуваченого) до суду і таким чи-

ном виконання кримінального процесуального примусу; 
– закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній (слідчий суддя 

може вказати строк дії ухвали в межах строку досудового розслідуван-
ня у всякому разі після закінчення шести місяців із дати постановлення 
ухвали, у разі якщо не зазначено строку її дії); 

– відкликання ухвали прокурором. 
7) підпис слідчого судді, судді (суддів), який постановив ухвалу. 
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Також в такій ухвалі вказуються прізвище, ім’я, по батькові, ад-
реса і телефон прокурора або слідчого, за клопотанням якого постано-
влена ухвала. 

Слідчий суддя, суд за клопотанням прокурора має право виріши-
ти питання про повторне затримання з метою приводу в порядку, перед-
баченому КПК. Повторне звернення до суду з клопотанням про дозвіл 
на затримання однієї і тієї ж особи за тим же кримінальним проваджен-
ням після винесення слідчим суддею, судом ухвали про відмову у задо-
воленні такого клопотання можливе лише у разі виникнення нових об-
ставин, які підтверджують необхідність тримання особи під вартою. 

Ухвала про відмову в наданні дозволу на затримання з метою 
приводу може бути оскаржена в порядку, передбаченому КПК України 
відповідно до вимог параграфу 2 глави 26 КПК «Оскарження рішень, 
дій чи бездіяльності під час досудового розслідування». Водночас ух-
вала про дозвіл на затримання оскарженню не підлягає, відтак оскар-
жується лише рішення щодо відмови в наданні дозволу на затримання. 
Суб’єктом подання такої скарги є прокурор. 

Варто зауважити, що на виконання вимог ст. 204 КПК України, 
якщо до підозрюваного (обвинуваченого) застосовано запобіжний за-
хід, непов’язаний із триманням під вартою, він не може бути затрима-
ний без дозволу слідчого судді, суду у зв’язку з підозрою або обвину-
ваченням у тому ж кримінальному правопорушенні. 

У разі, коли судовий розгляд щодо затриманого підозрюваного 
(обвинуваченого) у визначений КПК строк (сімдесят дві години із мо-
менту фактичного затримання підозрюваного (обвинуваченого), що 
зафіксований у протоколі затримання) не проведено, слідчий суддя 
зобов’язаний звільнити позбавлену свободи особу на підставі ч. 3 ст. 
206 КПК із одночасним здійсненням судового виклику на судовий роз-
гляд щодо застосування запобіжного заходу. 

Отримавши ухвалу слідчого судді про затримання з метою при-
воду підозрюваного (обвинуваченого), слідчий, прокурор вживає заходів 
щодо встановлення місця знаходження особи та її затримання. Фізичне 
затримання може здійснювати уповноважена службова особа – особа, 
якій законом надане таке право. 

Законом України «Про міліцію»: п. 11, ч. 1 ст. 10 визначено, що 
обов’язком міліції є виконувати у передбачених законодавством випад-
ках і в межах своєї компетенції постанови прокурора, слідчого, рішення 
слідчого судді, суду. Для реалізації визначених обов’язків працівники 
міліції мають право затримувати і тримати у спеціально відведених для 
цього приміщеннях осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обвинува-
чених, які переховуються від слідства чи суду, засуджених, які ухиля-
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ються від виконання кримінального покарання, на строки і в порядку, 
передбачені законом. Крім того, мають право проводити огляд цих осіб, 
речей, що знаходяться при них, транспортних засобів і вилучати доку-
менти та предмети, що можуть бути речовими доказами або використані 
для шкоди їхньому здоров’ю.  

Таким чином, цей правообов’язок уповноважена службова осо-
ба повинна виконати на підставі рішення слідчого судді, яке оформлено 
ухвалою у конкретному кримінальному провадженні. 

Закон у загальних рисах визначає дії уповноважених службових 
осіб після затримання підозрюваного (обвинуваченого) на підставі 
ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання (ст. 191 КПК 
України). Відповідно таке затримання може здійснюватись на стадії 
досудового розслідування і на стадії судового розгляду.  

Під час фізичного затримання застосовуються положення Зако-
ну України «Про міліцію» щодо застосування заходів фізичного впли-
ву, спеціальних засобів та вогнепальної зброї. 

Зокрема під час затримання особи для доставлення з метою 
приводу до слідчого судді та в суд, працівники міліції мають право 
застосовувати заходи фізичного впливу, зокрема й прийоми рукопаш-
ного бою, для припинення правопорушень, подолання протидії закон-
ним вимогам міліції, яка здійснюється зі застосуванням сили щодо 
працівників міліції або інших осіб, якщо інші способи були застосова-
ні та не забезпечили виконання покладених на міліцію обов’язків.  

Також працівники міліції мають право застосовувати наручни-
ки, гумові кийки, засоби зв’язування, сльозоточиві речовини, пристрої 
для відкриття приміщень і примусової зупинки транспорту, та інші 
спеціальні і транспортні засоби, а також використовувати службових 
собак у разі затримання, конвоювання і тримання осіб, затриманих і 
підданих арешту, взятих під варту, якщо зазначені особи чинять опір 
працівникам міліції або якщо є підстави вважати, що вони можуть 
вчинити втечу чи завдати шкоди оточуючим або собі. 

Крім того, працівник міліції має право оголити вогнепальну 
зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в обстановці, яка 
склалася, можуть виникнути підстави для її застосування. Зокрема під 
час затримання у такому разі правопорушників працівник міліції може 
приготувати вогнепальну зброю, що є попередженням про можливість 
її застосування. 

Після затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду особа 
не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути 
звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ух-
валу про дозвіл на затримання з метою приводу. Момент затримання 
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встановлюють відповідно до вимог, визначених ст. 209 КПК України. 
Наприклад, у цьому разі особа є затриманою з моменту, коли вона си-
лою або через підкорення наказу змушена залишатися поруч із упов-
новаженою службовою особою чи у приміщенні, визначеному уповно-
важеною службовою особою. 

У разі затримання особи на транспорті місцем затримання 
вважається територія району на якій її затримано: адміністративна 
одиниця на яку поширюється юрисдикція уповноваженої службової 
особи, що здійснила затримання. Якщо особу затримано на громад-
ському транспорті, то доцільно зупинити транспортний засіб і у 
такому разі місцем затримання буде територія, що знаходиться під 
юрисдикцією того органу де вчинено зупинку. Якщо незапланована 
зупинка неможлива без зайвих труднощів, місцем затримання вва-
жається територія району, на якій розташована найближча попутна 
зупинка громадського транспорту. 

У разі затримання особи на авіаційному або морському транспор-
ті під час здійснення рейсу за межі державного кордону України, місцем 
затримання вважається порт у межах державного кордону України, в 
якому почався цей рейс. 

Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про 
дозвіл на затримання затримала особу, зобов’язана: 

– негайно вручити їй копію зазначеної ухвали; 
– негайно повідомити про затримання слідчого, прокурора, за-

значеного в ухвалі про дозвіл на затримання з метою приводу; 
– негайно звільнити особу, якщо після затримання з’ясується, 

що вона затримана на підставі ухвали про дозвіл на затримання, яка 
відкликана прокурором і якщо немає інших законних підстав для її 
подальшого затримання; 

– негайно повідомити офіційних представників розвідувального 
органу у разі затримання співробітника кадрового складу розвідуваль-
ного органу України під час виконання ним своїх службових 
обов’язків; 

– проводити, пов’язані з затримання, особистий обшук та огляд 
кадрового співробітника розвідувального органу речей тільки у прису-
тності офіційних представників цього розвідувального органу. 

Розвідувальні органи України – це спеціально уповноважені за-
коном органи на здійснення розвідувальної діяльності. Розвідувальний 
орган України може функціонувати як самостійний державний орган, 
так і у складі центрального органу виконавчої влади. 

Відповідно до Закону України «Про розвідувальні органи Укра-
їни» такими органами є: Служба зовнішньої розвідки України – у полі-
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тичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформа-
ційній та екологічній сфері; розвідувальний орган Міністерства обо-
рони України – у воєнній, воєнно-політичній, воєнно-технічній, воєн-
но-економічній, інформаційній та екологічній; розвідувальний орган 
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у 
справах охорони державного кордону – у сферах прикордонної та ім-
міграційної політики, а також в інших сферах, що стосуються питань 
захисту державного кордону України та її суверенних прав у виключ-
ній (морській) економічній зоні. 

Також прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має пра-
во звернутися з клопотанням про застосування запобіжного заходу до 
особи, яку затримано без ухвали про дозвіл на затримання за підозрою у 
вчиненні кримінального правопорушення, тобто на підставі та в поряд-
ку, передбаченому ст.ст. 207, 208 КПК України: законне затримання та 
затримання уповноваженою службовою особою. У такому разі клопо-
тання подається, до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції 
якого знаходиться орган досудового розслідування. Якщо затримана 
особа без ухвали слідчого судді, суду не пізніше шістдесяти годин з мо-
менту затримання не може бути доставлена до місцевого суду для роз-
гляду клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу за пра-
вилами територіальної підслідності, то клопотання про застосовування 
запобіжного заходу подається до місцевого суду, в межах територіальної 
юрисдикції якого особа була затримана. Ця особа доставлятиметься до 
слідчого судді у цей же суд. 

У такому разі, клопотання про застосування запобіжного заходу 
до особи, яку затримано без ухвали про дозвіл на затримання за підо-
зрою у вчиненні кримінального правопорушення, має відповідати ви-
могам, щодо клопотання про застосування запобіжних заходів: корот-
кий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, в 
якому підозрюється або обвинувачується особа та його кваліфікація, 
виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні 
цього кримінального правопорушення і посилання на матеріали, що 
підтверджують ці обставини, та на один або кілька ризиків, зазначених 
у статті 177 КПК, а також виклад обставин, на підставі яких робляться 
висновки про існування одного або кількох ризиків тощо. 

До клопотання додаються, окрім копії матеріалів, якими обґрун-
товуються доводи клопотання, перелік свідків, яких необхідно допита-
ти під час судового розгляду, підтвердження того, що підозрюваному 
(обвинуваченому) надані копії клопотання та матеріалів, якими пояс-
нюється необхідність застосування запобіжного заходу, протокол за-
тримання підозрюваного. 
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Отримавши клопотання та додатки до нього, слідчий суддя роз-
глядає його в судовому засіданні у порядку, передбаченому ст. 193 
КПК України. 

Учасниками такого судового розгляду на стадії досудового роз-
слідування є: прокурор – процесуальний керівник чи керівник органу 
прокуратури, особа щодо якої вирішується питання про застосування 
запобіжного заходу – підозрюваний (на стадії судового розгляду обви-
нувачений), його захисник, якщо він залучений до кримінального про-
вадження.  

Обов’язково залучається захисник у разі вирішення питання про 
застосування запобіжного заходу щодо особи, що: 

– підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який 
передбачене основне покарання у вигляді штрафу в розмірі понад два-
дцять п’ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 
позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбав-
лення волі (ч. 5 ст. 12 КК України); 

– підозрюються у вчиненні злочину у віці до 18 років (у цьому 
разі беруть до уваги не лише вік на момент розгляду клопотання, а вік 
у момент вчинення злочину); 

– внаслідок психічних чи фізичних вад (німі, глухі, сліпі тощо) 
не здатна повною мірою реалізувати свої права; 

– не володіє мовою, якою ведеться кримінальне провадження (у 
такому разі також залучається перекладач). 

Якщо підозрюваний утримується в ізоляторі тимчасового три-
мання, слідчий, прокурор зобов’язані надати затриманій особі допомо-
гу у встановленні зв’язку зі захисником або особами, які можуть за-
просити захисника, а також надати можливість використати засоби 
зв’язку для запрошення захисника. Водночас слідчий, прокурор зо-
бов’язані утримуватися від надання рекомендацій щодо залучення 
конкретного захисника. 

Слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання 
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий 
запобіжний захід за відсутності підозрюваного (обвинуваченого), лише 
у разі, якщо прокурором, окрім мети і підстави застосування запобіж-
них заходів, доведено, що підозрюваний (обвинувачений) оголошений 
у міжнародний розшук.  

Обов’язок доведення факту перебування підозрюваного (обви-
нуваченого) у міжнародному розшуку покладається на слідчого, про-
курора, який подав клопотання про застосування запобіжного заходу, 
та підтверджується відповідними відомостями (довідка, витяг із бази 
даних Інтерполу тощо). Водночас після затримання особи, яка перебу-
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вала у міжнародному розшуку, слідчий суддя, суд не пізніше як через 
сорок вісім годин з часу доставки такої особи до органу досудового 
розслідування, юрисдикція якого поширюється на місце вчинення 
кримінального правопорушення, зобов’язаний розглянути питання про 
застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вар-
тою або його зміну на більш м’який запобіжний захід за обов’язкової 
присутності такого підозрюваного (обвинуваченого). 

Зокрема, згідно з Інструкцією про порядок використання право-
охоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попе-
редженні, розкритті та розслідуванні злочинів1, міжнародному розшу-
кові з ініціативи правоохоронних органів України підлягають особи, 
які виїхали за межі України і ухиляються від кримінальної відповіда-
льності та відбуття покарання за злочини, за які згідно з чинним зако-
нодавством або судовим вироком, що набув законної сили, передбаче-
не (призначене) покарання у вигляді позбавлення волі на строк не ме-
нше шести місяців. 

Підставою для міжнародного розшуку громадян України є запит 
правоохоронного органу, надісланий до НЦБ. У запиті повинна бути 
викладена повна та об’єктивна інформація про події, факти на розшу-
куваних осіб, а саме: 

– номер кримінального провадження, дата її початку, назва ор-
гану, який провадить розслідування чи розшук такої особи, номер та 
текст статті Кримінального кодексу України із зазначенням передба-
ченої нею міри покарання, а також стислий виклад вчиненого розшу-
куваною особою протиправного діяння; 

– номер, дата заведення оперативно-розшукової справи категорії 
«Розшук», прізвище та контактний телефон працівника, який здійснює 
провадження у справі; 

– обставини вчиненого злочину (злочинів): місце, час, спосіб, 
юридична кваліфікація діянь, інші причетні до злочинів особи тощо; 

– максимально повні дані, що дають підстави ідентифікувати 
особу: прізвища, імена, по батькові розшукуваного, повна дата і місце 
народження, громадянство, національність тощо; 

– заходи, які з точки зору ініціатора розшуку доцільно вжити 
щодо розшукуваної особи у разі виявлення її на території іноземної 
держави: а) встановлення контролю за пересуванням розшукуваної 

–––––––– 
1 Про затвердження Інструкції про порядок використання правоохоронними органа-

ми можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні 
злочинів МВС України, Генеральна прокуратура України, Служба безпеки України, 
Держкомкордон України, Держмитслужба України, ДПА України; Наказ, Інструкція від 
09.01.1997 № 3/1/2/5/2/2. 
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особи; б) затримання та арешт розшукуваної особи з подальшою її екс-
традицією, а також гарантії, що під час затримання та арешту розшу-
куваної особи на території іншої держави до її компетентних органів 
буде обов’язково надіслано клопотання про екстрадицію цієї особи. 

У такому разі після затримання особи і не пізніше сорока вось-
ми годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слід-
чий суддя, суд за участю підозрюваного (обвинуваченого) розглядає 
питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді три-
мання під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід, 
про що постановляє ухвалу. 

Таким чином, вказані матеріали мають бути представлені слід-
чому судді (суду). 

У процесі розгляду клопотання, слідчий суддя, суд, до якого 
прибув або доставлений підозрюваний (обвинувачений) для участі у 
розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу, зо-
бов’язаний пересвідчитись в особі підозрюваного (обвинуваченого) 
роз’яснити його права: 

1) мати захисника; 
2) знати суть та підстави підозри або обвинувачення; 
3) знати підстави його затримання, якщо таке відбулося; 
4) відмовитися давати пояснення, показання з приводу підозри 

або обвинувачення; 
5) давати пояснення щодо будь-яких обставин його затримання 

та тримання під вартою; 
6) досліджувати речові докази, документи, показання, на які по-

силається прокурор, та надавати речі, документи, показання інших осіб 
на спростування доводів прокурора; 

7) заявляти клопотання про виклик і допит свідків, показання 
яких можуть мати значення для вирішення питань цього розгляду. 

Відповідно слідчий суддя, суд зобов’язаний вжити необхідних 
заходів для забезпечення захисником підозрюваного (обвинуваченого), 
якщо: особа заявила клопотання про залучення захисника, за відсутно-
сті захисника його залучити, якщо участь захисника є обов’язковою 
(ст. 52 КПК), а також якщо слідчий суддя, суд вирішить, що обставини 
кримінального провадження вимагають участі захисника. Це зокрема у 
тих випадках коли складність кримінального провадження, низький 
загально-інтелектуальний рівень підозрюваного (обвинуваченого), 
його освіти дають підставу вважати про неможливість повноцінно реа-
лізовувати своє право на захист. 

З дотримання позиції про змагальність, диспозитивність судово-
го розгляду, першим у розгляді заслуховується позиція сторони обви-
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нувачення, яка, підтримуючи клопотання, наводить доводи щодо не-
обхідності застосування до підозрюваного (обвинуваченого) запобіж-
ного заходу. Вважається, що сторона обвинувачення у цьому разі зо-
бов’язана висловитись та навести свої аргументи. Своєю чергою, бік 
захисту може скористатись правом активної позиції, також наводити 
свої аргументи, а може з позиції засади презумпції невинуватості жод-
них пояснень та доводів не давати. 

Сторони судового засідання мають право ставити питання про 
заслуховування свідків, дослідження документів, речових доказів, ін-
ших предметів. Це здійснюється для підтвердження чи спростування 
позиції сторін щодо необхідності застосування чи не застосування за-
побіжного заходу, з приводу якого здійснюється розгляд. Слідчий суд-
дя може самостійно визначити за необхідне заслухати свідків чи до-
слідити документ, предмети тощо. 

У зв’язку з тим, що предметом судового розгляду є питання що-
до застосування запобіжного заходу, будь-які твердження чи заяви 
підозрюваного (обвинуваченого), зроблені під час розгляду клопотан-
ня про застосування запобіжного заходу, не можуть бути використані 
на доведення його винуватості у кримінальному правопорушенні, у 
вчиненні якого він підозрюється (обвинувачується), або у будь-якому 
іншому правопорушенні, висловлена ним позиція не є показаннями і 
відповідно не може розглядатись як джерело доказів. 

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного за-
ходу слідчий суддя, суд зобов’язаний встановити чи доводять надані 
сторонами кримінального провадження докази обставини, які свід-
чать про: 

1) існування обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним 
(обвинуваченим) кримінального правопорушення; 

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із 
ризиків, передбачених ст.177 КПК, і на які вказує слідчий, прокурор; 

3) недостатність застосування більш м’яких запобіжних заходів 
для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні (за ви-
нятком застосування особистого зобов’язання). 

За підсумками розгляду клопотання слідчий суддя, суд приймає 
рішення, яке оформлюється ухвалою: 

– про відмову в застосуванні запобіжного заходу; 
– про задоволення клопотання щодо застосування запобіжного 

заходу та прийняття рішення про його застосування; 
Відповідно слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про відмову в 

застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання 
будуть встановленні обставини, які прямо вказують на відсутність об-
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ґрунтованої підозри у вчиненні особою злочину, відсутність ризиків, 
які своїми діями може вчинити підозрюваний (обвинувачений) або ж 
прокурор не доведе наявність всіх цих обставин. 

Згідно з положеннями кримінального процесуального закону 
слідчий суддя може не застосовувати запобіжний захід якщо прокурор 
не доведе існування хоча б одного із ризиків, передбачених стат-
тею 177 КПК та недостатність застосування більш м’яких запобіжних 
заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні. 
Водночас своєю ухвалою зобов’язати підозрюваного (обвинуваченого) 
прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого органу держав-
ної влади, визначеного слідчим суддею, судом якщо буде доведена 
прокурором наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним 
(обвинуваченим) кримінального правопорушення. Таким чином є під-
стави стверджувати про існування у КПК України такого заходу кри-
мінального процесуального примусу, як зобов’язання з’являтись за 
викликом до суду або до іншого органу державної влади. 

За умови, що під час розгляду клопотання про обрання запобіж-
ного заходу прокурор довів всі обставини, які визначені ч. 1 ст. 194 
КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про застосування то-
го запобіжного заходу, предметом звернення якого було клопотання 
слідчого, прокурора. 

Якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу 
прокурор доведе лише обставини, щодо обґрунтованості підозри та наяв-
ність ризиків, визначених ст. 177 КПК України, але не доведе недостат-
ність застосування більш м’яких запобіжних заходів для запобігання ри-
зику або ризикам, зазначеним у клопотанні, слідчий суддя, суд має право 
застосувати більш м’який запобіжний захід, аніж той, який зазначений у 
клопотанні. До того ж, покласти на підозрюваного (обвинуваченого) 
обов’язки, передбачені ч. 5 ст. 195 КПК України. 

Необхідно зауважити, що перелік цих обов’язків (одного чи де-
кількох) можуть бути предметом звернення з клопотанням про засто-
сування запобіжного заходу. Окрім цього, необхідність застосування 
таких обов’язків може логічно випливати із вимог, викладених у кло-
потанні. З урахуванням мети запобіжного заходу, існуючих ризиків та 
обставин, які мають бути взяті до уваги під час яких встановлено з на-
веденого прокурором обґрунтування клопотання. 

В ухвалі про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, 
суд зазначає відомості про: 

1) кримінальне правопорушення (його суть і правову кваліфіка-
цію із зазначенням статті (частини статті) КК України), у якому підо-
зрюється (обвинувачується) особа; 
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2) обставини, які свідчать про існування ризиків, передбачених 
ст. 177 КПК України; 

3) обставини, які свідчать про недостатність застосування більш 
м’яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, передбаченим 
ст. 177 КПК; 

4) посилання на докази, які обґрунтовують ці обставини; 
5) запобіжний захід, який застосовується. 
У разі застосування запобіжного заходу, непов’язаного з три-

манням під вартою, зазначаються конкретні обов’язки, передбачені ч. 
5 ст. 194 КПК, що покладаються на підозрюваного (обвинуваченого), 
та у випадках, встановлених КПК, – строк, на який їх покладено. 

В ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді домаш-
нього арешту зазначається точна адреса житла, яке підозрюваному 
(обвинуваченому) забороняється залишати. 

Слідчий суддя, суд зобов’язаний визначити в ухвалі про обран-
ня запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або домашнього 
арешту дату закінчення її дії у межах строку, передбаченого КПК, два 
місяці для домашнього арешту та 60 днів для взяття під варту. 

Копія ухвали про застосування запобіжного заходу вручається 
підозрюваному (обвинуваченому) одразу після її оголошення. 

Застосовуючи запобіжний захід, непов’язаний з триманням під ва-
ртою, слідчий суддя, суд зобов’язує підозрюваного (обвинуваченого) при-
бувати за кожною вимогою до суду або до органів досудового розсліду-
вання, чи (та) прокурора. Крім того, слідчий суддя може покласти на підо-
зрюваного (обвинуваченого) один або декілька обов’язків, а саме: 

1) прибувати до визначеної службової особи зі встановленою 
періодичністю – для забезпечення контролю щодо проживання особи 
за визначеним місцем, попередження ухилення від досудового розслі-
дування чи суду під час виявлення такого факту швидкого реагування 
на нього; 

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрова-
ний, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду – 
залишення місця проживання (перебування) реєстрації, його зміна мо-
жлива лише з дозволу слідчого, прокурора чи судді; 

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого міс-
ця проживання та/або місця роботи: альтернативний щодо попере-
днього обмеження, зокрема щодо місця проживання – дозволу не по-
трібно питати, однак у разі зміни необхідно повідомляти орган, що 
здійснює кримінальне провадження. Щодо місця роботи, то вимагаєть-
ся інформувати про факт звільнення чи зміни місця роботи взагалі чи 
переміну робочого місця поза населеним пунктом; 
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4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначе-
ною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням 
умов, визначених слідчим суддею, судом – заборона спілкуватись з 
потерпілим від кримінального правопорушення, співучасниками вчи-
неного злочину; 

5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом: 
розважальні заходи, місця проживання перебування чи роботи свідків, 
потерпілих інших учасників кримінального провадження; 

6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної зале-
жності, доцільно застосувати в разі вчинення злочину у стані алкого-
льного чи наркотичного сп’яніння. Лікування особа проходить добро-
вільно; 

7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 
8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади 

свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що да-
ють право на виїзд з України і в’їзд в Україну. Такими документами є: 

– паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 
– дипломатичний паспорт; 
– службовий паспорт; 
– проїзний документ дитини; 
– посвідчення особи моряка; 
– посвідчення члена екіпажу; 
9) носити електронний засіб контролю.  
Ці обов’язки, можуть бути покладені на підозрюваного (обвину-

ваченого) на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей 
строк може бути продовжений за клопотанням. Після закінчення стро-
ку, зокрема й продовженого, на який на підозрюваного (обвинувачено-
го) були покладені відповідні обов’язки, ухвала про застосування за-
побіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов’язки скасо-
вуються. 

Для якісного забезпечення контролю за дотриманням застосова-
них запобіжних заходів у частині перебування, у місці проживання 
(перебування, реєстрації), інших обмежень застосовуються технічні 
засоби забезпечення запобіжних заходів, зокрема застосування елект-
ронних засобів контролю. 

Застосування електронних засобів контролю полягає у закріплен-
ні на тілі підозрюваного (обвинуваченого) пристрою, який дає змогу 
відслідковувати та фіксувати його місцезнаходження. Такий пристрій 
має бути захищений від самостійного знімання, пошкодження або іншо-
го втручання в його роботу з метою ухилення від контролю та сигналі-
зувати про спроби особи здійснити такі дії. 



 49

Відповідно до Положення про порядок застосування електро-
нних засобів контролю, затвердженого Наказом МВС України 2012 
№ 696, до електронних засобів контролю належать комплекс технічних 
заходів та засобів, серед яких: 

– електронний браслет – електронний пристрій, виконаний у 
вигляді браслета, що закріплюється на тілі підозрюваного (обвинува-
ченого) з метою його дистанційної ідентифікації та відстеження місце-
знаходження, який захищений від самостійного знімання, пошкоджен-
ня або іншого втручання в його роботу з метою ухилення від контролю 
та має сигналізувати про спробу особи здійснити такі дії; 

– електронний моніторинг – система заходів контролю за мі-
сцезнаходженням осіб, які зобов’язані слідчим суддею, судом носити 
ЕЗК; 

– мобільний контрольний пристрій – електронний пристрій, 
призначений для носіння спільно з електронним браслетом у разі пе-
ребування підозрюваного (обвинуваченого) поза місцями, обладнани-
ми стаціонарним контрольним пристроєм, для відстежування його мі-
сцезнаходження за допомогою глобальних навігаційних супутникових 
систем GPS/ГЛОНАСС; 

– мобільний пульт моніторингу – комплекс портативних пере-
носних пристроїв, що забезпечує налаштування роботи електронних 
браслетів, прийом та ідентифікацію сигналів електронних браслетів, а 
також оброблення й відображення інформації про поведінку підозрю-
ваних (обвинувачених); 

– персональний трекер – електронний пристрій, виконаний у ви-
гляді браслета, призначений для носіння на тілі підозрюваного (обви-
нуваченого), щодо якого обраний запобіжний захід у вигляді домаш-
нього арешту, з метою його дистанційної ідентифікації і відстеження 
його місцезнаходження за сигналами глобальної навігаційної супутни-
кової системи GPS/ГЛОНАСС і захищений від самостійного знімання, 
пошкодження або іншого втручання в його роботу з метою ухилення 
від контролю та має сигналізувати про спробу особи здійснити такі дії; 

– ретранслятор – електронний пристрій, призначений для 
розширення зони прийому сигналів електронного браслета стаціонар-
ним або мобільним контрольним пристроєм; 

– сервер моніторингу – програмно-апаратний комплекс, при-
значений для забезпечення роботи системи електронного контролю: 
отримання, оброблення, зберігання і передачі інформації; 

– стаціонарний контрольний пристрій – комунікаційний при-
стрій, що забезпечує безперервний цілодобовий прийом і передачу 
даних від електронного браслета до сервера моніторингу та голосовий 
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зв’язок підозрюваного (обвинуваченого) з черговим пульта моніторин-
гу уповноваженого підрозділу МВС України; 

– стаціонарний пульт моніторингу – персональний комп’ютер 
з відповідним програмним забезпеченням, призначений для оброблен-
ня і відображення інформації про виконання підозрюваним (обвинува-
ченим), щодо якого обрано запобіжний захід, непов’язаний з позбав-
ленням волі, або у вигляді домашнього арешту, відповідного обов’язку. 

Електронні засоби контролю можуть застосовуватися: 
1) слідчим на підставі ухвали слідчого судді, суду про обрання 

стосовно підозрюваного (обвинуваченого) запобіжного заходу, не-
пов’язаного з позбавленням волі, якою на останнього покладено відпо-
відний обов’язок носити електронний засіб контролю;  

2) працівниками органу внутрішніх справ на підставі ухвали 
слідчого судді, суду, якою щодо підозрюваного (обвинуваченого) об-
рано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. 

Отримавши ухвалу слідчого судді, суду про обрання запобіжно-
го заходу, непов’язаного з позбавленням волі, якою на підозрюваного 
(обвинуваченого) покладено зобов’язання носити ЕЗК, слідчий або 
співробітник оперативного підрозділу за його дорученням зо-
бов’язаний негайно передати таку ухвалу для виконання до уповнова-
женого підрозділу за місцем реєстрації або проживання підозрюваного 
(обвинуваченого). 

Представник уповноваженого підрозділу повинен зареєструва-
ти таку ухвалу, про що письмово повідомити слідчого суддю, суд, що 
її виніс. 

На письмову вимогу уповноваженого підрозділу слідчий або 
співробітник оперативного підрозділу за його дорученням зо-
бов’язаний забезпечити явку підозрюваного (обвинуваченого) до упо-
вноваженого підрозділу у призначений день та час. 

У призначений час слідчий або співробітник оперативного під-
розділу за його дорученням зобов’язаний прибути до уповноваженого 
підрозділу, де за участю представника органу внутрішніх справ під 
підпис оголосити підозрюваному (обвинуваченому) ухвалу слідчого 
судді, суду, а також про застосування ЕЗК, правила користування при-
строєм, техніку безпеки поводження з ним та наслідки його зняття або 
неправомірного втручання в його роботу з метою ухилення від конт-
ролю, що оформлюється протоколом про оголошення підозрюваному 
(обвинуваченому) ухвали слідчого судді, суду щодо застосування запо-
біжного заходу та вручення її копії й протоколу про роз’яснення підо-
зрюваному (обвинуваченому) правил користування електронними за-
собами контролю. 
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Протокол складається в 3-х примірниках (1-й – залишається у слід-
чого, 2-й – надається представнику уповноваженого підрозділу, який 
брав участь у слідчій дії, 3-й – надається особі, щодо якої обрано за-
стосування ЕЗК). 

Про встановлення ЕЗК уповноважений підрозділ негайно пись-
мово повідомляє слідчого суддю або суд, що виніс ухвалу про застосу-
вання запобіжного заходу. 

Працівники органу внутрішніх справ під час отримання ухвали 
слідчого судді, суду про обрання підозрюваному (обвинуваченому) запо-
біжного заходу у вигляді домашнього арешту та поставлення на облік 
такої особи з метою здійснення контролю за її поведінкою застосовують 
ЕЗК, якщо такий обов’язок було покладено на підозрюваного (обвинува-
ченого) відповідною ухвалою, а також повідомляють про це слідчого або 
суд, якщо запобіжний захід застосовано під час судового провадження. 

На виконання ухвали слідчого судді, суду працівник органу внутрі-
шніх справ: 

– негайно знайомить підозрюваного (обвинуваченого) з ухвалою 
слідчого судді, суду та вручає йому копію ухвали про застосування 
стосовно нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. 
Роз’яснює підозрюваному (обвинуваченому) сутність запобіжного за-
ходу, обмеження, які визначені в ухвалі. Складає протокол оголошен-
ня підозрюваному (обвинуваченому) ухвали слідчого судді, суду щодо 
застосування запобіжного заходу та вручення її копії; 

– роз’яснює підозрюваному (обвинуваченому) вимоги, які 
пов’язані із застосуванням ЕЗК, що визначені в ухвалі слідчого судді, 
суду. Також, роз’яснює йому що його відмова від носіння ЕЗК, умисне 
зняття, пошкодження або інше втручання в роботу ЕЗК з метою ухи-
лення від контролю є невиконанням обов’язків, покладених на нього 
судом під час обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього аре-
шту, і тягне за собою наслідки, передбачені статтею 179 КПК України. 
Складає протокол про роз’яснення підозрюваному (обвинуваченому) 
обов’язків, передбачених частиною п’ятою статті 194 Кримінального 
процесуального кодексу України; 

– за участю представника уповноваженого підрозділу, якому пра-
цівник органу внутрішніх справ вручає копію ухвали слідчого судді, суду, 
роз’яснює підозрюваному (обвинуваченому) правила користування ЕЗК, 
техніку безпеки поводження з ним. Складає протокол про роз’яснення 
підозрюваному (обвинуваченому) правил користування ЕЗК; 

– може бути присутнім під час закріплення на тілі підозрюваного 
(обвинуваченого) електронного браслета або персонального трекера та 
приведення їх у дію; 
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– про закріплення на тілі підозрюваного (обвинуваченого) елек-
тронного браслета або персонального трекера негайно повідомляє слі-
дчого, прокурора, слідчого суддю, суд; 

– співпрацює з уповноваженим підрозділом з приводу виконан-
ня підозрюваним (обвинуваченим) обов’язків, покладених на нього 
ухвалою слідчого судді, суду; 

– має право з’являтися в житло підозрюваного (обвинувачено-
го), який перебуває під домашнім арештом, вимагати надати усні чи 
письмові пояснення з питань, пов’язаних із виконанням покладених на 
нього зобов’язань, зокрема й використання ЕЗК; 

– про поведінку підозрюваного (обвинуваченого), а також по-
рушення цією особою зобов’язань, зазначених в ухвалі, негайно інфо-
рмує слідчого, прокурора та суд. 

Представник уповноваженого підрозділу після отримання копії 
ухвали слідчого судді, суду про обрання стосовно підозрюваного (об-
винуваченого) запобіжного заходу, непов’язаного з позбавленням волі, 
або у вигляді домашнього арешту, якою на підозрюваного (обвинува-
ченого) покладено зобов’язання носити ЕЗК: 

– реєструє особу, яка зобов’язана носити ЕЗК, – вносить відомо-
сті до журналу обліку осіб, до яких застосовують ЕЗК; 

– закріплює на тілі підозрюваного (обвинуваченого) електро-
нний браслет або персональний трекер та перевіряє його функціональ-
ну справність; 

– налаштовує електронний браслет з використанням мобільного 
пульта моніторингу; 

– відповідно до виду та змісту зобов’язань, покладених на особу 
ухвалою, встановлює: стаціонарний пульт моніторингу, ретранслятор 
чи мобільний контрольний пристрій або персональний трекер, який 
дозволяє відстежувати її місцезнаходження за допомогою глобальних 
навігаційних супутникових систем GPS/ГЛОНАСС; 

– інструктує підозрюваного (обвинуваченого) щодо користу-
вання окремими елементами ЕЗК; 

– вручає під особистий підпис підозрюваному (обвинуваченому) 
пам’ятку з експлуатації ЕЗК; 

– після закріплення на тілі підозрюваного (обвинуваченого) еле-
ктронного браслета або персонального трекера та встановлення необ-
хідного обладнання пересвідчується, що його застосування не пору-
шуватиме нормального укладу життя особи, не спричинятиме значних 
незручностей під час його носіння, не становитиме небезпеку для її 
життя та здоров’я; 

– складає довідку-реєстратор, у якій обов’язково вказує: номер 
кримінального провадження; серійний номер пристрою, модель; особу, 
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до якої застосовано ЕЗК (підозрюваний, обвинувачений); прізвище, 
ім’я, по батькові представника, що встановив ЕЗК; місце проживання 
підозрюваного (обвинуваченого) (місцезнаходження роботи, навчан-
ня). Копія довідки-реєстратора надається слідчому чи працівнику ор-
гану внутрішніх справ. 

Цілодобовий контроль за використанням особою ЕЗК, яка зо-
бов’язана його носити, здійснює територіальний підрозділ уповнова-
женого підрозділу, черговий пульта моніторингу якого: 

– щодоби спілкується з підозрюваним (обвинуваченим) та 
з’ясовує обставини, пов’язані зі застосуванням ЕЗК; 

– у разі отримання сигналу тривоги негайно зв’язується за до-
помогою телефону або іншого технічного пристрою з підозрюваним 
(обвинуваченим), який зобов’язаний носити електронний браслет або 
персональний трекер, з’ясовує його місцезнаходження та причини 
отриманого сигналу тривоги; 

– фіксує в журналі обліку порушень, виявлених за допомогою 
ЕЗК, всі факти надходження сигналів про неправильне використання 
ЕЗК, їх причини, ужиті заходи реагування та їх результати, про що 
негайно інформує слідчого чи орган внутрішніх справ; 

– уживає заходів щодо забезпечення технічної справності та на-
лаштування ЕЗК. 

З метою забезпечення цілодобового контролю за місцезнахо-
дженням підозрюваного (обвинуваченого), стосовно якого застосовано 
ЕЗК, уповноважений підрозділ використовує відповідні технічні засо-
би, автомобільний транспорт, а також сили реагування для встанов-
лення місцезнаходження цієї особи. 

Слідчий, працівник органу внутрішніх справ під час застосу-
вання до підозрюваного (обвинуваченого) ЕЗК мають право: 

– вимагати від підозрюваного (обвинуваченого), який порушує пра-
вила та порядок носіння електронного браслета або персонального треке-
ра, припинення дій, що перешкоджають здійсненню його зобов’язань; 

– виносити на місці усне попередження особам, які допустили по-
рушення щодо порядку носіння електронного браслета або персонального 
трекера, а працівники органів внутрішніх справ – з метою контролю за 
поведінкою особи, яка перебуває під домашнім арештом, з’являтися в 
житло цієї особи, вимагати надання усних чи письмових пояснень з пи-
тань, пов’язаних з виконанням покладених на неї зобов’язань; 

– повідомити підозрюваному (обвинуваченому), що в разі неви-
конання покладених на нього обов’язків до нього може бути застосова-
ний більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено 
грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної 
плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати. 
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Після закінчення строку, на який на підозрюваного (обвинува-
ченого) було покладено обов’язок носити ЕЗК, слідчий, працівник ор-
гану внутрішніх справ за участю представника уповноваженого під-
розділу забезпечують зняття з особи електронного браслета або персо-
нального трекера. 

Не допускається застосування електронних засобів контролю, 
які суттєво порушують нормальний уклад життя особи, спричиняють 
значні незручності у їх носінні або можуть становити небезпеку для 
життя та здоров’я особи, яка їх використовує. 

У разі відмови від носіння засобу електронного контролю, уми-
сного зняття, пошкодження або іншого втручання в його роботу з ме-
тою ухилення від контролю – ці дії розцінюються як невиконання 
обов’язків, покладених судом на підозрюваного (обвинуваченого) під 
час обрання запобіжного заходу, непов’язаного з позбавленням волі 
або у вигляді домашнього арешту. 

Слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в 
порядку, передбаченому статтею 184 КПК, до слідчого судді, суду із 
клопотанням про: 

– зміну запобіжного заходу; 
– скасування, зміну або покладення додаткових обов’язків, пе-

редбачених частиною п’ятою статті 194 КПК, чи про зміну способу їх 
виконання. 

У клопотанні про зміну запобіжного заходу обов’язково зазна-
чаються обставини, які: 

1) виникли після прийняття попереднього рішення про застосу-
вання запобіжного заходу; 

2) існували під час прийняття попереднього рішення про застосу-
вання запобіжного заходу, але про які слідчий, прокурор на той час не 
знав і не міг знати. 

Не пізніше ніж за три години до початку розгляду клопотання 
копія клопотання та матеріалів, якими доводиться необхідність зміни 
запобіжного заходу, надається підозрюваному (обвинуваченому). 

До клопотання додаються: 
1) копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи 

клопотання; 
2) перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне 

допитати під час розгляду клопотання, із зазначенням відомостей, які 
вони можуть надати, та обґрунтуванням значення цих відомостей для 
вирішення питання; 

3) підтвердження того, що підозрюваному (обвинуваченому) 
надіслана копія клопотання та копії матеріалів, що обґрунтовують 
клопотання; 
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4) за необхідності клопотання про дозвіл на затримання особи, 
яке розглядається слідчим суддею, судом згідно з правилами, передба-
ченими статтею 189 КПК. 

Окрім того, підозрюваний (обвинувачений) і його захисник має 
право звертатись з клопотанням про зміну запобіжного заходу. Також 
необхідно зауважити, що законом непередбачено право клопотання 
про дострокове скасування запобіжного заходу. Підстави для скасу-
вання визначені ст. 203. «Негайне припинення дії запобіжних заходів», 
відповідно до якої ухвала про застосування запобіжного заходу при-
пиняє свою дію після: 

1) закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу; 
2) ухвалення виправдувального вироку; 
3) закриття кримінального провадження в порядку, передбаче-

ному КПК України; 
Тому підозрюваний (обвинувачений), до якого застосовано запобі-

жний захід, його захисник, має право подати до місцевого суду, в межах 
територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, 
клопотання про зміну запобіжного заходу, зокрема й про скасування чи 
зміну додаткових обов’язків, передбачених частиною п’ятою статті 
194 КПК та покладених на нього слідчим суддею, судом, чи про зміну 
способу їх виконання. 

Відповідно копія клопотання та матеріалів, якими воно обґрунто-
вується, надається прокурору не пізніше ніж за три години до початку 
розгляду клопотання. 

До клопотання мають бути додані: 
1) копії матеріалів, якими підозрюваний (обвинувачений) об-

ґрунтовує доводи клопотання; 
2) перелік свідків, яких підозрюваний (обвинувачений) вважає за 

необхідне допитати під час розгляду клопотання, із зазначенням відомо-
стей, які вони можуть надати, та доведенням значення цих відомостей 
для вирішення питання; 

3) підтвердження того, що прокурору надіслана копія клопотан-
ня та копії матеріалів, що обґрунтовують клопотання. 

Слідчий суддя, суд зобов’язаний розглянути клопотання підозрю-
ваного (обвинуваченого) упродовж трьох днів з дня його отримання згі-
дно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосу-
вання запобіжного заходу. 

Слідчий суддя, суд має право залишити без розгляду клопотан-
ня про зміну запобіжного заходу, подане раніше тридцяти днів з дня 
постановлення попередньої ухвали про застосування, зміну або відмо-
ву у зміні запобіжного заходу, якщо у ньому не зазначені нові обста-
вини, які не розглядалися слідчим суддею, судом. 
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У разі прийняття рішення про застосування запобіжного заходу 
у вигляді особистого зобов’язання підозрюваний (обвинувачений), 
який був затриманий, звільняється з-під варти негайно. Якщо ж засто-
совано запобіжний захід у вигляді особистої поруки підозрюваний 
(обвинувачений), який був затриманий, звільняється з-під варти одразу 
після надання його поручителями визначеного зобов’язання. 

Підозрюваний (обвинувачений) звільняється з-під варти після 
внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про за-
стосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, якщо в 
уповноваженої службової особи місця ув’язнення, під вартою в якому 
він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної си-
ли і прямо передбачає тримання цього підозрюваного (обвинувачено-
го) під вартою. 

Після отримання та перевірки документа, що підтверджує вне-
сення застави – платіжного документа з відміткою банку про виконан-
ня, уповноважена службова особа місця ув’язнення, під вартою в яко-
му знаходиться підозрюваний (обвинувачений), негайно здійснює роз-
порядження про його звільнення з-під варти та повідомляє про це усно 
і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю, а якщо застава вне-
сена під час судового провадження, – прокурора та суд. Перевірка до-
кумента, що підтверджує внесення застави, не може тривати більше 
одного робочого дня. 

З моменту звільнення з-під варти у зв’язку з внесенням застави 
підозрюваний (обвинувачений) вважається таким, до якого застосова-
но запобіжний захід у вигляді застави. 

У разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про від-
мову у продовженні строку тримання під вартою, про скасування 
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на 
інший запобіжний захід, про звільнення особи з-під варти у випадку, 
передбаченому ч. 3 ст. 206 КПК, або у разі закінчення строку дії ух-
вали слідчого судді, суду про тримання під вартою підозрюваний 
(обвинувачений) повинен бути одразу звільнений, якщо в уповнова-
женої службової особи місця ув’язнення, під вартою в якому він пе-
ребуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і 
прямо передбачає тримання цього підозрюваного (обвинуваченого) 
під вартою. 

Ухвала слідчого судді, суду щодо застосування запобіжного за-
ходу підлягає негайному виконанню після її оголошення. 
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Слідчому судді  
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К Л О П О Т А Н Н Я 
про застосування запобіжного заходу 

особистої поруки 
 

місто Львів    03 лютого 2014 року 
 
Слідчий слідчого відділення Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС 

України у Львівській області старший лейтенант міліції Петренко І. І., 
розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань за № 12014150040001236 від 
29.01.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 2 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України, – 

 
В С Т А Н О В И В: 

 
Петрівська Софія Володимирівна, 11.07.1966 р.н., працюючи на 

посаді викладача комерційного відділення Технічного коледжу Націона-
льного університету «Львівська Політехніка», маючи умисел на отриман-
ня неправомірної вигоди, діючи з корисливих мотивів з метою власного 
безпідставного збагачення, використовуючи водночас надані їй на період 
екзаменаційної сесії адміністративно-розпорядчі функції у вигляді прийн-
яття рішень про виставлення студентам екзаменаційних оцінок, які мають 
юридичне значення, будучи службовою особою, отримала неправомірну 
вигоду за успішне складання Сіреньким П. П. іспиту. 

24.01.2014 р. хресний батько студента Технічного коледжу На-
ціонального університету «Львівська Політехніка» Сіренького П. П. – 
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Горечко Л. В. звернувся до викладача та за сумісництвом куратора 
групи № 23К комерційного відділення Технічного коледжу Національ-
ного університету «Львівська Політехніка», у якому навчається Сіре-
нький П. П., Петрівської С. В. з приводу допомоги зазначеному студе-
нту у складанні зимової екзаменаційної сесії, зокрема й іспиту з навча-
льної дисципліни «Політологія», який викладає Петрівська С. В., оскі-
льки в останнього були проблеми із навчанням. Під час розмови Пет-
рівська С. В. повідомила Горечку Л. В., що їй необхідно передати хоча 
б якісь грошові кошти для того, щоб домовитись з іншими викладачами 
коледжу для виставлення відміток у заліковій книжці Сіренького П. П. 
про здачу іспитів та заліків.  

Після цього Петрівська С. В. 24.01.2014 р. приблизно об 11 год. 00 хв. 
у підсобному приміщенні її службового кабінету № 38 Технічного коле-
джу Національного університету «Львівська Політехніка», що знаходить-
ся за адресою: м. Львів, вул. Пимоненка, 17, отримала від Горечка Л. В. 
гроші в сумі 1 000 (одна тисяча) гривень п’ятьма грошовими купюрами 
номіналом у 200 (двісті) гривень, які Петрівська С. В. привласнила. 

Бажаючи уникнути негативних для себе наслідків, у зв’язку із пе-
редачею Петрівській С. В. неправомірної вигоди, Горечко Л. В. вирішив 
викрити Петрівську С. В. у вчиненні злочину. З цією метою Горечко Л. В. 
27.01.2014 р. звернувся в УБОЗ ГУМВС України у Львівській області зі 
заявою про вчинення злочину та надав світлокопії п’яти грошових ку-
пюр, які він передав Петрівській С. В. 

Далі Петрівська С. В., продовжуючи свій злочинний умисел, спря-
мований на отримання неправомірної для себе вигоди, у період із 
24.01.2014 р. до 30.01.2014 р. поставивши у залікову книжку Сіренького 
П. П. відмітку «задовільно» за здачу іспиту з навчальної дисципліни «По-
літологія», яку вона викладала, та попросивши інших викладачів Техніч-
ного коледжу Національного університету «Львівська Політехніка» зро-
бити відмітки про здачу іспитів та заліків Сіреньким П. П., на що останні 
погодились, знову зустрілась із Горечком Л. В., після чого 30.01.2014 р. 
приблизно о 13 год. 00 хв. у підсобному приміщенні її службового кабіне-
ту № 38 Технічного коледжу Національного університет «Львівська Полі-
техніка», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Пимоненка, 17, отри-
мала від останнього гроші у сумі 3 000 (три тисячі) гривень п’ятнадцятьма 
грошовими купюрами номіналом у 200 (двісті) гривень, з яких Петрівська С. В. 
1 000 (одну тисячу) гривень привласнила, а 2 000 (дві тисячі) гривень мала 
намір передати викладачам Технічного коледжу Національного універси-
тету «Львівська Політехніка». 

Таким чином, Петрівська Софія Володимирівна, використавши 
надане їй службове становище своїми умисними діями здобула непра-
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вомірну вигоду за вчинення дій в інтересах того, хто надає неправомі-
рну вигоду, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 
ст. 368 КК України. 

Окрім цього, Петрівська Софія Володимирівна, 11.07.1966 р.н., 
працюючи на посаді викладача комерційного відділення Технічного 
коледжу Національного університету «Львівська Політехніка», маючи 
умисел на отримання неправомірної вигоди, діючи з корисливих моти-
вів з метою власного безпідставного збагачення, використовуючи вод-
ночас надані їй на період екзаменаційної сесії адміністративно-
розпорядчі функції у вигляді прийняття рішень про виставлення сту-
дентам екзаменаційних оцінок, які мають юридичне значення, будучи 
службовою особою, отримала неправомірну вигоду за вплив на прийн-
яття рішення під час складання Сіреньким П. П. зимової заліково-
екзаменаційної сесії викладачами Технічного коледжу Національного 
університету «Львівська Політехніка», які згідно зі Законом України 
«Про засади запобігання і протидії корупції» є особами, уповноваже-
ними на виконання функцій держави. 

Загалом у період із 24.01.2014 р. до 30.01.2014 р. Петрівська С. В. 
отримала від Горечка Л. В. гроші на загальну суму 4 000 (чотири тисячі) 
гривень, з яких 2 000 (дві тисячі) гривень привласнила, а 2 000 (дві тися-
чі) гривень мала намір передати викладачам Технічного коледжу Націо-
нального університету «Львівська Політехніка» за здачу Сіреньким П. П. 
зимової заліково-екзаменаційної сесії. 

Таким чином, Петрівська Софія Володимирівна своїми умисними 
діями вчинила зловживання впливом, а саме: отримання неправомірної 
вигоди для себе за прийняття рішення особою, уповноваженою на вико-
нання функцій держави, тобто кримінальне правопорушення, передба-
чене ч. 2 ст. 369-2 КК України. 

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підозрюєть-
ся Петрівська Софія Володимирівна, 11.07.1966 р.н., уродженка села 
Лисиничі Пустомитівського району Львівської області, українка, гро-
мадянка України, із вищою освітою, викладач комерційного відділення 
Технічного коледжу Національного університету «Львівська Політех-
ніка», одружена, раніше не судима, зареєстрована та проживає за адре-
сою: м. Львів, вул. Ковалевської, 3 а. 

31 січня 2014 року слідчий СВ Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС 
України у Львівській області старший лейтенант міліції Петренко І. І. 
повідомив Петрівській С. В. про підозру у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 2 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України. 

Підозрювана Петрівська С. В. вину у вчинених нею злочинах, перед-
бачених ч. 2 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України, визнала у повному обсязі. 
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Крім цього, вина Петрівської С. В. підтверджується зібраними у 
кримінальному провадженні доказами:  

– показаннями свідка Горечка Л. В; 
– показаннями свідка Сіренького П. П.; 
– протоколом огляду місця від 30.01.2014 р., під час якого зі 

підсобного приміщення службового кабінету Петрівської Л. В. № 38 
Технічного коледжу Національного «Львівська Політехніка», що на 
вул. Пимоненка, 17 у м. Львові, було виявлено та вилучено гроші в 
сумі 4 000 (чотири тисячі) гривень, які Горечко Л. В. передав Петрів-
ській С. В. за здачу Сіреньким П. П. зимової заліково-екзаменаційної 
сесії, екзаменаційні відомості, залікову книжку Сіреньким П. П., блок-
ноти із чорновими записами; 

– іншими матеріалами досудового розслідування. 
Підозрювана Петрівська С. В. вчинила злочини (кримінальні 

правопорушення) середньої тяжкості, за які законом передбачено по-
карання у вигляді штрафу від однієї тисячі до тисячі п’ятисот неопода-
ткованих мінімумів доходів громадян або арешту на строк від трьох до 
шести місяців, або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох ро-
ків, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років (за вчинення злочину, передбачено-
го ч. 2 ст. 368 КК України) та штрафу від семисот п’ятдесяти до однієї 
тисячі п’ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або по-
збавлення волі на строк від двох до п’яти років (за вчинення злочину, 
передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України). 

До органу досудового розслідування звернулись Кук Ростислав 
Петрович та Січкусь Дмитро Михайлович щодо застосування до підо-
зрюваної Петрівської С. В. запобіжного заходу особистої поруки. 

Беручи до уваги те, що Петрівська Софія Володимирівна підо-
зрюється у вчиненні злочинів середньої тяжкості, може переховува-
тись від органів досудового розслідування, з метою запобігання її 
спробам вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити 
кримінальні правопорушення, у яких остання підозрюється, знищити, 
сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають 
істотне значення для встановлення обставин кримінального правопо-
рушення, оскільки місцем вчинення кримінальних правопорушень є 
місце праці підозрюваної, може незаконно впливати на свідків у кри-
мінальному провадженні, частина з яких працює разом із підозрюва-
ною Петрівською С. В., чи перешкоджати кримінальному провадженню 
іншим чином. Зважаючи на те, що поручителі Кук Р. П. та Січкусь Д. М. 
позитивно характеризуються за місцем проживання та роботи, заслу-
говують на довіру, відповідно до вимоги статей 40, 131, 132, 176–178, 
180,184, 194 КПК України, –  
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П Р О Ш У: 
1) застосувати до підозрюваної Петрівської Софії Володимирів-

ни, 11.07.1966 р.н., запобіжний захід особиста порука; 
2) поручителями залучити таких осіб: Кука Ростислава Петро-

вича та Січкусь Дмитра Михайловича; 
3) покласти на підозрювану Петрівську С. В. такі обов’язки, пе-

редбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: 
– прибувати до слідчого СВ Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС 

України у Львівській області старшого лейтенанта Петренка І. І. у 
службовий кабінет № 34 Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС України у 
Львівській області, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Ю. Ро-
манчука, 18, за першою вимогою; 

– не відлучатись із міста Львова без дозволу слідчого, прокуро-
ра або суду. 

 
Додатки:  
1) копії документів та інших матеріалів кримінального провадження 

№ 12014150040001236, якими обґрунтовуються доводи, вказані у клопотанні, 
на 20 (двадцяти) аркушах; 

2) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№ 12014150040001236 від 29.01.2014 р. на 1 (одному) аркуші; 

3) клопотання гр. Кука Ростислава Петровича на 1 (одному) аркуші; 
4) клопотання гр. Січкуся Дмитра Михайловича на 1 (одному) аркуші; 

 
Слідчий  
слідчого відділення 
Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС  
України у Львівській області 
старший лейтенант міліції     І. І. Петренко 
 
«ПОГОДЖЕНО» 
Прокурор прокуратури 
Личаківського району міста Львова 
юрист 2-го класу      А. В. Олекса 
 
03 лютого 2014 року 
 
Копію клопотання та додані до нього матеріали на ___________________  
                                                                                                 (кількість аркушів) 
аркушах отримав (-ла) ____ лютого 2014 року о ____ год. ____ хв. 
 
Підозрюваний  _______________  __________________ 
          (підпис)   (ініціали та прізвище) 
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П Р О Т О К О Л 
оголошення підозрюваному та поручителям ухвали слідчого судді 

про застосування запобіжного заходу, вручення її копії та 
роз’яснення обов’язків та наслідки їх невиконання 

 
 

місто Львів     03 лютого 2014 року 
 
Слідчий слідчого відділення Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС 

України у Львівській області старший лейтенант міліції Петренко І. І., 
розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань за № 12013150040001236 від 
29.01.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 2 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України, відповідно до вимог ч.ч. 4, 5, 6 
ст. 194, ч. 5 ст. 196 КПК України склав цей протокол про те, що 
03.02.2014 р. о 14 год. 30 хв. підозрюваній Петрівській Софії Володими-
рівні та її захиснику Картавому Б. Б. у приміщенні Личаківського ра-
йонного суду міста Львова, що знаходиться за адресою: 79007, м. Львів, 
вул. Б. Лепкого, 16, оголошено ухвалу слідчого судді Личаківського ра-
йонного суду міста Львова Кучеренка Б. Г. про застосування до підо-
зрюваної Петрівської С. В. запобіжного заходу у вигляді особистої по-
руки та роз’яснив обов’язки, зазначені в ухвалі слідчого судді: 

– прибувати до слідчого СВ Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС 
України у Львівській області старшого лейтенанта Петренка І. І. у 
службовий кабінет № 34 Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС України у 
Львівській області, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. 
Ю. Романчука, 18, за першою вимогою; 

– не відлучатись із міста Львова без дозволу слідчого, прокуро-
ра або суду; 

Сутність запобіжного заходу, передбаченого ухвалою слідчого 
судді, мені роз’яснена і зрозуміла. Копію ухвали слідчого судді про за-
стосування запобіжного заходу отримала. 

Підозрюваний  ________________ С. В. Петріська 

Вимоги ч. 3, 4, 5 ст. 180 КПК України щодо прав та обов’язків 
поручителя, відповідальності за невиконання цих обов’язків, суть 
обов’язків підозрюваного, передбачених ухвалою слідчого судді, 
строки їх застосування мені зрозумілі. Крім того, мені роз’яснено у 
вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється Петрісь-
ка С. В. та передбачене законом покарання за його вчинення. 
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Поручитель ____________Р. П. Кук ______________Д. М. Січ-
кусь 

Протокол особисто прочитали підозрювана Петрівська С. В. та 
захисник Картавий Б. Б., а також поручителі Кук Р. П. Січкусь Д. М. 
Зауваження, доповнення, заяви і клопотання не надходили. 

 
Підозрювана  _______________  __________________ 
Захисник  _______________  __________________ 
Поручителі _______________  __________________ 

 
Протокол склав 
слідчий слідчого відділення 
Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС  
України у Львівській області 
старший лейтенант міліції     І. І. Петренко 
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Слідчому  
слідчого відділення  
Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС 
України у Львівській області  
старшому лейтенанту  
Петренку І. І. 

 
Р О З П И С К А 

 
Я, ____________________________________________________, 

(прізвище, ім’я, по батькові підозрюваного) 
отримав (-ла) копії матеріалів кримінального провадження № _______, 
якими обґрунтовуються доводи клопотання про обрання мені запобіж-
ного заходу _______________________ на _______________ аркушах. 

               (вид запобіжного заходу)      (кількість аркушів) 
Суть клопотання мені роз’яснена та зрозуміла.  
 
 
 

Підозрюваний  _______________ __________________ 
           (підпис)      (ініціали та прізвище) 
 
____ __________ 20____ року  
 
____ год. ____ хв. 

 
 
 

Розписку отримав 
слідчий  
слідчого відділення 
Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС  
України у Львівській області 
старший лейтенант міліції     І. І. Петренко 
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МВС УКРАЇНИ 
ЛМУ ГУМВС УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
вул. Ю. Романчука, 18, м. Львів-5, 79005 

тел. (032)276-24-00, факс (032)276-24-01, E-mail: adm@lych.lviv.ua 

 
Слідчому судді  
Личаківського районного суду 
міста Львова 

 
К Л О П О Т А Н Н Я 

про застосування запобіжного заходу  
застави 

 
місто Львів     25 грудня 2013 року 

 
Слідчий слідчого відділення Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС 

України у Львівській області старший лейтенант міліції Петренко І. І., 
розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань за № 12013150040001237 від 
17.12.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 4 ст. 368 КК України, – 

 
В С Т А Н О В И В: 

 
19.12.2013 р. у першій половині робочого дня голова кардіоло-

гічної медико-соціальної експертної комісії № 2 Львівського обласного 
центру медико-соціальної експертизи (далі – кардіологічна МСЕК № 2 
Львівського обласного ЦМСЕ) лікар-кардіолог Жук В. В., діючи за 
попередньою змовою з лікарем-кардіологом Беретою А. Т., лікарем-
кардіологом (реабілітологом) Копитко О. Д., лікарем-невропатологом 
Ковальською Н. П., які були об’єднані єдиним планом щодо створення 
умов для отримання грошових коштів – неправомірної вигоди з розпо-
ділом функції кожного з членів МСЕК № 2 Львівського обласного 
ЦМСЕ, спрямованого на досягнення цього плану, будучи службовою 
особою, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, діючи умисно з 
корисливих мотивів в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, 
отримали від Медовик Т. Ф. неправомірну вигоду в сумі 1 400 (одна 
тисяча чотириста) гривень за прийняття рішення кардіологічною 
МСЕК № 2 Львівського обласного ЦМСЕ про встановлення останній 
2-ї групи інвалідності терміном на один рік та за видачу довідки відпо-
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відного зразка про встановлення групи інвалідності у зв’язку із кардіо-
логічним захворюванням. 

13.12.2013 р. у кардіологічну МСЕК № 2 Львівського обласного 
ЦМСЕ, що розташована в адміністративному приміщенні на вул. Не-
красова, 6 у м. Львові, звернулась Медовик Т. Ф. для проходження 
комісії з приводу вирішення питання про можливість встановлення їй 
у зв’язку із кардіологічним захворюванням відповідної групи інвалід-
ності. Подавши відповідну медичну документацію, працівниками вка-
заної кардіологічної МСЕК № 2 останній призначено проходження 
комісії на 19.02.2013 р. 

Після подання документів на проходження лікарської комісії під 
час спілкування з іншими хворими Медовик Т. Ф. стало відомо, що 
для отримання 2-ї групи інвалідності терміном на один рік необхідно 
сплатити гроші в сумі приблизно 1 500 (одна тисяча п’ятсот) гривень, а 
відповідно за отримання 2-ї групи інвалідності терміном на два роки – 
3 000 (три тисячі) гривень, без сплати яких члени МСЕК № 2 в оформ-
ленні зазначеної групи інвалідності відмовлять. 

Таким чином, Медовик Т. Ф. була поставлена у безвихідне стано-
вище, оскільки члени кардіологічної МСЕК № 2 Львівського обласного 
ЦМСЕ: голова комісії лікар-кардіолог Жук В. В., лікар-кардіолог Берета 
А. Т., лікар-кардіолог (реабілітолог) Копитко О. Д., лікар-невропатолог 
Ковальська Н. П. умисно створили умови, за яких Медовик Т. Ф., розу-
міючи, що без передачі неправомірної вигоди рішення членів комісії 
щодо встановлення їй 2-ої групи інвалідності терміном на один рік, ви-
дачу довідки, виписки із акту огляду МСЕК та довідки до акту огляду 
МСЕК про встановлення їй групи інвалідності в законному порядку роз-
глянуто належним чином не буде. З метою недопущення порушення 
своїх законних прав та інтересів, та, як наслідок, неотримання соціаль-
них виплат, була змушена погодитись на передачу неправомірної вигоди 
за прийняття кардіологічною МСЕК № 2 Львівського обласного ЦМСЕ 
вказаного рішення. 

Тому 19.02.2013 р. приблизно о 12 год. 00 хв., перебуваючи в 
службовому кабінеті членів кардіологічної МСЕК № 2 Львівського 
обласного ЦМСЕ, що на першому поверсі адміністративного примі-
щення за адресою: м. Львів, вул. Некрасова, 6, Медовик Т. Ф. передала 
лікарю-кардіологу Береті А. Т., яка діяла за попередньою змовою із 
вказаними членами кардіологічної МСЕК № 2 Львівського обласного 
ЦМСЕ, грошові кошти в сумі 3 000 (три тисячі) гривень за прийняття 
рішення кардіологічною МСЕК № 2 Львівського обласного ЦМСЕ про 
встановлення їй 2-ої групи інвалідності терміном на один рік, виписки 
з акту огляду МСЕК та довідки до акту огляду МСЕК про встановлен-
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ня їй групи інвалідності, з яких 1 600 (одну тисячу шістсот) гривень 
Берета А. Т. повернула Медовик Т. Ф. як зайво сплачені. 

Після передання зазначеної суми неправомірної вигоди 
19.12.2013 р. члени кардіологічної МСЕК № 2 Львівського обласного 
ЦМСЕ в складі: голови комісії лікаря-кардіолога Жук В. В., лікаря-
кардіолога Берети А.Т ., лікаря-кардіолога (реабілітолога) Копитко О. Д., 
лікаря-невропатолога Ковальської Н. П. провели медико-соціальну 
експертизу Медовик Т. Ф. та прийнято рішення про встановлення їй  
2-ої групи інвалідності терміном на один рік, а також на підставі цього 
рішення видали виписки із акту огляду МСЕК та довідки до акту огля-
ду МСЕК про встановлення їй групи інвалідності. 

Гроші, отримані від Медовик Т. Ф. як неправомірну вигоду, в 
сумі 1 400 (одна тисяча чотириста) гривень члени кардіологічної 
МСЕК № 2 Львівського обласного ЦМСЕ розподілили між собою, піс-
ля чого були затримані працівниками міліції. 

Таким чином, Жук Валентина Віталіївна за попередньою умо-
вою групи осіб, використавши надане їй службове становище, своїми 
умисними діями отримала неправомірну вигоду за вчинення дій в ін-
тересах того, хто надає неправомірну вигоду, тобто здійснила кримі-
нальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 368 КК України. 

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 4 ст. 368 КК України, підозрюється Жук Валентина Віталіїв-
на, 10.03.1954 р.н., громадянка України, із вищою освітою, працює голо-
вою кардіологічної МСЕК № 2 Львівського обласного ЦМСЕ, незаміж-
ня, раніше не судима, зареєстрована та проживає за адресою: м. Львів, 
вул. Б. Хмельницького, 29, кв. 12. 

24.12.2013 р. старший лейтенант міліції Петренко І. І. слідчий 
СВ Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області по-
відомив про підозру Жук В. В. у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. 

Під час допиту підозрювана Жук В. В., ознайомившись із зміс-
том ст. 63 Конституції України, від давання будь-яких показань відмо-
вилася. 

Вина Жук В. В. підтверджується зібраними у кримінальному 
провадженні доказами, а саме: 

– протоколом обшуку від 19.12.2013 р.;  
– показаннями потерпілої Медовик Т.Ф.;  
– матеріалами проведення контролю за вчиненням злочину; 
– іншими матеріалами досудового розслідування. 
Підозрювана Жук В. В. вчинила злочини (кримінальні правопо-

рушення), які відповідно до ст. 12 КК України належать до категорії 
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тяжких, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення 
волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, 
зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна. 

Під час оцінки обставин, передбачених ст. 178 КПК України, 
досудове розслідування дійшло висновків, що: 

– існуючі докази вчинення підозрюваною кримінального право-
порушення є вагомими, допустимими і отриманими у встановленому 
КПК України порядку; 

– у разі визнання Жук В. В. винною у вчиненні зазначеного 
кримінального правопорушення їй загрожує тяжке покарання у вигляді 
позбавлення волі без альтернативності; 

– вік та стан підозрюваної Жук В. В. дозволяє застосування до 
неї запобіжний захід без обмеження волі та свободи пересування в ме-
жах міста Львова; 

– соціальні зв’язки підозрюваної Жук В. В. в місці постійного 
проживання є досить міцними, оскільки вона має постійне місце про-
живання, доньку Жук Анну та сина Жука Михайла; 

– у період проведення досудового розслідування підозрювана 
Жук В. В. буде позбавлена постійного місця праці у зв’язку з ініцію-
ванням відсторонення її від займаної посади; 

– репутація підозрюваної Жук В. В. істотно погіршена у зв’язку 
із підозрою її у вчиненні тяжкого злочину з ознаками корупції; 

– майновий стан підозрюваної Жук В. В., яка має постійний до-
хід від заробітної плати та попередньої злочинної діяльності, достатній 
для внесення застави у максимальному розмірі; 

– раніше до Жук В. В. запобіжні заходи не застосовувались; 
– в матеріалах наявне повідомлення про виявлення ознак злочину, 

проте на цей час внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань про можливе вчинення підозрюваною Жук В. В. ще не менше 
п’яти аналогічних злочинів; 

– в матеріалах кримінального провадження існують вагомі дока-
зи отримання підозрюваною Жук В. В. доходу внаслідок вчинення 
кримінального правопорушення в сумі не менше 80 розмірів мінімаль-
ної заробітної плати. 

За таких обставин у матеріалах кримінального провадження на-
явні достатні ризики того, що підозрювана Жук В. В. може перехову-
ватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впли-
вати на потерпілих та інших підозрюваних, які є її колегами з роботи. 

Зваживши на викладені ризики та підозрювану особу Жук В. В., 
обставини вчинення нею злочинів, органи досудового розслідування 
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дійшли висновку про необхідність обрання підозрюваній Жук В. В. запо-
біжного заходу застави в розмірі 80 (вісімдесяти) розмірів мінімальної 
заробітної плати, оскільки менш суворі запобіжні заходи запобігти прого-
лошеним ризикам не в силі з огляду на тяжкість повідомленої підозри. 

Беручи до уваги те, що Жук В. В. підозрюється у вчиненні тяж-
кого злочину, може переховуватись від органів досудового розсліду-
вання, з метою запобігання її спробам знищити, сховати або спотвори-
ти будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для 
встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки міс-
цем вчинення кримінальних правопорушень є місце праці підозрюва-
ної, незаконно впливати на свідків, та інших підозрюваних у криміна-
льному провадженні, частина з яких працює разом із підозрюваною 
Жук В. В., перешкоджати встановленню істини у кримінальному про-
вадженні, оскільки нею вчинено тяжке кримінальне правопорушення, 
за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, що також 
свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосу-
вання менш суворих запобіжних заходів, зважаючи на вимоги статей 
40, 131, 132, 176-178, 182, 184, 194 КПК України, –  

 
П Р О Ш У: 

 

1) застосувати до підозрюваної Жук Валентини Віталіївни, 
10.03.1954 р.н., запобіжний захід заставу в розмірі 80 (вісімдесяти) 
розмірів мінімальної заробітної плати. 

2) покласти на підозрювану Жук В. В. такі обов’язки, передба-
чені ч. 5 ст. 194 КПК України: 

– прибувати до слідчого СВ Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС 
України у Львівській області старшого лейтенанта Петренка І. І. у 
службовий кабінет № 34 Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС України у 
Львівській області, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Ю. Ро-
манчука, 18, за першою вимогою; 

– не відлучатись із міста Львова без дозволу слідчого, прокуро-
ра або суду; 

– носити електронний засіб контролю. 
 
Додатки:  
1) копії документів та інших матеріалів кримінального проваджен-

ня № 12013150040001237 (світлокопії документів, які характеризують пі-
дозрювану Жук В. В., світлокопія допиту підозрюваної Жук В. В., світло-
копія протоколу обшуку від 19.12.2013 р., світлокопія протоколу допиту 
потерпілої Медовик Т. Ф.), якими обґрунтовуються доводи, вказані у кло-
потанні, на 20 (двадцяти) аркушах; 
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2) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1201315 
0040001237 від 17.12.2013 р. на 1 (одному) аркуші; 

3) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1201315 
0040001245 від 19.12.2013 р. на 1 (одному) аркуші. 

 
 

Слідчий  
слідчого відділення 
Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС  
України у Львівській області 
старший лейтенант міліції     І. І. Петренко 
 
«ПОГОДЖЕНО» 
Прокурор прокуратури 
Личаківського району міста Львова 
юрист 2-го класу      А. В. Олекса 
 
25 грудня 2013 року 
 
Копію клопотання та додані до нього матеріали на ___________________  
            (кількість аркушів) 
 

аркушах отримав (-ла) ____ лютого 2014 року о ____ год. ____ хв. 
 
Підозрюваний  _______________  __________________ 
         (підпис)       (ініціали та прізвище) 
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П Р О Т О К О Л 
оголошення підозрюваному ухвали слідчого судді 

про застосування запобіжного заходу та вручення її копії 
 

місто Львів     25 грудня 2013 року 
 
Слідчий слідчого відділення Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС 

України у Львівській області старший лейтенант міліції Петренко І. І., 
розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013150040001237 від 
17.12.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 4 ст. 368 КК України, відповідно до вимог ч.ч. 4, 5, 6 ст. 194, 
ч. 5 ст. 196 КПК України склав цей протокол про те, що 25.12.2013 р. о 
10 год. 30 хв. підозрюваній Жук Валентині Віталіївні та її захиснику 
Строгович Л. К. у приміщенні Личаківського районного суду міста 
Львова, що знаходиться за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, 
оголошено ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду міста 
Львова Кучеренка Б. Г. про застосування до підозрюваної Жук В. В. 
запобіжного заходу у вигляді застави. 

 
Суть запобіжного заходу, передбаченого ухвалою слідчого суд-

ді, мені роз’яснена і зрозуміла. Копію ухвали слідчого судді про засто-
сування запобіжного заходу отримала. 

 
Протокол особисто прочитали підозрювана Жук В. В. та захис-

ник Строгович Л. К. Зауваження, доповнення, заяви і клопотання не 
надходили. 
 
 
Підозрювана  _______________ __________________ 
         (підпис)      (ініціали та прізвище) 
 
Захисник  _______________ __________________ 
         (підпис)      (ініціали та прізвище) 
 
 
Протокол склав 
слідчий слідчого відділення 
Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС  
України у Львівській області 
старший лейтенант міліції     І. І. Петренко 
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П Р О Т О К О Л 
роз’яснення правил користування  
електронними засобами контролю 

 
місто Львів       10 лютого 2014 року 

 
Слідчий слідчого відділення Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС 

України у Львівській області старший лейтенант міліції Петренко І. І., 
розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014150040001235 від 
22.01.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 1 ст. 186, ч. 2 ст. 146 КК України у присутності осіб: підозрюваного 
Боровикова Романа Миколайовича, захисника Пакоша Руслана Костя-
нтиновича, яким заздалегідь повідомлено про застосування технічних 
засобів фіксації, умови та порядок їх використання відповідно до п. 9 
ч. 5 ст. 194, ст. 195 КПК України склав цей протокол про те, що о 
17 год. 00 хв. підозрюваному Боровикову Роману Миколайовичу та 
його захиснику Пакошу Руслану Костянтиновичу оголошено ухвалу 
слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова Кучере-
нка Б. Г. про застосування до підозрюваного Боровикова Р. М. запобі-
жного заходу у вигляді застави з обов’язком носити електронний засіб 
контролю.  

Підозрюваному Боровикову Р. М. роз’яснено, що застосування 
електронних засобів контролю полягає у закріпленні на його тілі при-
строю, який дозволяє відслідковувати та фіксувати місцезнаходження. 
Обов’язок носити електронний засіб контролю покладається на строк 
не більше двох місяців. У разі необхідності він може бути продовже-
ний за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК 
України.  

Відмова від носіння засобу електронного контролю, умисне 
зняття, пошкодження або інше втручання в його роботу з метою ухи-
лення від контролю, таким чином намагання вчинити зазначені дії є 
невиконанням обов’язків, покладених слідчим суддею, судом на підо-
зрюваного.  

Ознайомившись з ухвалою слідчого судді, суду, про застосу-
вання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, обов’язком 
носити електронний засіб контролю, отримавши від слідчого 
роз’яснення про правила користування електронними засобами конт-
ролю, підозрюваний Боровиков Р. М. заявив: обов’язок носити елект-
ронний засіб контролю, правила користування ним, техніку безпеки 
поводження та наслідки ухилення від виконання мені роз’яснені. 
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Протокол особисто прочитали підозрюваний Боровиков Р. М. та 
захисник Пакош Р. К. Зауваження, доповнення, заяви і клопотання не 
надходили. 

 
Підозрюваний  _______________  __________________ 
            (підпис)       (ініціали та прізвище) 
 
Захисник  _______________  __________________ 
            (підпис)       (ініціали та прізвище) 
 
Протокол склав 
слідчий слідчого відділення 
Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС  
України у Львівській області 
старший лейтенант міліції              І. І. Петренко 
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1.2. ОГОЛОШЕННЯ  
ПІДОЗРЮВАНОГО В РОЗШУК 

 
 

ВСТУП 
 

Функціонування системи кримінального судочинства передба-
чає виконання повною мірою завдань кримінального провадження. 
Зокрема у ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України (далі – 
КПК) йдеться про притягнення до відповідальності кожного, хто вчи-
нив кримінальне правопорушення. Утім нерідко учасники криміналь-
но-процесуальних правовідносин, які набули статусу підозрюваного, 
намагаються уникнути кримінальної відповідальності, переховуються 
від органів досудового розслідування, прагнуть реалізувати наміри 
покинути країну тощо. У таких випадках виникають підстави для за-
стосування правового механізму встановлення місцезнаходження підо-
зрюваного та застосування щодо нього належної правової процедури. 

Згідно з даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, уза-
гальненими Генеральною прокуратурою, впродовж 2013 календарного 
року в Україні було обліковано 563560 кримінальних правопорушень 
(у тому числі 13776 особливо тяжких злочинів, 156131 тяжкий злочин, 
231983 злочини середньої тяжкості, 161669 злочинів невеликої тяжко-
сті). У 223561 кримінальному провадженні особам було вручено по-
відомлення про підозру. За даними статистичної звітності встановлено 
3310 випадків зупинення досудового розслідування на підставі, перед-
баченій у п. 2 ч.1 ст. 280 КПК України, коли місцезнаходження підо-
зрюваного невідоме (у тому числі 173 випадки під час розслідування 
особливо тяжких злочинів, 836 випадків у процесі розслідування тяж-
ких злочинів, 1366 випадків під час розслідування злочинів середньої 
тяжкості, 935 випадків – невеликої тяжкості).  

Результати дослідження інституту розшуку підозрюваного в рет-
роспективі засвідчують, що розшук як окрема функція владних органів 
держави інституціоналізувалася тільки після виокремлення поліції (мі-
ліції) у самостійну структуру, а виникнення широкомасштабного зага-
льнонаціонального (державного) розшуку вчені пов’язують з централі-
зацією поліцейських органів1. Проте ще «Руською Правдою» було пе-
редбачено можливість проведення процесуальних дій щодо розшуку 
злочинців та фіксації слідів злочину, зокрема основними розшуковими 
діями вважались: «заклич», «звід» та «гоніння по сліду»2. 

–––––––– 
1 Богданов С. В. Правові підстави розшуку осіб: історико-юридичні аспекти / 

С. В. Богданов // Науковий вісник ЛьвДУВС. – 2006. – № 3. – С. 299–307. 
2 Татаров О. Ю. Досудове провадження в кримінальному процесі України: теорети-

ко-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС): монографія / О. Ю. Татаров. – 
К.: – Донецьк: ТОВ «ВПП «ПРОМІНЬ», 2012. – 640 с. 



 80

Критично оцінюючи розшукову роботу правоохоронних орга-
нів, можна стверджувати, що існують суттєві прогалини в організа-
ційно-тактичному та методичному забезпеченні цього напряму дія-
льності слідчих та оперативних підрозділів ОВС. Узагальнення прак-
тичного досвіду роботи засвідчує, що основними недоліками процесу 
розшуку злочинців є відсутність цілеспрямованої і наступальної ро-
боти, слабкі оперативні позиції, недостатнє використання спеціаль-
них технічних засобів і сил оперативних підрозділів при УМВС об-
ластей під час відпрацювання зв’язків розшукуваних, несвоєчасне і 
неякісне виставлення облікових матеріалів, поверхнева перевірка 
осіб, можливо причетних до зникнення, відсутність постійної і пла-
номірної роботи за оперативно-розшуковими матеріалами поточного 
та минулих років тощо1. 

До вказаного переліку типових недоліків розшукової роботи на-
лежать і проблемні питання застосування у практичній діяльності по-
ложень кримінального процесуального законодавства 2012 року, оскі-
льки окремі положення КПК потребують більш детального роз’яс-
нення. Зокрема до питань, які потребують вдосконалення в організа-
ційно-тактичному та правовому забезпеченні розшукової діяльності, 
практики відносять: унеможливлення ініціювання працівниками опе-
ративних підрозділів питання про проведення слідчих (розшукових) 
дій та негласних слідчих (розшукових) дій в межах оперативно-
розшукових справ, водночас слідчі не в змозі ініціювати проведення 
слідчих (розшукових) дій через відсутність внесеного до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань кримінального провадження; постанова 
про оголошення розшуку не дає дозволу на затримання особи, що 
ускладнює затримання особи у вечірній та нічний час, вихідні та свят-
кові дні, коли суд не працює, через що неможливо вирішити питання 
про обрання запобіжного заходу; необхідність оголошення розшуку 
особи, яка набула статусу підозрюваного, водночас особі неможливо 
повідомити про підозру через відсутність інформації про її місцезна-
ходження тощо2. 

Беручи до уваги зазначене, стає очевидним, що правове регулю-
вання розшуку підозрюваних в умовах дії нового кримінального процесу-

–––––––– 
1 Меживой О. В. Особливості взаємодії оперуповноваженого зі слідчим під час роз-

шуку осіб, що переховуються від слідства і суду / О. В. Меживой // Розшукова робота 
ОВС: проблеми та шляхи розв’язання: матеріали міжвузівського науково-практичного 
семінару (м. Донецьк, 28 березня 2008 р.). – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2008. – С. 39–45. 

2 Дорофеєв О. М. Сучасні проблеми розшуку осіб, які ухиляються від органів досу-
дового розслідування, суду та відбування покарання / О. М. Дорофеєв // Оперативно-
розшукова діяльність органів внутрішніх справ: проблеми теорії та практики. – Дніпро-
петровськ: ДДУВС, 2013. – С. 62–63.  
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ального законодавства потребує напрацювання правозастосовною прак-
тикою нових методів діяльності органів досудового розслідування, нала-
годження нових форм взаємодії та координації сил і засобів різних під-
розділів правоохоронних органів.  

 
 

Розділ 1 
 

ОГОЛОШЕННЯ РОЗШУКУ ПІДОЗРЮВАНОГО: 
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 
1.1. Правовий статус підозрюваного 

як учасника кримінального провадження 
за кримінальним процесуальним 

законодавством 2012 року 
 
Законодавством встановлено, що правовий інститут оголошення 

розшуку може бути застосовано тільки щодо особи підозрюваного у 
тому разі, коли його місцезнаходження невідоме. Тож цілком законо-
мірною є необхідність детального з’ясування процесуального статусу 
цього учасника кримінального провадження, а також підстави та мо-
мент його набуття.  

Відповідно до положень ч. 1 ст. 42 КПК підозрюваним є особа, 
якій у порядку, передбаченому ст.ст. 276–279 КПК, повідомлено про 
підозру, або особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінально-
го правопорушення.  

Кримінальне процесуальне законодавство встановлює комплекс 
прав, які може застосовувати підозрюваний під час кримінального 
провадження. Зокрема у ч. 3. та ч. 4 ст. 42 КПК передбачено, що підо-
зрюваний має право: знати, у вчиненні якого кримінального правопо-
рушення його підозрюють, обвинувачують; бути чітко і своєчасно по-
відомленим про свої права, передбачені цим Кодексом, а також отри-
мати їх роз’яснення; на першу вимогу мати захисника і побачення з 
ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфі-
денційність спілкування, а також після першого допиту мати такі по-
бачення без обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника у 
проведенні допиту та інших процесуальних дій; на відмову від захис-
ника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання 
правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передба-
чених КПК та/або законом, що регулює надання безоплатної правової 
допомоги, зокрема і через відсутність коштів на її оплату; не говорити 
нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення або у будь-який 
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момент відмовитися відповідати на запитання; давати пояснення, по-
казання з приводу підозри, обвинувачення чи в будь-який момент від-
мовитися їх давати; вимагати перевірки обґрунтованості затримання; у 
разі затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді три-
мання під вартою – на негайне повідомлення членів сім’ї, близьких 
родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно 
з положеннями ст. 213 КПК; збирати і подавати слідчому, прокурору, 
слідчому судді докази; брати участь у проведенні процесуальних дій; 
під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати 
свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які за-
носяться до протоколу; застосовувати з додержанням вимог КПК тех-
нічні засоби під час проведення процесуальних дій, в яких він бере 
участь, хоча слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право забо-
ронити застосовування технічних засобів у процесі проведення окре-
мої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з 
метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охоро-
няється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що вино-
ситься (постановляється) вмотивована постанова (ухвала); заявляти 
клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення без-
пеки щодо себе, членів своєї сім’ї, близьких родичів, майна, житла 
тощо; заявляти відводи; ознайомлюватися з матеріалами досудового 
розслідування в порядку, передбаченому ст. 221 КПК, та вимагати від-
криття матеріалів згідно зі ст. 290 КПК; одержувати копії процесуаль-
них документів та письмові повідомлення; оскаржувати рішення, дії та 
бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передба-
ченому цим Кодексом; вимагати відшкодування збитків, завданих не-
законними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює 
оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокурату-
ри або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення 
репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердилися; користува-
тися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рід-
ною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності корис-
туватися послугами перекладача за рахунок держави та інші процесуа-
льні права, передбачені КПК. 

До обов’язків підозрюваного належить: прибуття за викликом до 
слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості при-
буття за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомлення про 
це зазначених осіб; виконання обов’язків, покладених на нього рішен-
ням про застосування заходів забезпечення кримінального проваджен-
ня; підкорення законним вимогам та розпорядженням слідчого, проку-
рора, слідчого судді, суду (ч. 7 ст. 42 КПК). 
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На особу, яка здійснює повідомлення про підозру, покладається 
обов’язок одночасно зі здійсненням такого повідомлення вручення пі-
дозрюваному пам’ятки про його процесуальні права та обов’язки (ч. 8 
ст. 42 КПК), невідкладно повідомити особі про її права, а на прохання 
підозрюваного роз’яснити кожне із зазначених прав (ч. 3 ст. 276 КПК). 

Процесуальними документами, на підставі яких особа набуває 
статусу підозрюваного, є письмове повідомлення про підозру, зміст 
якого встановлено у ст. 277 КПК, та протокол затримання особи за 
підозрою у вчиненні злочину, який складається відповідно до вимог 
ст. 208 КПК1. 

Водночас важливо зауважити, що статус затриманого у 
кримінальному процесуальному законодавстві окремо не визнача-
ється. Перебування у такому статусі – це достатньо короткий пе-
ріод часу, який обчислюється годинами, а кінцевим результатом є 
теж письмове повідомлення про підозру або звільнення особи. 
Підтвердженням цьому є положення § 2 глави 18 та глави 20 
КПК, аналіз яких засвідчує, що у разі затримання особи без ухва-
ли слідчого судді, суду на місці вчинення кримінального право-
порушення чи безпосередньо після його вчинення, такій особі 
необхідно повідомити про підозру та вручити його не пізніше 
двадцяти чотирьох годин з моменту затримання (п. 1 ч. 1 ст. 276, 
ч. 2 ст. 278 КПК) та не пізніше 60 годин з моменту затримання 
звернутися до суду для розгляду клопотання про обрання щодо 
неї запобіжного заходу (ст. 211 КПК), що знову ж таки передба-
чає вже здійснене повідомлення про підозру (п. 2 ч. 1 ст. 276 
КПК) або звільнення цієї особи. 

Отже, беручи до уваги вкрай обмежений термін перебування за-
триманої особи у статусі підозрюваного без письмового повідомлення 
про підозру, а також те, що факт затримання особи виключає необхід-
ність розшуку, адже особа силою або через підкорення наказу змушена 
залишатися поряд із уповноваженою службовою особою чи в примі-
щенні, визначеному уповноваженою службовою особою (ст. 209), пра-
вовий інститут оголошення розшуку можна застосувати тільки щодо 
тієї особи, якій повідомлено про підозру. 

Нагадаємо, що повідомлення про підозру, крім випадків затри-
мання особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи 
безпосередньо після його вчинення та обрання до особи одного із за-
побіжних заходів, обов’язково здійснюється за існування достатніх 

–––––––– 
1 Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: 

у 2 т. / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, 
В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X.: Право, 2012. – Т. 1. – 768 с. 
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доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення 
(п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК). 

Процесуальна форма письмового повідомлення про підозру 
охоплює вступну та описову частину1. Складене прокурором або слід-
чим за погодженням з прокурором письмове повідомлення про підозру 
згідно з ст. 277 КПК має містити такі відомості: прізвище та посаду 
слідчого, прокурора, який здійснює повідомлення; анкетні відомості 
особи (прізвище, ім’я, по батькові, дату та місце народження, місце 
проживання, громадянство), яка повідомляється про підозру; наймену-
вання (номер) кримінального провадження, у межах якого здійснюєть-
ся повідомлення; зміст підозри; правова кваліфікація кримінального 
правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням 
статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідаль-
ність; стислий виклад фактичних обставин кримінального правопору-
шення, у вчиненні якого підозрюється особа, зокрема і зазначення ча-
су, місця його вчинення, а також інших суттєвих обставин, відомих на 
момент повідомлення про підозру; права підозрюваного; підпис слід-
чого, прокурора, який здійснив повідомлення.  

Відповідно до ст. 278 КПК письмове повідомлення про підозру 
вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у разі 
неможливості такого вручення у спосіб, передбачений КПК для вру-
чення повідомлень.  

З огляду на ймовірний факт відсутності інформації про місце-
знаходження особи підозрюваного у зв’язку з ухиленням цього учас-
ника кримінального провадження від виконання процесуальних 
обов’язків, переховування від органів досудового розслідування як 
фактичної підстави ухвалення рішення оголошення розшуку важли-
во зауважити на типову неможливість особистого вручення такій 
особі вказаного процесуального документа. Дозвіл на використання 
способів, передбачених КПК, для вручення повідомлень дає змогу 
слідчому, прокуророві вважати повною мірою виконаним повідом-
лення про підозру шляхом надіслання його поштою, електронною 
поштою чи факсимільним зв’язком, здійснення повідомлення теле-
грамою тощо (ст. 135 КПК).  

Окремої уваги заслуговує встановлений законом особливий по-
рядок повідомлення про підозру окремій категорії осіб (глава 37 КПК). 
Зокрема у ст. 481 передбачено, що письмове повідомлення про підозру 
здійснюється: 

–––––––– 
1 Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: 

у 2 т. / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, 
В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X.: Право, 2012. – Т. 1. – 768 с. 
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1) адвокату, депутату місцевої ради, депутату Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, сільському, селищному, міському голо-
ві Генеральним прокурором України, його заступником, прокурором 
Автономної Республіки Крим, області, міст Києва або Севастополя в 
межах його повноважень; 

2) народному депутату України, кандидату у Президенти Укра-
їни, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Голові 
Рахункової палати, його першому заступнику, заступнику, головному 
контролеру, секретарю Рахункової палати, заступникам Генерального 
прокурора України Генеральним прокурором України; 

3) судді Конституційного Суду України, професійному судді, 
присяжному та народному засідателю на час здійснення ними право-
суддя Генеральним прокурором України або його заступником; 

4) Генеральному прокурору України заступником Генерального 
прокурора України. 

Щодо способу повідомлення, то воно здійснюється за загаль-
ними правилами.  

Дата та час повідомлення про підозру, правова кваліфікація 
кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється осо-
ба, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримі-
нальну відповідальність невідкладно вносяться слідчим, прокурором 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

 
1.2. Підстави та процесуальний порядок 
оголошення розшуку підозрюваного 

 

Намагаючись уникнути кримінальної відповідальності, підо-
зрювані можуть переховуватись від органів досудового розслідування 
чи суду, ухилятися від виконання покладених на них обов’язків, що 
має негативний вплив на процес реалізації завдань кримінального про-
вадження. Виникає необхідність застосувати правовий механізм вста-
новлення місцезнаходження підозрюваного, вжити заходів примусово-
го характеру, які б дали змогу повною мірою виконати процесуальні 
рішення слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, з’ясувати обстави-
ни події, провести необхідні слідчі (розшукові) дії та успішно закінчи-
ти досудове розслідування.  

Процесуальна регламентація розшуку підозрюваного описана у 
ст. 281 КПК. У цій статті передбачено норми щодо оголошення розшуку 
підозрюваного, аналіз яких дозволяє сформулювати такі висновки:  

– фактичною підставою для оголошення розшуку підозрювано-
го є обставина – місцезнаходження підозрюваного невідоме; 
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– суб’єктами оголошення розшуку підозрюваного є слідчий, 
прокурор; 

– існують два види процесуального оформлення правової підстави 
оголошення розшуку підозрюваного: по-перше, винесення окремої поста-
нови про оголошення розшуку підозрюваного, якщо досудове розсліду-
вання не зупиняється; по-друге, винесення постанови про зупинення до-
судового розслідування, у якій є вказівка про оголошення розшуку підо-
зрюваного, якщо досудове розслідування зупиняється; 

– відомості про оголошення розшуку підозрюваного обов’яз-
ково вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань; 

– суб’єктами здійснення розшуку підозрюваного є слідчий, про-
курор, а також оперативні підрозділи, яким може бути доручено здійс-
нення розшуку підозрюваного. 

Ситуативний підхід до вирішення питання про обрання виду 
процесуального оформлення правової підстави оголошення розшуку 
підозрюваного залежить від потреб досудового розслідування, які іс-
нують на момент встановлення факту відсутності інформації про міс-
цезнаходження вказаного учасника кримінального провадження. Вод-
ночас важливо брати до уваги положення ст. 280 КПК, зокрема ч. 2, 
яка покладає на слідчого обов’язок до зупинення досудового розсліду-
вання виконати всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, прове-
дення яких необхідне та можливе, а також всі дії для встановлення 
місцезнаходження особи, якщо зупинити досудове розслідування не-
обхідно через з обставини, передбачені у п. 2 ч. 1 цієї статті. 

Тому винесення окремої постанови про оголошення розшуку 
підозрюваного є доцільним та можливим у разі, коли підозрюваний не 
з’являється без поважних причин на виклик. Оперативні підрозділи, 
виконуючи доручення слідчого, прокурора, інформують рапортом іні-
ціатора, що проведеними заходами не вдалося встановити місцезнахо-
дження особи, яка має процесуальний статус підозрюваного. Аналогі-
чними є результати проведення слідчих (розшукових) дій, спрямова-
них на встановлення місця перебування підозрюваного, проте ще іс-
нують слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких 
необхідне та можливе, а також не виконані всі дії для встановлення 
місцезнаходження підозрюваного.  

Винесення постанови про зупинення досудового розслідування 
із вказівкою про оголошення розшуку підозрюваного є доцільним у 
разі, коли місцезнаходження підозрюваного невідоме і виконані усі 
слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне 
та можливе, а також не виконані всі дії для встановлення місцезнахо-
дження підозрюваного.  
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У разі необхідності ухвалення рішення щодо оголошення 
розшуку підозрюваного слідчий зобов’язаний ужити заходів та до-
кументально підтвердити вжиття таких заходів, спрямованих на 
встановлення місцезнаходження підозрюваного. 

Як уже зазначалося до низки обов’язків особи, яка отримала 
процесуальний статус підозрюваного у встановленому кримінальним 
процесуальним законодавством порядку, належить прибуття за викли-
ком до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості 
прибути за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомлення 
про це зазначених осіб; виконання обов’язків, покладених на нього 
рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального про-
вадження; підкорення законним вимогам та розпорядженням слідчого, 
прокурора, слідчого судді, суду (ч. 7 ст. 42 КПК). Згідно з положення-
ми глави 11 КПК слідчий повинен здійснити виклик підозрюваного 
для допиту або участі у інших процесуальних діях. 

Особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду 
шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електро-
нною поштою чи факсимільним зв’язком, здійснення виклику телефо-
ном або телеграмою. Водночас кримінальним процесуальних законо-
давством встановлено, що у разі тимчасової відсутності особи за міс-
цем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку до-
рослому члену сім’ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житло-
во-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адмі-
ністрації за місцем її роботи (ч. 1, ч. 2 ст. 135 КПК). Отже, слідчий по-
винен отримати письмове підтвердження вжиття відповідного заходу 
забезпечення кримінального провадження. Належним підтвердженням 
отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом 
іншим шляхом відповідно до ст. 136 КПК є розпис особи про отри-
мання повістки, зокрема і на поштовому повідомленні, відеозапис вру-
чення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вру-
чення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом. Якщо 
особа попередньо повідомила слідчого, прокурора, слідчого суддю, 
суд про адресу своєї електронної пошти, надіслана на таку адресу по-
вістка про виклик вважається отриманою у разі підтвердження її отри-
мання особою відповідним листом електронної пошти. 

На цій стадії кримінального провадження можливі такі типові 
слідчі ситуації, пов’язані із викликом підозрюваного:  

1) підозрюваний отримав повістку, проте не з’явився у перед-
бачений викликом час;  

2) повістку отримали дорослі члени сім’ї чи інші особи, які прожи-
вають з підозрюваним та вказують на його тимчасову відсутність (відві-
дини родини, відрядження, особливий робочий режим тощо);  
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3) повістку отримали дорослі члени сім’ї чи інші особи, які 
проживають з підозрюваним та вказують на те, що місцеперебування 
підозрюваного їм невідоме;  

4) повістку отримали представники житлово-експлуатаційної 
організації за місцем проживання підозрюваного або адміністрації за 
місцем роботи підозрюваного, які вказують на його тимчасову відсу-
тність;  

5) повістку отримали представники житлово-експлуатаційної 
організації за місцем проживання підозрюваного або адміністрації за 
місцем роботи підозрюваного, які вказують на те, що місцеперебу-
вання підозрюваного їм невідоме. 

У разі, коли особа була належно повідомлена та не прибула до 
слідчого за його викликом, важливо виключити ймовірність існування 
поважних причин, які спричинили наслідок, – неприбуття особи на 
виклик. У ст. 138 КПК встановлено невичерпний перелік таких пова-
жних причин. Зокрема до них належать: затримання, тримання під 
вартою або відбування покарання; обмеження свободи пересування 
внаслідок дії закону або судового рішення; обставини непереборної 
сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обстави-
ни); відсутність особи у місці проживання упродовж тривалого часу 
внаслідок відрядження, подорожі тощо; тяжка хвороба або перебуван-
ня в закладі охорони здоров’я через лікування або вагітність за умови 
неможливості тимчасово залишити цей заклад; смерть близьких роди-
чів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому 
життю; несвоєчасне одержання повістки про виклик.  

Поняттям «інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють 
з’явлення особи на виклик» законодавець визначив можливість 
суб’єктивної оцінки слідчим, прокурором, слідчим суддею, судом ко-
жного конкретного факту неприбуття особи та ухвалення подальших 
процесуальних рішень із взяттям до уваги свого внутрішнього переко-
нання щодо можливості/неможливості виконання підозрюваним вка-
заного обов’язку. Якщо слідчий вважатиме вагомими причини непри-
буття підозрюваного за викликом, а також якщо є обставини, він може 
повторно здійснити виклик для вказаних у ст. 133 КПК цілей або са-
мостійно прибути до особи для здійснення процесуальних дій (напри-
клад, прибути до закладу охорони здоров’я, де перебуває особа і не 
може його тимчасово залишити).  

Якщо підозрюваний, який був у встановленому порядку викли-
каний, не з’явився без поважних причин або не повідомив про причи-
ни свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення та мо-
же бути застосований привід. У ч. 1 ст. 140 КПК вказано норму, за 
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якою приводом вважається примусове супроводження особи, до якої 
він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приво-
ду, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час. Рішення про здійс-
нення приводу ухвалює слідчий суддя за клопотанням слідчого, про-
курора або з власної ініціативи. У клопотанні про здійснення приводу 
під час досудового розслідування слідчий зазначає: 

1) найменування кримінального провадження та його реєстрацій-
ний номер; 

2) процесуальний статус особи, про здійснення приводу якої за-
явлено клопотання, її прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання; 

3) процесуальну дію, учасником якої повинна бути особа, про 
здійснення приводу якої заявлено клопотання; 

4) положення Кодексу, яким встановлено обов’язок особи з’яви-
тися за викликом та обставини невиконання особою цього обов’язку; 

5) відомості, які підтверджують факти здійснення виклику осо-
би у встановленому Кодексом порядку та отримання особою повістки 
про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом; 

6) прізвище, ім’я, по батькові та посада слідчого, прокурора; 
7) дату та місце складення клопотання. До клопотання дода-

ються копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи 
(ст. 141 КПК). 

На стадії досудового розслідування слідчий суддя зобов’язаний 
розглянути клопотання про здійснення приводу у день його надхо-
дження до суду. Встановивши, що особа, яка зобов’язана з’явитися на 
виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у 
встановленому порядку (зокрема існує підтвердження отримання нею 
повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом) та 
не з’явилася без поважних причин або не повідомила про причини 
свого неприбуття, слідчий суддя постановляє ухвалу про здійснення 
приводу такої особи. Копія процесуально оформленого рішення про 
здійснення приводу, завірена печаткою суду, негайно надсилається 
органу, на який покладено її виконання (ст. 143 КПК). 

Маючи правові підстави здійснити привід підозрюваного, слід-
чий може самостійно або за його письмовим дорученням відповідні 
підрозділи органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що 
здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, або 
органів державного бюро розслідувань виконати ухвалу. Згідно з ч. 4 
ст. 143 КПК у разі неможливості здійснення приводу особа, яка вико-
нує ухвалу про здійснення приводу, повертає її до суду з письмовим 
поясненням причин невиконання. Серед таких причин може бути від-
сутність даних про місцезнаходження підозрюваного, який підлягає 
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приводу. Рапорт про факт неможливості здійснення приводу особи, 
яка виконує ухвалу про здійснення приводу з причини відсутності ві-
домостей про місцезнаходження підозрюваного, повинен бути долу-
чений до матеріалів кримінального провадження як письмове підтвер-
дження такої обставини.  

Беручи до уваги існування документального підтвердження від-
сутності інформації про місце перебування підозрюваного, слідчий має 
можливість відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 40 КПК доручити оперативним 
підрозділам проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слід-
чих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення місцезнаходжен-
ня підозрюваного. Письмова відповідь про проведені заходи та отри-
мані результати працівників оперативних підрозділів є підставою для 
ухвалення подальших процесуальних рішень.  

У разі встановлення місця перебування підозрюваного забезпе-
чується виконання ухвали слідчого судді про здійснення приводу, а 
також повинно бути переглянуто питання вжиття заходів забезпечення 
кримінального провадження, зокрема застосування (зміну) запобіжних 
заходів, які б унеможливили ухилення особи від виконання обов’язків 
підозрюваного у кримінальному провадженні, переховування від ор-
ганів досудового розслідування, перешкоджання кримінальному про-
вадженню.  

Підтвердженням відсутності інформації про місцезнаходження пі-
дозрюваного можуть бути протоколи проведених допитів, обшуків, не-
гласних слідчих (розшукових) дій, відповіді на запити органу досудового 
розслідування тощо.  

Відтак до матеріалів досудового розслідування додаються до-
кументи, які свідчать про те, що підозрюваний переховується і його 
місцезнаходження невідоме, а саме: підтвердження про отримання 
підозрюваним повістки про виклик (у порядку ст. 133 КПК); постано-
ва про привід підозрюваного і результати її виконання (відповідно до 
вимог ст. 140–143 КПК); протоколи допитів, інших слідчих (розшуко-
вих), негласних слідчих (розшукових) дій, які було проведено з метою 
встановлення місцезнаходження підозрюваного; довідки (з місця ро-
боти, навчання, паспортної служби, військкомату, прикордонної слу-
жби, медичних закладів) тощо1. 

З дотриманням вимог, передбачених ч. 2 ст. 183 КПК, у процесі 
досудового розслідування може бути ініційоване питання про засто-
сування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.  

–––––––– 
1 Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: 

у 2 т. / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, 
В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X.: Право, 2012. – Т. 1. – 768 с. 
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У такому разі слідчий, прокурор можуть подати разом із клопо-
танням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вар-
тою клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приво-
ду (ч. 2 ст. 187 КПК). Слідчий суддя місцевого суду після одержання кло-
потання про застосування запобіжного заходу до підозрюваного, який 
перебуває на свободі, призначає дату судового засідання і здійснює судо-
вий виклик у порядку, передбаченому для застосування цього заходу за-
безпечення. Очевидним є те, що у чинному кримінальному процесуаль-
ному законодавстві питання про можливість застосування правового ін-
ституту судового виклику залежне від існування чи відсутності відомос-
тей про фактичне місцеперебування підозрюваного. У ч. 3 ст. 187 КПК 
визначено, що в разі неприбуття підозрюваного за судовим викликом і 
відсутності у слідчого судді на початок судового засідання відомостей 
про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю, 
слідчий суддя має право постановити ухвалу про привід підозрюваного, 
якщо він не з’явився для розгляду клопотання щодо обрання запобіжного 
заходу тримання під вартою, або ухвалу про дозвіл на його затримання з 
метою приводу, якщо ухвала про привід не була виконана. Аналогічно 
вирішується питання щодо прибуття підозрюваного до суду для участі у 
розгляді клопотання щодо обрання щодо нього запобіжного заходу у ви-
гляді застави чи домашнього арешту.  

У ч. 2 ст. 188 КПК законодавець визначив три випадки подання 
клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу: 

1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіж-
ного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіж-
ного заходу на тримання під вартою; 

2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу 
до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового 
виклику; 

3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим 
викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіж-
ного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого 
судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні 
причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.  

Важливо зауважити, що клопотання про дозвіл на затримання 
підозрюваного з метою приводу розглядається слідчим суддею негай-
но після одержання цього клопотання в закритому судовому засіданні 
за участю прокурора (ст. 189 КПК). У разі задоволення клопотання 
слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на затримання з метою 
приводу, яка повинна містити відомості, передбачені у ч. 1 ст. 190 
КПК. До них належать: 



 92

1) найменування суду, прізвище та ініціали слідчого судді, судді 
(суддів); 

2) прізвище, ім’я, по батькові підозрюваного, обвинуваченого, 
для затримання якого постановляється ухвала, відомі на момент по-
становлення ухвали, а якщо прізвище, ім’я, по батькові не відомі, – 
докладний опис такої особи; 

3) короткий виклад фактичних обставин кримінального право-
порушення, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа, і 
його правову кваліфікацію за законом України про кримінальну відпо-
відальність; 

4) посилання на обставини, які дають підстави для: обґрунтова-
ної підозри про вчинення особою кримінального правопорушення; 
висновку про існування ризику, зазначеного у клопотанні про застосу-
вання запобіжного заходу; висновку щодо існування обставин, зазна-
чених у п. 1, 2 ч. 4 ст. 189 КПК, для ухвалення рішення про надання 
дозволу на затримання; 

5) дату постановлення ухвали; 
6) дату втрати законної сили ухвалою; 
7) підпис слідчого судді, судді (суддів), який постановив ухвалу. 
В ухвалі про дозвіл на затримання з метою приводу вказуються 

прізвище, ім’я, по батькові, адреса і телефон прокурора або слідчого, 
за клопотанням якого постановлена ухвала. Ухвала про дозвіл на за-
тримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: 

1) приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; 
2) закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній або закінчен-

ня шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено 
строку її дії; 

3) відкликання ухвали прокурором (ст. 190 КПК).  
Важливо зауважити і на ймовірність виникнення ситуації, коли під 

час досудового розслідування підозрюваний, щодо якого обрано запобіж-
ний захід у вигляді тримання під вартою, здійснив втечу з місць тимчасо-
вого тримання, установ Державної пенітенціарної служби, приміщення 
територіального органу внутрішніх справ, приміщення суду, під час його 
доставляння до місця проведення слідчих (розшукових) дій, з місця про-
ведення слідчих (розшукових) дій чи ухвалення процесуальних рішень. 
Як наслідок, слідчому необхідно вжити заходів щодо встановлення місце-
знаходження підозрюваного, а за наявності достатніх підстав – оголосити 
розшук підозрюваного. Алгоритм дій слідчого у цьому разі буде аналогі-
чним до описаних. Зокрема слідчому необхідно дати письмове доручення 
оперативним підрозділам встановити місцезнаходження підозрюваного та 
здійснити його затримання.  
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Кожна із описаних слідчих ситуацій, які можуть виникнути на 
стадії досудового розслідування, у підсумку можуть охоплювати об-
ставину, яка є фактичною підставою для застосування юридичних ме-
ханізмів застосування правового інституту щодо оголошення підозрю-
ваного в розшук: місцезнаходження підозрюваного невідоме. 

Отже, згідно з зазначеним вважаємо, що на стадії досудового роз-
слідування існують такі типові слідчі ситуації, які можуть виникнути під 
час кримінального провадження та пов’язані із необхідністю розшуку 
підозрюваного:  

1) особі повідомлено про підозру, обраний запобіжний захід, який 
не пов’язаний із триманням під вартою, проте на виклики слідчого вона не 
реагує, обов’язки підозрюваного не виконує; ухвалу слідчого судді про 
привід не вдалося виконати через відсутність інформації про місце пере-
бування підозрюваного  оголошення розшуку підозрюваного;  

2) особі повідомлено про підозру, ініціюється питання про об-
рання запобіжного заходу у вигляді триманням під вартою, проте на 
судовий виклик підозрюваний не з’являється, обов’язки підозрюваного 
не виконує; ухвалу слідчого судді про дозвіл на затримання з метою 
приводу не вдалося виконати через відсутність інформації про місце 
перебування підозрюваного  оголошення розшуку підозрюваного;  

3) особі повідомлено про підозру, обрано запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою, однак вона здійснила втечу з ізолятора тимча-
сового тримання, слідчого ізолятора, приміщення територіального органу 
внутрішніх справ чи суду під час його доставляння до місця проведення 
слідчих (розшукових) дій, ухвалення процесуальних рішень; місцеперебу-
вання підозрюваного невідоме  оголошення розшуку підозрюваного. 

Повертаючись до питання зупинення досудового розслідуван-
ня та оголошення розшуку підозрюваного, потребує зауваження ч. 3 
ст. 280 КПК, яка визначає, що у разі, якщо у кримінальному прова-
дженні є два або декілька підозрюваних, а підстави для зупинення 
стосуються не всіх, прокурор має право виділити досудове розсліду-
вання і зупинити його стосовно окремих підозрюваних.  

Відповідно до положень ст. 282 КПК зупинене досудове розслі-
дування відновлюється постановою слідчого, прокурора, якщо підста-
ви для його зупинення перестали існувати, зокрема у разі встановлен-
ня його місцезнаходження. Водночас копія постанови про відновлення 
досудового розслідування надсилається стороні захисту та потерпіло-
му. Зупинене досудове розслідування також відновлюється у разі ска-
сування слідчим суддею постанови про зупинення досудового розслі-
дування. Відомості про відновлення досудового розслідування вно-
сяться слідчим, прокурором до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань (ч. 3 ст. 282 КПК). 
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Розділ 2 
 

КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
РОЗШУКОВОЇ РОБОТИ СЛІДЧОГО 

 
2.1. Організаційно-тактичні засади 

розшукової роботи слідчого 
 

Розшукова робота слідчого – це процесуальна та непроцесу-
альна діяльність слідчого, спрямована на виявлення осіб, яким в 
установленому законом порядку повідомлено про підозру і їх міс-
цезнаходження невідоме, а також встановлення осіб, пошук речей 
та документів, які можуть сприяти встановленню місцезнаходження 
підозрюваного, його затримання для ухвалення подальших проце-
суальних рішень.  

Важливо зауважити на зв’язку поняття «розшукової роботи» з 
проблемою розшуку підозрюваного, оскільки на стадії досудового роз-
слідування у слідчого виникає необхідність здійснювати розшукову 
роботу, яка у широкому сенсі передбачає пошук не тільки вказаних 
осіб, але й встановлення усіх обставин вчинення кримінального право-
порушення, пошук та збирання (виявлення, фіксацію, вилучення) до-
слідження, оцінку та використання носіїв криміналістично значимої 
інформації з метою формування достатньої доказової бази для ухва-
лення підсумкового процесуального рішення, яким закінчується досу-
дове розслідування (спрямування до суду обвинувального акту, підго-
товка клопотання про застосування заходів примусового медичного 
характеру тощо). У зв’язку з цим у контексті пропонованого розділу 
доцільно розглядати розшукову роботу слідчого у вузькому значенні 
як діяльність щодо розшуку підозрюваного. 

Оскільки розшукові заходи та слідчі (розшукові) дії, що проводять-
ся з метою розшуку підозрюваного, здійснюються у процесі досудового 
розслідування кримінального правопорушення, вони є елементами цього 
процесу. Тому розшукову роботу слідчого не слід ототожнювати із опера-
тивно-розшуковою роботою, яка до змісту розслідування не належить. 
Невід’ємними елементами розшукової роботи є її суб’єкти та об’єкти. 

Суб’єктами розшукової роботи під час провадження досудо-
вого розслідування є слідчий, прокурор та працівники оперативних 
підрозділів у разі надання їм письмового доручення на проведення 
слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та інших 
заходів. Суб’єктами взаємодії та координації у процесі розшукової 
роботи також можуть бути експерти, спеціалісти, представники гро-
мадськості та засобів масової інформації. 
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Об’єктами розшукової роботи є особи, яким повідомлено про 
підозру, проте їх місцезнаходження невідоме. Серед характерних зако-
номірностей розшукової роботи слідчого, що мають важливе значення 
згідно з криміналістикою, необхідно назвати такі: 

– відображення об’єктів у матеріальному світі, що дозволяє їх інди-
відуалізувати та ототожнити особу, підтвердити/спростувати факт її 
перебування у певному місці у певний період часу; 

– залежність поведінки розшукуваних осіб від місця та умов, де 
вони перебували на момент ухвалення рішення переховування від ор-
ганів досудового розслідування; 

– зумовленість вибору та способу переховування особи від її 
професійних здібностей, психологічних якостей, досвіду особи, зв’язків, 
матеріального становища. 

Діяльність щодо розшуку підозрюваних можна розділити на два 
етапи: 

1) початковий етап, який передбачає проведення невідкладних 
слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукових заходів, спрямова-
них на встановлення місцезнаходження підозрюваного; 

2) подальший етап, який передбачає вжиття заходів у межах 
державного, міждержавного та міжнародного розшуку. У класифікації 
розшуку традиційно виокремлюють такі його рівні: 

а) державний розшук – розшукові заходи, що здійснюються в 
місцях можливого знаходження, виявлення розшукуваного, а також 
заходи блокування з використанням централізованих обліків на рівні 
району, міста, області, держави; 

б) міждержавний розшук – це комплекс розшукових та операти-
вно-розшукових заходів, які здійснюються на території країн–
учасниць СНД за ініціативою правоохоронних органів однієї із зазна-
чених країн з метою отримання інформації про ймовірне місцезнахо-
дження безвісно зниклих людей, виявлення, арешту та видачі (екстра-
диції) осіб, які переховуються від слідства, суду, виконання вироку, 
установлення особи невпізнаного трупа. Міждержавний розшук ого-
лошується у разі, коли заходи розшуку, ужиті державою – ініціатором 
розшуку, не призвели до встановлення або затримання розшукуваної 
особи і є підстави передбачати, що особа, яка оголошена в розшук, 
виїхала або мала намір виїхати в іншу країну СНД, або є відомості про 
існування родинних чи інших зв’язків розшукуваного на території од-
нієї або декількох країн Співдружності; 

в) міжнародний розшук – це комплекс розшукових, інформацій-
но-довідкових та інших заходів, що здійснюються Національним 
центральним бюро Інтерполу на території держав-учасниць МОКП Ін-
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терпол відповідно до норм міжнародного права, а також в Україні з ме-
тою отримання інформації про місцезнаходження безвісно зниклих осіб, 
невпізнаних трупів, виявлення, арешту і видачі (екстрадиції) осіб, які 
переховуються від слідства, суду та виконання вироку1. 

Розслідуванню кримінальних правопорушень властива плано-
вість, яка не повинна зводитися лише до складання письмового плану 
розслідування, що є зовнішнім вираженням цього процесу. Складовим 
елементом планування розслідування злочину є планування розшуко-
вої роботи. Зміст планування розшукової роботи – організаційний і 
творчий аспект роботи слідчого. Він полягає у формуванні розшукових 
версій, визначенні слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукових 
та інших заходів перевірки, необхідних для дослідження висунутих 
версій, вирішення питань, що виникають з інформації, отриманої у 
процесі проведення цих заходів, визначенні конкретних виконавців 
спланованих заходів, строків їх виконання і черговості виконання. 

Розшукова версія є різновидом криміналістичної (слідчої) вер-
сії. Зміст розшукової версії – припущення про місцеперебування роз-
шукуваного об’єкта або про те, хто володіє інформацією про місце 
його перебування. 

Визначаючи напрямок розшуку, версія виконує роль чинника, 
що детермінує поведінку суб’єкта розшуку, провокує допущення ним 
помилок, прорахунків, спонукає зробити перший крок, проявити себе. 
Наприклад, позбавляючи розшукувану особу місця для переховування, 
слідчий змушує його ховатися без документів у ненадійних місцях.  

В основі побудови розшукової версії повинні бути певні факти-
чні дані, які можна поділити на дві групи: 

1) отримані з різних джерел дані, що стосуються розслідуваного 
кримінального правопорушення. Вони можуть міститись у протоколах 
слідчих (розшукових) дій, матеріалах оперативно-розшукової діяльнос-
ті, службових перевірок, заявах громадян, повідомленнях преси та ін-
ших джерелах. У побудові розшукових версій на основі даних цієї 
групи використовуються зазвичай такі логічні методи і форми мислен-
ня, як аналіз і синтез, безпосередні та опосередковані умовиводи; 

2) відомості, які є результатом наукових узагальнень, що безпо-
середньо не стосуються конкретного кримінального провадження. Це – 
дані природних, технічних та інших наук, а також відомості з життєво-
го і професійного досвіду слідчого, узагальнень слідчої, судової та 
експертної практики. 

–––––––– 
1 Татаров О. Ю. Досудове провадження в кримінальному процесі України: теорети-

ко-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС): монографія / О. Ю. Татаров. – 
К.: – Донецк: ТОВ «ВПП «ПРОМІНЬ», 2012. – 640 с. 
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Типові  розшукові версії  можна формувати за  такими на-
прямами  (питаннями): 

а) де розшукувана особа може переховуватись; 
б) як вона може чинити опір під час затримання; 
в) хто може допомагати особі переховуватися; 
г) хто може знати, де особа переховується. 
У процесі розшукової роботи можуть застосовуватися тактичні 

операції, які умовно можна поділити на два види: ті, що використову-
ються для розшуку обвинуваченого, і ті, що використовуються для його 
затримання в разі встановлення місця перебування (переховування). 

Плануючи розшукову роботу, слідчий має брати до уваги спо-
соби, що їх особа може використовувати для переховування. 

Найбільш простими та найчастіше використовуваними є: 
– переховування у заздалегідь підготовлених схованках; 
– переховування у далеких родичів, про яких мало відомо (які 

не фігурували у кримінальному провадженні як близькі родичі); 
– зміна анкетних (паспортних) даних повним або частковим 

підробленням документів; 
– зміна зовнішності, імітування фізичних вад; 
– переховування у незнайомих осіб за відповідну винагороду; 
– виїзд за межі держави. 
Зважаючи на це, слідчий повинен мати у своєму розпорядженні 

такі дані: 
– матеріальні джерела інформації про зовнішність особи (фото-

графії, відеоматеріали), а в разі їх відсутності – словесний портрет чи 
фоторобот, зокрема вказівку на існування особливих прикмет; 

– вік, професію, місце роботи, сімейний стан, взаємовідносини в 
сім’ї, захоплення (хобі), спосіб життя, звички; 

– наявність судимостей, характер і вид учинених раніше злочинів; 
– фізичні можливості особи, існування спеціальної підготовки з 

єдиноборства і рукопашного бою, психічні та психологічні якості; 
– існування злочинних і корупційних зв’язків, взаємовідносини 

з раніше засудженими, співучасниками у злочинних діях; 
– наявність у особи зброї та її особливості, ступінь володіння 

зброєю, факти збройного опору з боку особи в минулому; 
– взаємовідносини з родичами, сусідами тощо. 
Не завжди трапляється така ситуація, коли про місцеперебу-

вання підозрюваного слідчий не знає від початку розслідування кри-
мінального правопорушення. Часто бувають випадки, коли підозрю-
ваний ухиляється від слідства та зникає вже після проведення з ним 
певного комплексу слідчих (розшукових) дій. 



 98

Типовими слідчими помилками, які є причиною такого ухилення, є: 
– поверхневе вивчення особи підозрюваного, особливо під час 

вирішення питання про застосування запобіжного заходу; 
– невикористання чи неповне використання криміналістичних, 

оперативних та інших обліків; 
– невраховування оперативної інформації про особу, що надій-

шла від оперативних працівників, або ж ігнорування такої інформації; 
– несвоєчасне інформування про розшук підозоюваного за міс-

цем проживання, роботи, навчання, невиставлення облікових докумен-
тів за обліками. 

У проведенні розшукової роботи слідчому суттєво можуть допомо-
гти криміналістичні обліки експертної служби МВС України, а також ви-
користання Інтегрованої інформаційно-пошукової системи (ІІПС) органів 
внутрішніх справ України, метою якої є об’єднання наявних в органах 
внутрішніх справ України інформаційних ресурсів у єдиний інформацій-
но-аналітичний комплекс із використанням сучасних інформаційних тех-
нологій для підтримки оперативно-службової діяльності. 

Одним із об’єктів обліку ІІПС є розшукувані особи, які перехову-
ються від органів досудового розслідування. Використання можливостей 
цих обліків допомагають слідчому отримати інформацію про те, чи не 
розшукується ця особа одночасно декількома підрозділами органів внут-
рішніх справ, чи не вчинила вона ще якесь кримінальне правопорушення, 
перебуваючи в розшуці, чи не вийшли з місць позбавлення волі колишні 
його співучасники у вчиненні кримінальних правопорушень, отримати 
нову інформацію, що характеризує особу розшукуваного злочинця. 

Щодо міжнародного розшуку, то відповідно до Інструкції про 
порядок використання правоохоронними органами можливостей Наці-
онального центрального бюро Інтерполу в Україні у попередженні, 
розкритті та розслідуванні злочинів, затверджена наказом МВС Украї-
ни, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, 
Держкомкордону України, Державної митної служби України, Держа-
вної податкової адміністрації України від 9 січня 1997 р. № 3/1/2/5/2/2, 
використовуючи систему міжнародного розшуку в межах Інтерполу, 
правоохоронні органи України мають можливість отримати інформа-
цію про місцеперебування за кордоном та галузь занять розшукуваних 
осіб: підозрюваних у вчиненні злочинів; встановити контроль за діяль-
ністю та пересуванням осіб, які переховуються від правоохоронних 
органів за межами України.  

Кінцевим результатом розшукової роботи слідчого є встанов-
лення місцеперебування розшукуваної особи, її затримання і доправ-
лення до місця проведення досудового слідства чи дізнання. Найбільш 
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повний алгоритм діяльності слідчого щодо затримання розшукуваної 
особи можна виразити у проведенні таких дій: 

– встановлення місця перебування розшукуваної особи; 
– перевірка даних оперативно-розшуковими заходами; 
– ухвалення рішення про затримання та визначення місця і часу 

затримання, осіб, яких необхідно залучити до проведення затримання, 
та необхідних технічних засобів; 

– безпосереднє затримання обвинуваченого (фізичне захоплення 
особи); 

– проведення особистого обшуку для виявлення і вилучення 
слідів злочину, речових доказів тощо; 

– доправлення особи в службове приміщення ОВС; 
– проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій за участю підо-

зрюваного;  
– вирішення питання про зміну запобіжного заходу чи залишен-

ня його без змін. 
Для успішного затримання розшукуваної особи необхідно скла-

сти план затримання. Такий план слідчий складає разом із представ-
никами оперативно-розшукових служб і спецпідрозділів на підставі 
зібраної та проаналізованої інформації про особистість розшукуваного; 
місце, де буде проводитись затримання; загальну слідчу ситуацію, що 
склалася на певному етапі розслідування; уявне моделювання ситуації 
затримання. Він містить дані про осіб, що підлягають затриманню, їхні 
зовнішній вигляд і прикмети, розрахунок залучених сил і засобів, час і 
місце затримання, характерні риси обстановки, опис дій учасників за-
тримання, конкретні завдання для окремих груп і кожного учасника; 
дотримання заходів безпеки. 

За необхідності у плані зазначаються: 
– маршрут прибуття учасників групи до місця затримання; 
– способи проникнення до місця схованки осіб, які підлягають за-

триманню; 
– способи конспірації та відволікаючі дії; 
– способи впливу на затримуваних; 
– дії у разі вчинення ними опору і спроб утечі; 
– умови застосування фізичної сили, спеціальних засобів, зброї; 
– умовні сигнали, способи зв’язку учасників між собою та зі 

слідчим; 
– способи і засоби фіксації процесу результатів затримання; 
– маршрути руху із затриманими особами; 
– заходи для убезпечення учасників затримання, а також осіб, 

які випадково потрапили туди в момент проведення затримання. 
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Необхідно передбачити можливі варіанти дій залежно від зміни 
обстановки і процесу затримання. План доцільно складати у письмовій 
формі. За необхідності до нього додаються таблиці розрахунку сил і 
засобів, а також схема місцевості чи місця затримання з позначенням 
дислокації сил, засобів і маршруту їх висування. 

Кваліфіковано складений план дозволяє всім учасникам затриман-
ня добре засвоїти загальну схему тактичної операції та свої конкретні дії. 
Нехтування письмовою формою плану може призвести до непорозумінь і 
неузгодженості дій учасників слідчо-оперативної групи. 

 
 

2.2. Проведення слідчих (розшукових) дій, 
спрямованих на встановлення 

місцезнаходження підозрюваного 
 

У межах регіонального (місцевого) розшуку з метою встановлен-
ня місця перебування підозрюваного, а також підтвердження факту від-
сутності інформації про цю обставину слідчому передусім доцільно 
провести такі слідчі (розшукові) дії, як допити, огляди, обшуки, прове-
дення судових експертиз тощо. До прикладу, важливим джерелом інфо-
рмації про місцезнаходження підозрюваного можуть бути показання, 
отримані в результаті допитів свідків, якими можуть бути члени сім’ї 
підозрюваного (за умови, що вказані особи погодились дати показання 
щодо підозрюваного, який є їх близьким родичем чи членом сім’ї), сусі-
ди, колеги, працівники житлово-експлуатаційних організацій та інші 
особи, з якими підозрюваний контактував, тощо. Під час допитів важ-
ливо встановити дату та час останньої зустрічі з підозрюваним, фінан-
сові можливості виїхати в інший регіон або закордон, інформацію про 
рухоме та нерухоме майно, плани підозрюваного та ін. У випадку отри-
мання показань таких свідків важливо встановити час останньої зустрічі 
з підозрюваним, наміри підозрюваного щодо переховування, типові мі-
сця проведення дозвілля, інформацію про контактних осіб та інші відо-
мості, які мають значення для процесу встановлення місцезнаходження 
вказаного учасника кримінального провадження.  

Огляд місця події може бути джерелом важливої для розшуку 
підозрюваного інформації. Він дає можливість виявити сліди рук, ніг, 
засоби та інструменти злочину, транспортні засоби, предмети та доку-
менти, біологічні об’єкти1. Під час огляду останнього місця прожи-

–––––––– 
1 Дунаєва А. В. Кримінально-процесуальна діяльність слідчого щодо розшуку обви-

нуваченого: порівняльний аналіз законодавства / А. В. Дунаєва // Науковий вісник Наці-
ональної академії внутрішніх справ. – 2012. – № 3. – С. 18–26.  
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вання, місця роботи можна виявити записники, щоденники, рахунки за 
телефонні розмови та інші документи, які можуть містити інформацію 
про зв’язки розшукуваного, його фотознімки, формулювання припу-
щень щодо його намірів та інтересів. Освідування надає змогу слід-
чому на підставі існування інформації щодо індивідуальних ознак 
особи, яку розшукують, ідентифікувати затриманого та встановити, чи 
оголошено його розшук. 

Кримінальним процесуальним законодавством встановлено, що 
така слідча (розшукова) дія, як обшук, може бути проведена із метою 
встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Тож із дотриман-
ня вимог ст. 234–236 КПК слідчий чи прокурор на підставі ухвали слі-
дчого судді можуть провести обшук житла чи іншого володіння особи, 
якщо доведуть існування достатніх підстав вважати, що відшукувані 
особи знаходяться у певному житлі чи іншому володінні.  

Залучення експерта доцільне у разі необхідності встановлення 
розшукуваної особи, пошуку та перевірки даних, які вказують на ймові-
рне місцезнаходження підозрюваного. Використання спеціальних знань 
може бути корисним для ідентифікації особи за ознаками зовнішності, 
проведення порівняльних досліджень зразків (почерку, відбитків паль-
ців, мікробіологічних об’єктів), перевірки за криміналістичними облі-
ками тощо. Типовими судовими експертизами для досягнення таких 
цілей є криміналістичні (дактилоскопічні, трасологічні та ін.), судово-
медичні, комп’ютерно-технічні. До прикладу, за допомогою ідентифіка-
ційної дактилоскопічної експертизи можна підтвердити/спростувати 
факт перебування розшукуваної особи у певному місці; судово-медична 
експертиза дає змогу ідентифікувати невпізнаний труп та встановити, 
що померлим є розшукувана особа; під час комп’ютерно-технічної екс-
пертизи можна виявити криміналістично значущу інформацію, яка має 
орієнтувальне значення для планування та проведення подальших слід-
чих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів.  

Доречно зауважити, що в умовах стрімкого розвитку комп’ютерної 
техніки, засобів телекомунікацій персональний комп’ютер як засіб обробки 
та збереження інформації став невід’ємним компонентом суспільного жит-
тя, а використання Інтернет-ресурсів – одним із найбільш потужних каналів 
спілкування. Через це збільшується роль комп’ютерно-технічної експерти-
зи особистих та службових комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків, смартфонів, 
інших особистих гаджетів, носіїв інформації, особистих профілів у соціаль-
них мережах, форумах. Таке експертне дослідження надає можливість 
отримати інформацію про особу підозрюваного, оголошеного в розшук, 
його соціально-психологічну характеристику, вподобання, зв’язки, контак-
ти, захоплення, відхилення у психіці. Дослідження історії інтернет-
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браузерів не тільки дозволяє з’ясувати поточні інтереси особи (історію по-
шукових запитів), плани на майбутнє (вивчення та замовлення певних то-
варів та послуг), а й допомагає встановити, на яких інтернет-ресурсах заре-
єстрований користувач і під яким іменем. Ця інформація може допомогти 
встановити місцеперебування розшукуваного. За словами практиків, вагоме 
значення може мати також зафіксована у комп’ютерній пам’яті інформація 
про використання електронних платіжних систем, електронні фото- та від-
еоальбоми, а часом користувачі зберігають на персональному комп’ютері 
резервні копії вмісту мобільних телефонів, телефонні книги1. 

З цією ж метою не менш суттєвими є можливості слідчого 
щодо ініціювання шляхом подання клопотання слідчому судді про 
надання дозволу на проведення та проведення або доручення опе-
ративним підрозділам проведення негласних слідчих (розшуко-
вих) дій з метою виявлення інформації про місцеперебування підо-
зрюваного (глава 21 КПК). Зокрема до негласних слідчих (розшу-
кових) дій, які найбільш доцільно провести із взяттям до уваги об-
раного завдання, є:  

– накладення арешту на кореспонденцію, її огляду та виїмки (з 
метою виявлення обміну повідомленнями, переписки підозрюваного із 
близькими родичами, членами сім’ї, з іншими контактуючими особами; 
виявлення зворотної адреси відправника поштово-телеграфної кореспо-
нденції, яким може бути підозрюваний; виявлення вказівок, які б мали 
орієнтувальне значення для його пошуку; виявлення речей та докумен-
тів, наприклад, квитків, паспортів, підготовлених для виїзду за кордон 
або пересування залізничним транспортом тощо); 

– зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, 
зняття інформації з електронних інформаційних систем (з метою вияв-
лення обміну повідомленнями, переписки підозрюваного із близькими 
родичами, членами сім’ї, з іншими контактуючими особами; виявлен-
ня зворотної адреси відправника, яким є підозрюваний; виявлення вка-
зівок, які б мали орієнтувальне значення для його пошуку); 

– установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (до 
прикладу, встановлення місцезнаходження мобільного телефону, який 
з собою носить підозрюваний);  

– спостереження за особою, річчю, місцем (для пошуку, фіксації 
та перевірки відомостей про особу, яка може контактувати з підозрю-
ваним); 

–––––––– 
1 Пілюков Ю. О. Можливості використання результатів комп’ютерно-технічних до-

сліджень при організації розшуку безвісти зниклих та осіб, які переховуються від слідс-
тва і суду / Ю. О. Пілюков, С. А. Поліщук, В. А. Поліщук // Криміналістичний вісник. – 
2011. – № 1 (15). – С. 119–123. 
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– аудіо-, відеоконтроль місця (з метою фіксації появи підозрю-
ваного у місцях проведення дозвілля, закладах громадського харчу-
вання, розважальних закладах тощо). 

Перелік вказаних негласних слідчих (розшукових) дій, які можуть 
бути проведені для встановлення місцезнаходження підозрюваного, не є 
вичерпним. Інструкція з організації проведення негласних слідчих (роз-
шукових) дій та використання їх результатів у кримінальному прова-
дженні, затверджена Наказом Генеральної прокуратури України, Мініс-
терства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адмініст-
рації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів 
України, Міністерства юстиції України від 16 листопада 2012 р. 
№ 114/1042/516/1199/936/1687/5, передбачає можливості для проведення 
й інших негласних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на докумен-
тування криміналістично значущої інформації щодо контактів особи 
підозрюваного, її намірів, фінансових можливостей тощо. 

Ще одним методом виявлення інформації про місце перебування 
(проживання, пересування, переховування) підозрюваного є спрямуван-
ня запитів до підприємств, установ, організацій, які б могли засвідчити 
факт перебування особи у певному місці у певний час, вчинення дій, 
спрямованих на реалізацію наміру ухилитися від виконання обов’язків, 
визначених кримінальним процесуальним законодавством (лікарні, мор-
ги, військкомати, паспортні служби, навчальні заклади, житлово-
експлуатаційні організації, банківські установи, залізниці тощо).  

Слідчий, який здійснює кримінальне провадження, застосовує 
процесуальну самостійність та відповідає за швидке, повне та неупе-
реджене досудове розслідування. У процесі виконання таких функцій 
суттєвою є взаємодія слідчого з оперативними підрозділами. І хоча 
практики констатують про значне навантаження на оперативно упов-
новажених, закріплених за напрямком розшукової роботи, добре нала-
годжена співпраця є запорукою ефективного, своєчасного та якісного 
виконання завдань кримінального судочинства.  

Зокрема оперативний працівник, який здійснює розшук осіб, аналі-
зує відомості, отримані під час проведення найперших розшукових захо-
дів, з метою отримання інформації про розшукуваного вивчає матеріали: 

1) в ОВС – оперативно-розшукових, інформаційно-довідкових 
та профілактичних обліків; 

2) у судах – вироки, архівні кримінальні справи, в яких розшу-
куваний був фігурантом; 

3) у житлово-експлуатаційних організаціях, домоуправліннях, 
сільських радах – дані про спосіб життя, родинні зв’язки, місця прожи-
вання в минулому, фотокартки, зразки почерку тощо; 
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4) в установах відбування покарань – архівні особисті справи 
ув’язнених з метою виявлення близьких зв’язків; 

5) у медичних установах – дані антропологічного характеру, фі-
зичний і психічний стан здоров’я, групи крові, перебування розшуку-
ваного на стаціонарному лікуванні; 

6) у військкоматах – дані про відношення до військового 
обов’язку, де проходив військову службу, зв’язки; 

7) у навчальних закладах – дані про спеціальність, за якою може 
працювати розшукуваний, близькі зв’язки серед учнів, студентів; 

8) у відділах кадрів за місцем роботи – дані про спосіб життя 
розшукуваного, його знайомих, минулу трудову діяльність; 

9) у банківських установах – про існування коштів на рахунках, 
руху цих коштів; 

10) у підрозділах ДАІ – дані про реєстрацію транспортних засобів; 
11) в інших установах, організаціях – матеріали, в яких можуть 

бути дані про розшукуваного1. 
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(Витяг) 
 

Стаття 280. Підстави та порядок зупинення досудового роз-
слідування 

1. Досудове розслідування може бути зупинене після повідомлен-
ня особі про підозру у разі, якщо: 

1) підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає йо-
го участі у кримінальному провадженні, за умови підтвердження цього 
відповідним медичним висновком; 

2) підозрюваний переховується від органів розслідування та суду 
з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезна-
ходження невідоме; 

3) наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах 
міжнародного співробітництва. 

2. До зупинення досудового розслідування слідчий зобов’язаний 
виконати всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення 
яких необхідне та можливе, а також всі дії для встановлення місцезна-
ходження особи, якщо зупинити досудове розслідування необхідно у 
зв’язку з обставинами, передбаченими пунктом 2 частини першої цієї 
статті. 

3. Якщо у кримінальному провадженні є два або декілька підо-
зрюваних, а підстави для зупинення стосуються не всіх, прокурор має 
право виділити досудове розслідування і зупинити його стосовно 
окремих підозрюваних. 

4. Досудове розслідування зупиняється вмотивованою постановою 
прокурора або слідчого за погодженням з прокурором, відомості про що 
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вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Копія постанови 
надсилається стороні захисту, потерпілому, які мають право її оскаржи-
ти слідчому судді. 

5. Після зупинення досудового розслідування проведення слідчих 
(розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встано-
влення місцезнаходження підозрюваного. 

 
Стаття 281. Розшук підозрюваного 

1. Якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підо-
зрюваного невідоме, то слідчий, прокурор оголошує його розшук. 

2. Про оголошення розшуку виноситься окрема постанова, якщо 
досудове слідство не зупиняється, або вказується в постанові про зу-
пинення досудового розслідування, якщо таке рішення приймається, 
відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань. 

3. Здійснення розшуку підозрюваного може бути доручено опера-
тивним підрозділам. 

 
Стаття 282. Відновлення досудового розслідування 

1. Зупинене досудове розслідування відновлюється постановою 
слідчого, прокурора, якщо підстави для його зупинення перестали іс-
нувати (підозрюваний видужав, його місцезнаходження встановлено, 
завершено проведення процесуальних дій у межах міжнародного спів-
робітництва), а також у разі потреби проведення слідчих (розшукових) 
чи інших процесуальних дій. Копія постанови про відновлення досу-
дового розслідування надсилається стороні захисту, потерпілому. 

2. Зупинене досудове розслідування також відновлюється у разі 
скасування слідчим суддею постанови про зупинення досудового роз-
слідування. 

3. Відомості про відновлення досудового розслідування вносяться 
слідчим, прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 
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Додаток 1.2. 
 

Наказ Служби безпеки України 
та Міністерства внутрішніх справ України 

від 3 травня 2012 р. № 169/391 
 
 

Про взаємодію Служби безпеки України 
та Міністерства внутрішніх справ України 

в питанні розшуку осіб 
 

Відповідно до статті 10, пункту 3 частини першої статті 24 Закону 
України «Про Службу безпеки України», пункту 9 частини першої статті 
10 Закону України «Про міліцію», підпункту 13 пункту 4, пункту 9 
Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого 
Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 383, з метою удо-
сконалення взаємодії Служби безпеки України та Міністерства внутрі-
шніх справ України в питанні розшуку осіб 

 
НАКАЗУЄМО :  

 

1. Департаменту контррозвідки, Департаменту контррозвідува-
льного захисту економіки держави, Департаменту захисту національ-
ної державності, Департаменту контррозвідувального захисту інтересів 
держави у сфері інформаційної безпеки, Головному управлінню по 
боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, регіональним 
органам та органам військової контррозвідки Служби безпеки України 
(далі – оперативні підрозділи СБУ): 

1.1. При здійсненні Службою безпеки України (далі – СБУ) 
державного розшуку: 

осіб у зв’язку з вчиненням злочинів, розслідування яких віднесе-
но законодавством до компетенції СБУ (далі – особи, які вчинили зло-
чини), – заповнювати два примірники інформаційно-статистичної карт-
ки на розшукуваного за формою, установленою у додатку 1 до цього 
наказу; 

безвісно зниклих осіб, якщо є підстави вважати, що внаслідок цьо-
го може бути завдано шкоди інтересам держави (далі – безвісно зниклі 
особи), – заповнювати два примірники інформаційно-статистичної картки 
на розшукуваного та два примірники пізнавальної карти, наведеної у до-
датку 1 до Инструкции о едином порядке осуществления межгосударст-
венного розыска лиц, утвержденной Решением Совета министров внут-



 109

ренних дел государств-участников Содружества Независимых Государств 
от 7 сентября 2007 года (далі – Інструкція СНД). 

1.2. При здійсненні СБУ міждержавного розшуку: 
осіб, які вчинили злочини, – заповнювати два примірники інфо-

рмаційно-статистичної картки на розшукуваного та два примірники 
постанови про оголошення міждержавного розшуку за формою, наве-
деною у додатку 2 до Інструкції СНД; 

безвісно зниклих осіб – заповнювати два примірники інформа-
ційно-статистичної картки на розшукуваного, пізнавальної карти та 
два примірники постанови про оголошення міждержавного розшуку. 

1.3. У разі припинення СБУ державного розшуку осіб, які вчи-
нили злочини, та безвісно зниклих осіб заповнювати два примірни-
ки інформаційно-статистичної картки на припинення розшуку за фор-
мою, установленою у додатку 2 до цього наказу. 

1.4. У разі припинення СБУ міждержавного розшуку: 
осіб, які вчинили злочини, – заповнювати два примірники інфо-

рмаційно-статистичної картки на припинення розшуку та два примір-
ники постанови про припинення міждержавного розшуку за формою, 
наведеною у додатку 4 до Інструкції СНД; 

безвісно зниклих осіб – заповнювати два примірники інформа-
ційно-статистичної картки на припинення розшуку, постанови про 
припинення міждержавного розшуку та два примірники повідомлення 
про зняття з централізованого обліку безвісно зниклої особи за фор-
мою, наведеною у додатку 6 до Інструкції СНД. 

1.5. Заповнювати документи, визначені підпунктами 1.1–1.4 
пункту 1 цього наказу, російською мовою. 

Надсилати один з примірників вищезазначених документів до 
інформаційних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, 
інформаційних підрозділів головних управлінь та управлінь Міністер-
ства внутрішніх справ України за територіальністю упродовж однієї 
доби з часу початку або припинення розшуку. 

Долучати другі примірники цих документів до відповідних опе-
ративно-розшукових справ. 

2. Документи, визначені підпунктами 1.1–1.4 пункту 1 цього на-
казу, підписувати або погоджувати начальникам оперативних підроз-
ділів СБУ або їх заступникам. 

3. Структурним підрозділам апарату Міністерства внутрішніх 
справ України, головним управлінням, управлінням МВС України в 
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, 
на транспорті забезпечити внесення інформації про осіб, які вчинили 
злочини, та безвісно зниклих осіб до Інтегрованої інформаційно-
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пошукової системи органів внутрішніх справ України, затвердженої 
наказом Міністерства внутрішніх справ України від 12 жовтня 2009 
року № 436, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2009 року за № 1256/17272. 

4. Орган внутрішніх справ, який затримав особу, яка вчинила 
злочин, або встановив місцезнаходження безвісно зниклої особи, по-
винен невідкладно інформувати про зазначене телефонним або факси-
мільним зв’язком чергового оперативного підрозділу СБУ, що ініцію-
вав здійснення розшуку особи, або найближчого до нього за місцем 
дислокації оперативного підрозділу СБУ чи відповідального чергового 
Чергової частини СБУ та забезпечувати утримання особи, яка вчинила 
злочин, в спеціально відведених приміщеннях до передачі за належніс-
тю у порядку, передбаченому законодавством. 

5. Черговому оперативного підрозділу СБУ, що ініціював розшук 
особи, або іншого оперативного підрозділу СБУ, відповідальному чер-
говому Чергової частини СБУ, який отримав повідомлення оперативно-
го чергового органу внутрішніх справ про затримання особи, яка вчини-
ла злочин, негайно вживати заходів до передачі затриманої особи до 
органу досудового слідства СБУ для проведення процесуальних дій від-
повідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України. 

6. Встановити, що оперативні підрозділи СБУ та органи внутрі-
шніх справ проводять робочі зустрічі, здійснюють обмін оперативною 
інформацією та планування спільних заходів щодо розшуку осіб. 

7. Покласти координацію діяльності з розшуку осіб: 
в СБУ – на начальників оперативних підрозділів СБУ; 
в Міністерстві внутрішніх справ України – на Департамент кар-

ного розшуку, начальників головних управлінь, управлінь МВС Украї-
ни в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севасто-
полі, на транспорті. 

8. Головному управлінню по боротьбі з корупцією та організо-
ваною злочинністю СБУ забезпечити подання цього наказу на держав-
ну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою. 
10. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опубліку-

вання. 
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Додаток 1.3. 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Генерального прокуратура України 

від 17 серпня 2012 р. № 69 
 

Положення про порядок ведення 
Єдиного реєстру досудових розслідувань 

(Витяг) 
… 

 
2. Порядок внесення відомостей до Реєстру 

2.1. До Реєстру вносяться відомості про: 
1) час та дату надходження заяви, повідомлення про криміналь-

не правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що мо-
жуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; 

2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або 
заявника; 

3) інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчи-
ти про вчинення кримінального правопорушення; 

4) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення 
кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи 
виявлених з іншого джерела; 

5) попередню правову кваліфікацію кримінального право-
порушення із зазначенням статті (частини статті) закону України  
Про кримінальну відповідальність; 

6) передачу матеріалів та відомостей іншому органу досудового 
розслідування або за місцем проведення досудового розслідування 
(ч. 5 ст. 36, ч. 7 ст. 214, ст. 216, ст. 218 КПК України);  

7) прізвище, ім’я, по батькові та посада слідчого, прокурора, який 
вніс відомості до Реєстру та/або розпочав досудове розслідування;  

8) дату затримання особи; 
9) обрання, зміну та скасування запобіжного заходу (ст. ст. 178, 

200, 202 КПК); 
10) час та дату повідомлення про підозру, відомості про особу, 

яку повідомлено про підозру, правову кваліфікацію кримінального 
правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначен-
ням статті (частини статті) закону України Про кримінальну відпові-
дальність; 

11) зупинення та відновлення досудового розслідування; 
12) оголошення розшуку підозрюваного; 
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13) об’єднання та виділення досудових розслідувань; 
14) продовження строків досудового розслідування та тримання під 

вартою; 
15) встановлені, відшкодовані матеріальні збитки, суми пред’яв-

лених позовів у кримінальному провадженні, вартість арештованого майна; 
16) закінчення досудового розслідування. 

 
3. Строки внесення відомостей до Реєстру 

3.1. Унесення відомостей до Реєстру здійснюється з дотриман-
ням таких строків (про): 

1) заяву, повідомлення про вчинені кримінальні правопору-
шення – у термін, визначений ч. 1 ст. 214 КПК України; 

2) невідкладно, не пізніше 24 год дату складання повідомлення 
про підозру, дату і час вручення повідомлення про підозру, зміну ра-
ніше повідомленої підозри – невідкладно; 

3) передачу матеріалів та відомостей (ч. 5 ст. 36, ч. 7 ст. 214, 
ст. 216, ч. 4 ст. 218 КПК України), зупинення та відновлення досудово-
го розслідування (ч. 4 ст. 280, ч. 2 ст. 281, ч. 3 ст. 282 КПК), 
об’єднання, виділення матеріалів досудового розслідування (ст. 217 
КПК), закінчення досудового розслідування (ч. 3 ст. 283 КПК) – протя-
гом 24 годин з моменту прийняття процесуальних рішень; 

4) продовження строків розслідування (ст.ст. 219, 294, 296 
КПК) – протягом 24 годин з моменту задоволення прокурором клопо-
тання з цих питань; 

5) оголошення розшуку (ст. 281 КПК) – протягом 24 годин з 
моменту винесення прокурором або слідчим відповідної постанови;  

6) вжиті заходи забезпечення кримінального провадження (ст. 131 
КПК), відкриття матеріалів досудового розслідування іншій стороні (ст. 290 
КПК) – протягом 24 годин з моменту вчинення процесуальної дії; 

7) повернення судом кримінального провадження, обвинувального 
акту, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, клопо-
тання про застосування примусових заходів виховного або медичного хара-
ктеру у порядку ч. 3 ст. 314, ч. 4 ст. 288, ч. 2 ст. 407 КПК – упродовж 24 го-
дин з моменту надходження з суду матеріалів до прокурора; 

8) інші відомості, передбачені первинними обліковими докумен-
тами, – упродовж 24 годин з моменту прийняття процесуального рішення. 
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Додаток 1.4. 
 

Інформаційний лист 
Вищого спеціалізованого суду України 

з розгляду цивільних і кримінальних справ 
від 4 квітня 2013 р. № 511-550/0/4-13 

 
Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів 

під час досудового розслідування та судового провадження відповідно 
до Кримінального процесуального кодексу України 

 

(Витяг) 
 

6. Розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу 
здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, 
його захисника.  

З метою забезпечення розгляду клопотання про застосування 
запобіжного заходу слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу 
про привід підозрюваного, обвинуваченого, якщо він не з’явився для 
розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді за-
стави, домашнього арешту чи тримання під вартою за судовим викли-
ком (ч. 3 ст. 187 КПК). Якщо ж ухвалу про привід не було виконано, 
слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на затри-
мання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу. Ухвалу про 
відмову в наданні дозволу на затримання з метою приводу може бути 
оскаржено до суду апеляційної інстанції.  

Повторне звернення до суду з клопотанням про дозвіл на затри-
мання однієї і тієї ж особи по тому самому кримінальному проваджен-
ню після винесення слідчим суддею, судом ухвали про відмову у задо-
воленні такого клопотання можливе лише при виникненні нових об-
ставин, які підтверджують необхідність тримання особи під вартою та 
обґрунтовані у клопотанні. 

Слідчому судді, суду слід враховувати, що відповідно до ст. 188 
КПК прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, наділені правом 
одночасно подати клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою або зміну іншого запобіжного заходу на тримання 
під вартою та клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу. 

Клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинува-
ченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно 
після його одержання у порядку ст. 189 КПК. Ухвала про дозвіл на 
затримання оскарженню не підлягає. 
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При цьому ухвалу слідчого судді, суду про дозвіл на затримання 
з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого має бути виконано у 
строк, встановлений у цій ухвалі. Ухвала про дозвіл на затримання з 
метою приводу втрачає законну силу з моменту закінчення строку дії 
ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати поста-
новлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії (ч. 3 ст. 190 КПК). У 
зв’язку з цим клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою або зміну іншого запобіжного заходу на триман-
ня під вартою слідчий суддя залишає без розгляду.  

Слідчий суддя, суд наділений правом розглянути клопотання 
про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та об-
рати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинува-
ченого лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, перед-
бачених ст. 177 КПК, буде доведено, що такого підозрюваного, обви-
нуваченого оголошено у міжнародний розшук (ч. 6 ст. 193 КПК). 
Обов’язок доведення факту перебування підозрюваного, обвинувачено-
го у міжнародному розшуку покладається на слідчого, прокурора, який 
подав клопотання про застосування запобіжного заходу, та підтвер-
джується відповідними відомостями (довідка, витяг із бази даних 
Інтерполу тощо). При цьому після затримання особи, яка перебувала у 
міжнародному розшуку, слідчий суддя, суд не пізніш як через сорок 
вісім годин з часу доставки такої особи до органу досудового розслі-
дування, юрисдикція якого поширюється на місце вчинення криміна-
льного правопорушення, зобов’язаний розглянути питання про засто-
сування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 
або його зміну на більш м’який запобіжний захід за обов’язкової при-
сутності такого підозрюваного, обвинуваченого. 
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Додаток 1.5. 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом Генеральної прокуратури України, 
Міністерства внутрішніх справ України,  

Служби безпеки України, 
Адміністрації Державної  

прикордонної служби України, 
Міністерства фінансів України,  
Міністерства юстиції України 

від 16 листопада 2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5 
 
 

Інструкція з організації проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій та використання 

їх результатів у кримінальному провадженні 
 

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
… 

 

1.5. Негласні слідчі (розшукові) дії – це різновид слідчих (роз-
шукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підля-
гають розголошенню, за винятком випадків, передбачених Криміналь-
ним процесуальним кодексом України (ст. 246 КПК України). 

1.6. Методи проведення негласних слідчих (розшукових) дій – це 
сукупність організаційних, практичних прийомів, у тому числі із засто-
суванням технічних засобів, які дозволяють у порядку, передбаченому 
кримінальним процесуальним законодавством України, отримати інфо-
рмацію про злочин або особу, яка його вчинила, без її відома. 

1.7. Суб’єкти, уповноважені на проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій: слідчі органів прокуратури (на час дії п. 1 розділу 
XI «Перехідних положень» КПК України), органів внутрішніх справ, 
органів безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням пода-
ткового законодавства, органу державного бюро розслідувань (з дня 
початку його діяльності), а також уповноважені оперативні підрозді-
ли органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійсню-
ють контроль за додержанням податкового законодавства, органів і 
установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної пеніте-
нціарної служби України, органів Державної прикордонної служби 
України, органів Державної митної служби України, які проводять 
негласні слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, 
прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів слідчими 
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під час проведення досудового розслідування у формі процесуально-
го керівництва. 

1.7.1. Уповноважений оперативний підрозділ – оперативний під-
розділ, який входить до складу державного органу, визначеного у статті 
246 КПК України, залучений за рішенням керівництва органу до здійс-
нення або участі у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії. 

1.7.2. Уповноважена особа – співробітник (працівник) уповноваже-
ного оперативного підрозділу, залучений за рішенням керівника до прове-
дення або участі у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії, інші особи, 
залучені за рішенням слідчого, прокурора, оперативного підрозділу. 

1.8. У кримінальному провадженні під час виконання доручень 
слідчого, прокурора співробітники (працівники) уповноваженого опе-
ративного підрозділу не мають права здійснювати процесуальні дії за 
власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді 
чи прокурора. 

1.9. Процесуальними документами щодо проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій є постанови, клопотання, доручення, прото-
коли уповноваженого співробітника (працівника) оперативного під-
розділу, слідчого, прокурора, а також ухвали слідчого судді. 

1.10. Згідно з положеннями Кримінального процесуального ко-
дексу України негласні слідчі (розшукові) дії, залежно від їх виду і 
конкретної мети, проводяться щодо підозрюваного чи іншої особи, 
якщо лише в результаті їх проведення є можливість отримати відомос-
ті про злочин і особу, яка його вчинила, чи обставини, що мають зна-
чення для досудового розслідування (про події, речі і документи, які 
мають істотне значення для досудового розслідування) (ст.ст. 246, 
253, 261 КПК України). 

1.10.1. Слідчому судді необхідно надати відомості, залежно від 
виду негласної слідчої (розшукової) дії, отримані в ході досудового 
розслідування, що підтверджують неможливість одержання відомос-
тей про злочин чи особу, яка його вчинила, в інший спосіб. 

1.11. Види негласних слідчих (розшукових) дій. 
1.11.1. Негласні слідчі (розшукові) дії, які проводяться виключ-

но у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких 
злочинів. 

1.11.2. Аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 260 КПК України) поля-
гає в негласній (без відома особи) фіксації та обробці із використанням 
технічних засобів розмови цієї особи або інших звуків, рухів, дій, 
пов’язаних з її діяльністю або місцем перебування тощо. 

1.11.3. Накладення арешту на кореспонденцію (ст. 261 КПК 
України) полягає в забороні установам зв’язку та фінансовим устано-
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вам вручення кореспонденції адресату без відповідної вказівки слідчо-
го, прокурора. 

1.11.4. Огляд і виїмка кореспонденції (ст. 262 КПК України) по-
лягає в негласному відкритті й огляді затриманої кореспонденції, на 
яку накладено арешт, її виїмці або знятті копії чи отриманні зразків, 
нанесенні на виявлені речі і документи спеціальних позначок, облад-
нанні їх технічними засобами контролю, заміні речей і речовин, що 
становлять загрозу для оточуючих чи заборонені у вільному обігу, на 
їх безпечні аналоги. 

1.11.5. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних ме-
реж полягає в негласному проведенні із застосуванням відповідних тех-
нічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка 
передається особою, а також одержанні, перетворенні і фіксації різних 
видів сигналів, що передаються каналами зв’язку (знаки, сигнали, пись-
мовий текст, зображення, звуки, повідомлення будь-якого виду). 

1.11.5.1. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 
мереж поділяється на: 

– контроль за телефонними розмовами, що полягає в негласному 
проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі 
встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостере-
ження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та 
сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв’язок, модемний зв’язок тощо), які 
передаються телефонним каналом зв’язку, що контролюється; 

– зняття інформації з каналів зв’язку, що полягає в негласному 
одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, 
у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мере-
жах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються кана-
лами зв’язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що конт-
ролюються. 

1.11.6. Зняття інформації з електронних інформаційних систем 
без відома її власника, володільця або утримувача (ст. 264 КПК 
України) полягає в одержані інформації, у тому числі із застосуван-
ням технічного обладнання, яка міститься в електронно-обчислю-
вальних машинах (комп’ютер), автоматичних системах, комп’ютер-
ній мережі. 

1.11.7. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи ін-
шого володіння особи (ст. 267 КПК України) полягає в таємному 
проникненні слідчого чи уповноваженої особи без відома власника 
чи володільця, приховано, під псевдонімом або із застосуванням тех-
нічних засобів у приміщення та інше володіння для встановлення 
технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи або безпосередньо з 
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метою виявлення і фіксації слідів злочину, проведення огляду, вияв-
лення документів, речей, що мають значення для досудового розслі-
дування, виготовлення копій чи їх зразків, виявлення осіб, які розшу-
куються, або з іншою метою для досягнення цілей кримінального 
провадження. 

1.11.8. Спостереження за особою в публічно доступних міс-
цях (ст. 269 КПК України) полягає у візуальному спостереженні за 
особою слідчим чи уповноваженою особою для фіксації її пересуван-
ня, контактів, поведінки, перебування в певному, публічно доступному 
місці тощо або застосуванні з цією метою спеціальних технічних засо-
бів для спостереження. 

1.11.9. Аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270 КПК України) поля-
гає у застосуванні технічного обладнання у публічно доступному місці 
з метою фіксації відомостей (розмов, поведінки осіб, інших подій), які 
мають значення для кримінального провадження, без відома присутніх 
у ньому осіб. 

1.11.10. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняль-
ного дослідження (ст. 274 КПК України), полягає в діях слідчого чи 
уповноваженої особи, які дозволяють без відома власника чи володільця 
отримати зразки матеріалів, сировини, виробів тощо, у тому числі в пуб-
лічно недоступних місцях. 

1.11.11. Спостереження за річчю або місцем у публічно доступ-
них місцях (ст. 269 КПК України) полягає у візуальному спостережен-
ні за певною річчю або певним місцем слідчим чи уповноваженою 
особою для фіксації її переміщення, контактів з нею певних осіб, подій 
у певному місці для перевірки відомостей під час досудового розсліду-
вання тяжкого або особливо тяжкого злочину або застосуванні з цією 
метою спеціальних технічних засобів для спостереження. 

1.14. Негласні слідчі (розшукові) дії, які проводяться незалежно 
від тяжкості злочину. 

1.14.1. Зняття інформації з електронних інформаційних систем 
або її частини, доступ до яких не обмежується її власником, володіль-
цем або утримувачем чи не пов’язаний з подоланням системи логічно-
го захисту (ч. 2 ст. 264 КПК України), полягає в одержанні інформації 
із електронних інформаційних систем, що містять відповідну інформа-
цію, у тому числі із застосуванням технічного обладнання. 

1.14.2. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засо-
бу (ст. 268 КПК України) полягає в застосуванні технічного обладнання 
для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому чи-
слі мобільного терміналу, систем зв’язку та інших радіовипромінюваль-
них пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільно-
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го) зв’язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, якщо в 
результаті його проведення можна встановити обставини, які мають 
значення для кримінального провадження. 

1.15. Негласні слідчі (розшукові) дії, лише передбачені статтями 
268 (установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу), 269 
(спостереження за особою, річчю або місцем) у виняткових невідклад-
них випадках, визначених статтею 250 КПК України дозволяється 
проводити до постановлення ухвали слідчого судді. 

1.16. Порядок, тактика та методика проведення окремих неглас-
них слідчих (розшукових) дій, взаємодія уповноважених оперативних 
підрозділів, які виконують доручення слідчого, прокурора на їх прове-
дення, з особами (підрозділами), що залучаються до проведення таких 
дій, регулюються окремим нормативно-правовим актом органів, у 
складі яких перебувають уповноважені оперативні підрозділи. 

… 
 

Розділ IV. ФІКСАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ 
… 
4.2. Періодичність складання протоколів залежить від виду не-

гласної слідчої (розшукової) дії, терміну її проведення (одномомент-
но чи упродовж часу), від доручення слідчого, прокурора, але в будь-
якому випадку безпосередньо після отримання фактичних даних, які 
можуть використовуватись як докази для встановлення місця пере-
бування особи, що розшукується, про кожний випадок огляду, виїм-
ки, дослідження матеріалів про результати негласної слідчої дії  
тощо… 
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Додаток 2.  
Бланки процесуальних документів 

щодо оголошення розшуку 
 

ПОСТАНОВА 

про зупинення досудового розслідування 
 

Місто (сел.)________________                        «___»________20 ___ року 
 

____________________________________________________________, 
(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище) 

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань за № ____ від «____» ________ 20__ року, 
за ознаками ________________________________________________ 
___________________________________________________________ – 

(правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) 
 закону України про кримінальну відповідальність) 

 

ВСТАНОВИВ: 
_____________________________________________________________ 

(зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; 
_____________________________________________________________ 

мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування) 
 

Беручи до уваги, що всі необхідні та можливі слідчі (розшукові) й інші 
процесуальні дії проведені згідно з п.___ ч. ___ст. 280 КПК України, – 

 
ПОСТАНОВИВ: 

1. Досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № _____________ від 
«___» ________ 20__ року – зупинити. 
2. Відомості про ухвалене рішення внести до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань. 
3. Копію постанови надати стороні захисту та потерпілому. 
4. Указана постанова може бути оскаржена відповідно до ст. ст. 303, 304 
КПК України слідчому судді упродовж десяти днів з дня отримання її копії. 
Слідчий ____________________________________________________ 

          (посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали) 
 

ПОГОДЖЕНО 
Прокурор ___________________________________________________ 

               (посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали) 
 

«___»________20 ___ року  
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ПОСТАНОВА 

про оголошення розшуку підозрюваного 
 

Місто (сел.)________________                       «___»________20 ___ року 
 
____________________________________________________________, 

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище) 
розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань за № _________ від «__» ______20__ р., 
за ознаками ___________________________________________________, – 

(правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті  
(частини статті)  закону України про кримінальну відповідальність) 

 
ВСТАНОВИВ: 

_____________________________________________________________ 
(зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; 

_____________________________________________________________ 
мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування) 

_____________________________________________________________ 
 
Зважаючи на те, що місцезнаходження підозрюваного______________ 
_____________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я по батькові, рік народження) 
невідоме, згідно з ст.ст. 41, 110, 281 КПК України – 
 

ПОСТАНОВИВ: 
1. Оголосити розшук підозрюваного _____________________________ 
                                                                          (прізвище, ім’я, по батькові, рік народження) 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
2. Відомості про ухвалене рішення внести до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань. 
3. Здійснення розшуку підозрюваного доручити __________________ 
                                                                                 (найменування оперативного підрозділу) 
_____________________________________________________________ 
4. Копію постанови спрямувати для виконання. 

 
Слідчий ___________________________________________________ 

(посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали) 
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ПОСТАНОВА 
про відновлення досудового розслідування 

 
Місто (сел.)________________                   «___»________20 ___ року 
 
____________________________________________________________, 

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище) 
розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань за № ____ від «__» _____20__ р., 
за ознаками ________________________________________________, – 

          (правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті  
         (частини статті)  закону України про кримінальну відповідальність) 

 
ВСТАНОВИВ: 

_____________________________________________________________
(зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; 

_____________________________________________________________ 
мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування) 

_____________________________________________________________ 
 
Зважаючи на те, що в кримінальному провадженні перестали існувати 
підстави для його зупинення ___________________________________ 
                                             (зазначаються підстави, передбачені ч. 1 ст. 282 КПК України) 
_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________, 
згідно з ст.ст.110, 282 КПК України, – 
 

ПОСТАНОВИВ: 
1. Досудове розслідування в кримінальному проваджені, внесеному до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ____________________ 
від «___» ________ 20__ року, – відновити. 
2. Про ухвалене рішення внести відомості до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань. 
3. Про ухвалене рішення повідомити сторону захисту та потерпілого. 
 
Слідчий _____________________________________________________ 

(посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали) 
 



 123

Додаток 3.  
Зразки процесуальних документів 

щодо оголошення розшуку 
 

Головному лікареві 
Лікарні швидкої медичної 
допомоги м. Луцька 

 
м. Луцьк           14 січня 2014 року 

 
У зв’язку з кримінальним провадженням, розпочатим за ознака-

ми кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК 
України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№ 17-177777777777777 від 22.12.2013, прошу повідомити чи перебу-
вав Ольшанський Роман Ростиславович, 07.09.1994 року народження, 
у період з 27.12.2013 до 14.01.2014 на стаціонарному чи амбулаторно-
му лікуванні у довіреному Вам закладі. 
 
Старший слідчий СВ  
Луцького РВ УМВС України  
у Волинській області           С. О. Кравченко 
 

 
Начальникові житлово-
експлуатаційної 
організації «Злагода» 

 
м. Луцьк          14 січня 2014 року 

 
У зв’язку з кримінальним провадженням, розпочатим за ознака-

ми кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК 
України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№ 17-177777777777777 від 22.12.2013, прошу повідомити чи фактично 
проживав у період з 27.12.2013 до 14.01.2014 Ольшанський Роман Рос-
тиславович, 07.09.1994 року народження за адресою: м. Луцьк, 
вул. Липнева, 7/ 92.  
 
Старший слідчий СВ  
Луцького РВ УМВС України   
у Волинській області           С. О. Кравченко 
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Ректорові  
Луцького політехнічного 
університету 

 
м. Луцьк                  4 січня 2014 року 

 
У зв’язку з кримінальним провадженням, розпочатим за ознака-

ми кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 
КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№ 17-177777777777777 від 22.12.2013, прошу повідомити чи перебу-
вав Ольшанський Роман Ростиславович, 07.09.1994 року народження, 
на навчанні у період з 27.12.2013 до 14.01.2014 у довіреному Вам на-
вчальному закладі. 
 
Старший слідчий СВ  
Луцького РВ УМВС України  
у Волинській області           С. О. Кравченко 

 
 
 

П О С Т А Н О В А 
про зупинення досудового розслідування 
та оголошення підозрюваного у розшук  

 
м. Луцьк       21 січня 2014 року 

 
Старший слідчий слідчого відділу Луцького РВ УМВС України у 

Волинській області Кравченко С. О., розглянувши матеріали досудово-
го розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань за № 17-177777777777777 від 22.12.2013 за ознаками криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України, –  

 
В С Т А Н О В И В: 

До СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області 
22.12.2013 надійшла заява Полешко В. В. щодо відкритого заволодіння 
невідомою особою її грошовими коштами у сумі 1500 грн, що відбува-
лося 22.12.2013 о 12.10 год. біля входу у під’їзд № 4 будинку № 69 на 
вул. Гайдамацькій у м. Луцьку. 

У процесі досудового розслідування 27.12.2013 на підставі п. 3 ч. 1 
ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України Ольшанському Р. Р. було оголошено про 
підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України. 
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Слідчим суддею Луцького міського суду Волинської області 
27.12.2013 до Ольшанського Р. Р. було застосовано запобіжний захід 
у вигляді особистого зобов’язання та водночас визначено такі 
обов’язки: прибувати до кабінету слідчого № 15 Луцького РВ ЛМУ 
УМВС України у Волинській області до старшого слідчого Кравчен-
ка С. О. з періодичністю 1 раз на тиждень у понеділок з 11-ї до 12-ї 
години, що обґрунтовується необхідністю профілактично впливати 
на підозрюваного з метою протидії ухиленню останнього від органів 
досудового розслідування та суду, вчиненню ним інших криміналь-
них правопорушень; не відлучатися за межі м. Луцьк без дозволу 
слідчого, прокурора або суду, що обґрунтовується необхідністю по-
легшення працівникам ОВС профілактичного нагляду за підозрюва-
ним, задля недопущення вчинення ним інших кримінальних право-
порушень повідомляти слідчого, прокурора чи суд залежно від стадії 
кримінального провадження про зміну свого місця проживання, що 
обґрунтовується необхідністю полегшення для ОВС можливості ви-
клику підозрюваного для проведення слідчих (розшукових) та інших 
процесуальних дій. 

Проте під час відвідування житла Ольшанського Р. Р. та опи-
тування осіб, які з ним проживають, установлено, що підозрюваний 
за місцем проживання не з’являється; до старшого слідчого СВ Лу-
цького РВ ЛМУ УМВС України у Волинській області Кравчен-
ка С. О. у порядку виконання обов’язків особистого зобов’язання та 
за викликом для проведення слідчих (розшукових) та інших процесу-
альних дій не з’являється; про відлучення за межі м. Луцька чи зміну 
свого місця проживання слідчому, прокуророві та суду не повідом-
ляв. Відтак місце перебування підозрюваного Ольшанського Р. Р. 
невідоме. 

Беручи до уваги, що всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні 
дії, проведення яких необхідне та можливе у цьому кримінальному 
провадженні, зокрема щодо встановлення місцезнаходження підозрю-
ваного, виконані, зважаючи на те, що він ухиляється від слідства та 
його місцезнаходження невідоме, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 280, ч. 2, 3 
ст. 281, ч. 5 ст. 110 КПК України, 

 
П О С Т А Н О В И В: 

1. Досудове розслідування за підозрою Ольшанського Р. Р. у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України, – зупинити. 

2. Оголосити розшук підозрюваного Ольшанського Романа Рос-
тиславовича, 07.09.1994 року народження, здійснення якого доручити 
ВКР Луцького РВ УМВС України у Волинській області. 
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3. Відомості про зупинення досудового розслідування та оголо-
шення розшуку підозрюваного внести до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань № 17-177777777777777. 

4. Копію постанови спрямувати підозрюваному, захиснику Руд-
нику М. М., потерпілому Полешко В. В.  

5. Постанова про зупинення досудового розслідування може бу-
ти оскаржена потерпілим, його представником чи законним представ-
ником, підозрюваним, його захисником чи законним представником на 
підставі п. 2 ч. 1 ст. 303, ст. 304 КПК України до слідчого судді Луць-
кого міського суду Волинської області упродовж 10 днів з дня отри-
мання копії постанови. 

 
 

 
Старший слідчий СВ  
Луцького РВ УМВС України  
у Волинській області     С. О. Кравченко 
 
 
ПОГОДЖЕНО 
Прокурор прокуратури м. Луцька         Н. Н. Мирчук 

 
21.01.2014 
 
 

П О С Т А Н О В А 
про відновлення досудового розслідування 

 
м. Луцьк           12 лютого 2014 року 

 
Старший слідчий слідчого відділу Луцького РВ УМВС України 

у Волинській області Кравченко С. О., розглянувши матеріали досудо-
вого розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань за № 17-177777777777777 від 22.12.2013 за ознаками криміна-
льного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України, –  

 
В С Т А Н О В И В: 

До СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області 
22.12.2013 надійшла заява Полешко В. В. щодо відкритого заволодіння 
її грошовими коштами у сумі 1500 грн біля входу у під’їзд № 4 будин-
ку № 69 на вул. Гайдамацькій у м. Луцьку. 
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У процесі розслідування 27.12.2013 на підставі п. 3 ч. 1 ст. 276, 
ч. 1 ст. 278 КПК України Ольшанському Р. Р. було оголошено про пі-
дозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України. 

21.01.2014 досудове розслідування за підозрою Ольшансько-
го Р. Р. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України, 
зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, через переховуван-
ня підозрюваного від органів слідства та суду з метою ухилення від 
кримінальної відповідальності. 

11.02.2014 працівниками ВКР Луцького РВ УМВС України у 
Волинській області було встановлено місцезнаходження підозрювано-
го Ольшанського Р. Р. та здійснено його затримання на підставі ухвали 
слідчого судді Луцького міського суду Волинської області від 
20.01.2013. 

З огляду на зазначене, відповідно до ч. 1 ст. 282, ч. 5 ст. 110 КПК 
України, 
 

П О С Т А Н О В И В : 
1. Досудове розслідування за підозрою Ольшанського Романа 

Ростиславовича, 07.09.1994 року народження у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 186 КК України, – відновити. 

2. Відомості про відновлення досудового розслідування внести 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 17-177777777777777. 

3. Копію постанови вручити підозрюваному Ольшансько-
му Р. Р., його захиснику Руднику М. М., потерпілому Полешко В.В.  
 
Старший слідчий СВ  
Луцького РВ УМВС України  
у Волинській області              С. О. Кравченко 
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1.3. РОЗСЛІДУВАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

МИНУЛИХ РОКІВ  
 

ВСТУП 
 

Відповідно до положень кримінального процесуального за-
конодавства України завданнями кримінального судочинства є за-
хист особи, суспільства та держави від кримінальних правопору-
шень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників криміна-
льного провадження, а також забезпечення швидкого, повного та 
неупередженого розслідування і судового розгляду, аби кожний, 
хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до від-
повідальності відповідно до вини, жоден невинуватий не був обви-
нувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрун-
тованому процесуальному примусу і щоб стосовно кожного учас-
ника кримінального провадження була застосована належна право-
ва процедура (ст. 2 Кримінально-процесуального кодексу України 
(далі – КПКУ)). 

Окремі злочини впродовж тривалого часу, або й зовсім не роз-
слідувані. Це створює у порушників закону уявлення про їх безкар-
ність, сприяючи продовженню злочинної діяльності. З іншого боку, це 
не додає впевненості громадянам у спроможності правоохоронних 
органів їх захистити. 

Аналіз даних із кримінально-правової статистики свідчить, що 
впродовж минулих десяти років приблизно кожен третій-четвертий 
злочин в Україні нерозкритий. 

Наукове забезпечення організації діяльності, пов’язаної з роз-
слідуванням злочинів, надає криміналістична методика. Сучасний рі-
вень її розвитку недостатньо відповідає і рівню, і характеру злочинно-
сті в Україні, і вимогам слідчої практики, у зв’язку з чим потребує по-
стійного удосконалення. 

Питання розслідування нерозкритих злочинів минулих років і 
кримінальних правопорушень минулих років раніше досліджувалися в 
криміналістичній науці. Певний внесок у розробку цієї проблеми зроби-
ли такі вчені: В.П. Бахін, В.М. Биков, І.Ф. Герасимов, Г.Г. Зуйков, 
О.Р. Ратинов, В.П. Лавров, В.Д. Ломовський, І.М. Лузгін, Г.М. Мудью-
гін, Г.Є. Фірсов та інші. 

Аналізуючи кримінальні правопорушення минулих років, слід-
чий завжди усвідомлює, що досудове розслідування щодо них уже 
здійснювалося, але безрезультатно, якщо йдеться про повне розсліду-
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вання злочину. Водночас певні результати все ж таки отримують, хоча 
їх обсяг та значення не завжди однакові. 

Зважаючи на це, актуальність усебічного дослідження проблем 
розслідування кримінальних правопорушень минулих років обумовле-
на і необхідністю подальшої розробки її теоретичних положень, і по-
требами практики. 

 

Розділ 1 
 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

МИНУЛИХ РОКІВ 

 
1.1. Поняття кримінальних правопорушень 

минулих років і напрями застосування рекомендацій 
з їх розслідування 

 

Діяльність слідчого щодо зупинення досудового розслідування 
може розглядатися лише як частина процесу з розслідування криміналь-
них правопорушень минулих років. 

Працюючи над проблемами кримінальних правопорушень мину-
лих років, слідчий не обмежується заходами непроцесуального характе-
ру, але за наявності в нього відповідної інформації, отриманої в резуль-
таті їх проведення, відновлює досудове розслідування та проводить дії 
процесуального характеру. 

Формально до кримінальних правопорушень минулих років нале-
жать ті, провадження які були розпочаті, та досудове розслідування зупи-
нено раніше 1 січня поточного року. Тобто в зміст зазначеного поняття не 
входять кримінальні правопорушення поточного року, навіть якщо з мо-
менту зупинення досудового розслідування у кримінальному правопору-
шенні минуло 9–10 місяців, і водночас ним охоплюються діяння, вчинені 
незадовго до нового року, досудове розслідування у яких уже зупинили. 

Питання щодо обліку нерозкритих злочинів минулих років до 
введення в дію нового КПКУ, тобто до 20 листопада 2012 року, були 
врегульовані інструкцією про єдиний облік злочинів, затвердженою спі-
льним наказом від 25.05.2010 р. № 21/135/281/240/499/354/367/159/69. У 
п. 29 цієї інструкції зазначено, що до категорії нерозкритих злочинів 
минулих років належать злочини, кримінальні справи за якими зупинено 
за п. 1 ст. 206 (ст. 207), п. 3 ст. 206 (ст. 209) КПКУ (у редакції 1960 року) 
у попередні роки та у звітному періоді не подано документи первинного 
обліку про їх розкриття або про зняття з обліку. 
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Проаналізувавши дані статистики, можна констатувати, що в кі-
лькісному співвідношенні кримінальних правопорушень минулих ро-
ків значно більше від кримінальних правопорушень поточного року. 
Так, станом на кінець 2012 року залишок нерозкритих злочинів мину-
лих років у цілому по Україні становив приблизно два мільйони1. 

Дані кримінально-правової статистики показують, що до кри-
мінальних правопорушень минулих років найчастіше потрапляють 
крадіжки, грабежі, незаконне заволодіння транспортним засобом. 

Аби виключити можливість створення протиріччя в питанні про 
сферу застосування рекомендацій з розслідування кримінальних право-
порушень минулих років, необхідно насамперед розглянути у цілому 
проблему застосування комплексів криміналістичних рекомендацій, що 
виділяються не за кримінально-правовими, а іншими, криміналістично 
значущими, підставами. 

Вони не повинні заміняти традиційні, видові криміналістичні 
методики, а заповнювати об’єктивно існуючі в них прогалини, надаю-
чи науково обґрунтовані рекомендації для побудови нетрадиційних 
алгоритмів розслідування. Крім того, аналіз інформації з метою визна-
чення криміналістично значущих ознак злочину дозволяє розробляти 
та застосовувати методичні рекомендації, що найбільш ефективні для 
цих умов та дозволяють виконати роботу результативніше. Щодо міс-
ця та ролі методик розслідування, розроблених з огляду на міжвидову 
криміналістичну класифікацію кримінальних правопорушень, зазна-
чимо, що в усіх випадках базова методика – видова. 

Криміналістичні рекомендації, виділені не за кримінально-
правовими, а іншими, криміналістично значущими, підставами, повинні 
застосовуватися в сукупності з традиційними, видовими методиками роз-
слідування. Такий висновок, безумовно, можна застосувати й щодо реко-
мендацій з розслідування кримінальних правопорушень минулих років. 
Основну кількість кримінальних правопорушень минулих років станов-
лять злочини проти власності, проти життя, здоров’я, свободи та гідності 
особи, й тому неабияке значення має дотримання рекомендацій методик 
розслідування крадіжок, грабежів, розбійних нападів, заподіяння тілесних 
ушкоджень, шахрайства, дорожньо-транспортних подій, та, оскільки про-
цес розслідування кримінальних правопорушень минулих років має спе-
цифічні особливості, положення методики розслідування злочинів цієї 
категорії відображають діалектику досліджуваного об’єкта, об’єктивно 
існуючі зв’язки, вплив фактору часу. 

–––––––– 
1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/ main/ 

uk/doccatalog/list?currDir=67108 
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Використання терміна «розслідування кримінальних правопору-
шень минулих років» для визначення відповідної сукупності криміналіс-
тичних рекомендацій найбільш виправдано; відповідає поняттю, викорис-
товуваному в кримінальній статистиці; визначає групу, що становить ос-
новну частину від загальної кількості всіх кримінальних правопорушень; 
найбільш повно відображає характер спільної діяльності різноманітних 
підрозділів правоохоронних органів, спрямованої на встановлення раніше 
невідомої особи та збирання доказів її вини у вчиненні кримінального 
правопорушення, у якому вже здійснювалося розслідування. 

Для розслідування кримінальних правопорушень минулих років 
наказом або розпорядженням начальника міського, районного, міськ-, 
районного і лінійного органів створюються спеціалізовані слідчо-
оперативні групи, до яких слід обов’язково залучати слідчих, працівни-
ків карного розшуку та дільничних інспекторів міліції. 

У разі розслідування кримінальних правопорушень минулих ро-
ків економічної спрямованості, чи пов’язаних із порушенням безпеки 
дорожнього руху та експлуатації транспорту, незаконним обігом нар-
котичних засобів, інших категорій наказом або розпорядженням нача-
льника міськ-, рай-, ліноргану до складу СОГ (далі – СОГ) залучають-
ся працівники відповідних підрозділів. Участь працівників експертних 
підрозділів визначається начальником міськ-, рай-, ліноргану залежно 
від службової необхідності. 

Керівником СОГ є слідчий або керівник слідчого підрозділу. 
СОГ діють на підставі узгоджених планів слідчих дій та оператив-

них заходів, складених слідчим за участю всіх членів СОГ за результата-
ми вивчення (ревізії) кримінальних правопорушень минулих років. 

До складу СОГ, створених у міськ-, рай-, лінорганах, на терито-
рії обслуговування яких є слідчі ізолятори управлінь Державної пені-
тенціарної служби України (далі – ДПтСУ), можуть бути залучені опе-
ративні працівники цих ізоляторів. Стан роботи СОГ не рідше разу на 
місяць розглядається на нарадах керівництвом міськ-, рай- лінорганів. 

Склад і численність СОГ може змінюватися залежно від за-
лишку кримінальних правопорушень минулих років, категорій зло-
чинів, їх тяжкості, обсягу та складності слідчих (розшукових) дій. 

Комплексне використання сил і засобів усіх підрозділів органів 
внутрішніх справ під час розслідування кримінальних правопорушень 
минулих років, контроль за роботою СОГ, координація заходів і забез-
печення взаємодії між підрозділами органів внутрішніх справ покла-
даються на начальників ГУМВС, УМВС, міськ-, рай-, лінорганів. 

Результати роботи СОГ оцінюються за кількістю розслідуваних 
злочинів минулих років. 
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У своїй діяльності члени СОГ керуються Конституцією Украї-
ни, Кримінальним і Кримінальним процесуальним кодексами України, 
іншими законами України, нормативно-правовими актами Міністерст-
ва внутрішніх справ, міжнародними договорами, згоду на обов’язко-
вість яких дано Верховною Радою України, а також цими методични-
ми рекомендаціями. 

 
 

1.2. Структура комплексу рекомендацій 
із розслідування кримінальних правопорушень 

минулих років 
 

Критерієм для виокремлення комплексу рекомендацій з розслі-
дування кримінальних правопорушень минулих років застосовується 
час, що минув з моменту вчинення злочину. Час є фактором, що набу-
ває особливої значущості для розслідування кримінальних правопору-
шень минулих років. 

В основі виділення комплексу досліджуваних криміналістичних 
рекомендацій покладено достатньо специфічний за змістом критерій – 
час, що минув з моменту вчинення кримінального правопорушення, та 
стан роботи з розслідування останнього. За розслідування кримінальних 
правопорушень минулих років завжди йдеться про проведення роботи 
після зупинення досудового розслідування, коли його початковий етап 
частково пройдений та можна говорити лише про його продовження. 
Усе, що було виконано під час кримінального провадження з метою роз-
слідування кримінального провадження до моменту зупинення досудо-
вого розслідування, в минулому та враховується слідчим як певний об-
сяг інформації, що є базою для планування й організації подальшої ро-
боти спочатку непроцесуального (до відновлення досудового розсліду-
вання), згодом і процесуального характеру. 

Окремі методики можуть містити рекомендації тільки стосовно 
якогось етапу розслідування, а не в цілому. 

Вирішення питання про період розслідування, охоплюваний за-
значеним комплексом криміналістичних рекомендацій, важливо для 
визначення його структури. Розглядаючи його в цілому, зазначимо, 
що, на наш погляд, цей період розпочинається після зупинення досу-
дового розслідування. Що стосується його іншої, кінцевої межі, то 
вона, очевидно, повинна збігатись із моментом розслідування кримі-
нального правопорушення.  

Розглядаючи питання про структуру комплексу рекомендацій з 
розслідування кримінальних правопорушень минулих років, необхідно 
насамперед визначити наявність елемента, що є основою для розробки, 
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побудови, формування окремих методик, тобто криміналістичної хара-
ктеристики.  

Найбільш істотні ознаки криміналістичної характеристики: 
1) охоплює дані про криміналістично значущі ознаки криміна-

льних правопорушень цього виду; 
2) є системою таких даних; 
3) містить дані про закономірні зв’язки між ознаками; 
4) слугує побудові та перевірці слідчих версій. 
З огляду на це вважаємо, що відповідність конструкції криміна-

лістичної характеристики усім вищезгаданим ознакам може слугувати 
критерієм оцінки її правильності. 

Розглянемо питання щодо структури комплексу криміналістич-
них рекомендацій з розслідування кримінальних правопорушень ми-
нулих років. 

У структурі комплексів рекомендацій із розслідування криміна-
льних правопорушень, виділених не за кримінально-правовою класи-
фікацією, можуть міститись елементи, подібні до наявних у видових 
методиках. Незважаючи на подібність у назві, внутрішній зміст таких 
елементів повинен мати свої особливості стосовно того критерію, що 
був підставою для виділення таких комплексів, а в цілому обумовлю-
ватися завданнями, що ставляться перед ними. 

Процес розслідування будь-якого кримінального правопорушен-
ня – це спільна діяльність різноманітних осіб, найперше слідчого, що 
триває в часі, період якого визначено кримінальним процесуальним за-
конодавством. Оскільки криміналістична методика – це сукупність ре-
комендацій, спрямованих на оптимізацію ведення слідства певного виду 
(групи) кримінальних правопорушень, її структура повинна послідовно 
відображати його хід. 

Криміналістична методика ґрунтується на принципах, одним із 
яких є етапність розслідування, що відображає особливості виявлення 
та збору доказової інформації. 

Окремі криміналістичні методики спрямовують та оптимізують 
процес розслідування, відповідають логіці його проведення, тобто як 
мінімум виділеним у ньому етапам, а як максимум – відображають 
послідовність пізнання події кримінального правопорушення та зби-
рання доказів на кожному з етапів. Отож, за формування структури 
будь-якої криміналістичної методики, на нашу думку, слід зважати на 
такі положення, що визначають створення і типових методик: 

1) криміналістична характеристика є інформаційною моделлю 
кримінальних правопорушень, необхідність розслідування яких вини-
кла, та базою для побудови методики; 
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2) структура методики повинна логічно послідовно відображати 
процес розслідування злочинів аналізованої категорії. Певною мірою 
частково це можна віднести й до комплексів криміналістичних реко-
мендацій більш високого ступеня узагальнення, зокрема до розсліду-
вання кримінальних правопорушень минулих років.  

Криміналістичні рекомендації з розслідування кримінальних право-
порушень минулих років повинні застосовуватися як додатковий інстру-
мент у сукупності з видовою методикою у тому випадку, коли самостійне 
використання останньої на етапі слідства, що відбулось, безрезультатне. Це 
означає, що ці рекомендації повинні містити програму для слідчого, що 
конкретизує його дії в напрямі, обумовленому ще невирішеними в ході до-
судового розслідування завданнями: встановлення особи, яка вчинила діян-
ня; збір доказів, а також ухвалення подальших процесуальних рішень з ме-
тою остаточного розслідування кримінального правопорушення. 

На наш погляд, у структуру зазначеного комплексу рекомендацій 
повинні входити елементи, котрі, з одного боку, детально відображають 
характер послідовної діяльності з розслідування кримінального право-
порушення, а з іншого, – доволі великі за обсягом, щоб посісти проміж-
ну ланку між такими поняттями, як «етап розслідування» та «слідча 
дія». Для визначення цих елементів розглянемо основні складові проце-
су розслідування. 

Уміле провадження досудового розслідування складається з: 
1) оцінки інформації, яка надходить, обставин кримінального 

провадження та доказів; 
2) висунення версій; 
3) визначення напрямів розслідування та збирання доказів; 
4) вибору засобів і методів розслідування; 
5) планування розслідування; 
6) організації розслідування; 
7) проведення процесуальних дій. 
Що стосується розслідування кримінальних правопорушень ми-

нулих років, то потрібно зазначити, що хоча зібрані докази, виявлені 
факти не призвели до встановлення винного, саме вони, як сукупність 
інформації, слугуватимуть базою для нового розслідування. Згідно з 
логікою воно повинно розпочатись із вивчення матеріалів кримінально-
го провадження, у процесі якого аналізуються наявні докази, оцінюється 
в цілому обсяг здійсненої роботи, зокрема тактичність, своєчасність і 
правильність проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих 
(розшукових) дій. Результатом такої роботи стануть висновки про: 

а) наявність причин об’єктивного і суб’єктивного характеру, що 
обумовили неможливість установлення винних осіб; 
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б) тривалість їх дії та існування всіх або деяких із них на цей 
момент; 

в) можливість подолання їх дії або обертання на свою користь у 
ході подальшого розслідування. 

Крім того, зважаючи на результати аналізу матеріалів криміна-
льного провадження, висуваються нові, а також ухвалюються рішення 
про необхідність додаткової перевірки «старих» версій. Отож, визна-
чаються напрями подальшого розслідування та шляхи вірогідного оде-
ржання нових доказів. Їх конкретним утіленням стануть заплановані 
дії. Зазначимо, що спочатку вони матимуть непроцесуальний характер 
і проводитимуться до відновлення досудового розслідування. Це обу-
мовлено необхідністю розширення обсягу інформації на момент зупи-
нення досудового розслідування, що виявився недостатнім для встано-
влення винної особи. Крім того, оперування додатково отриманими 
даними дозволить виконувати слідчі (розшукові), негласні слідчі (роз-
шукові) дії більш ефективно. Положення кримінального процесуаль-
ного закону також не суперечать необхідності проведення дій непро-
цесуального характеру до відновлення досудового розслідування.  

Зважаючи на характер основних дій, необхідність проваджен-
ня й організації яких визначається, можна виокремити планування 
заходів непроцесуального характеру та слідчих (розшукових) дій. 
Діяльність із кримінальних проваджень такої категорії в цілому мож-
на розділити на проведену до й після відновлення досудового розслі-
дування. Що стосується заходів непроцесуального характеру, то їх 
можна здійснювати незалежно від того, зупинено досудове розсліду-
вання чи відновлено. Розпочавши розслідування кримінального пра-
вопорушення, слідчий на найближчу перспективу планує заходи не-
процесуального характеру. Паралельно, спираючись на результати 
аналізу матеріалів кримінального провадження, він може визначати 
необхідність провадження й слідчих (розшукових) дій, проте на 
більш віддалену перспективу, оскільки досудове розслідування ще не 
відновлено. Після виконання непроцесуальних дій та отримання у 
розпорядження додаткової інформації про напрями пошуку або дже-
рела одержання нових доказів, слідчий може корегувати план розслі-
дування кримінального правопорушення ще до відновлення досудо-
вого розслідування. Це не означає, що доповнення в план він не вно-
ситиме після проведення низки слідчих (розшукових) дій та одер-
жання даних, що, можливо, змінять картину вчинення кримінального 
правопорушення. Коригування можуть стосуватися необхідності 
проведення і непроцесуальних, і слідчих (розшукових) дій. Отже, 
найчастіше неможливо розмежувати планування до й після віднов-
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лення досудового розслідування, за проведення непроцесуальних і 
слідчих (розшукових) дій. Воно охоплює весь період розслідування 
кримінального правопорушення. Відповідно в структурі досліджува-
ного нами комплексу криміналістичних рекомендацій планування 
повинно бути неподільним елементом. 

Крім динамічності, плануванню властиві індивідуальність, реа-
льність, конкретність. План повинен складатися з уваги на конкретне 
кримінальне правопорушення, ґрунтуватися на реальній оцінці фактів, 
обґрунтованих версіях. Він не повинен містити загальні завдання та 
вказувати лише напрям розслідування. Криміналістичні рекомендації 
мають загальний характер, не спрямовані на забезпечення вказаних 
принципів у кожному випадку розслідування конкретного криміналь-
ного правопорушення. Вони пропонуються в розпорядження слідчого 
лише як шаблони, матриці, що утворюють програми дій залежно від 
наявної слідчої ситуації, орієнтовані на проведення слідчих (розшуко-
вих) та інших дій. Запропонована в них форма плану розслідування 
може бути тільки типова, спрямована на адаптацію для роботи щодо 
конкретного кримінального правопорушення. Тому доречніше говори-
ти про типове планування або програми розслідування. Планування 
повинно ґрунтуватися на оцінці наявної слідчої ситуації і охоплювати 
її можливі подальші зміни. 

Слідча ситуація та її правильна оцінка впливають на вибір на-
пряму розслідування, з’ясування якісно-кількісного характеру наявної 
інформації та постановку тактичних завдань на певний момент розслі-
дування. 

Оскільки з’ясування змісту слідчої ситуації впливає на висуван-
ня версій, визначення напрямів і постановку тактичних завдань на той 
або інший момент розслідування, очевидний їх зв’язок із вибором і 
тактикою слідчих дій, а також інших дій, зокрема непроцесуальних. 
Слідчі ситуації, що відображають загальні для розслідування поло-
ження, – тактична категорія. Вони визначають характер і напрям при-
йомів вирішення завдань досудового розслідування, тактику конкрет-
них слідчих (розшукових) дій. 

Припустимо включення в структуру видової криміналістичної ме-
тодики профілактичної діяльності слідчого. Проте недоцільно включати в 
структуру рекомендацій з розслідування кримінальних правопорушень 
минулих років профілактичну діяльність слідчого, оскільки такі рекомен-
дації повинні використовуватись у сукупності з видовою методикою, як її 
доповнення. Це дозволить уникнути зайвого дублювання рекомендацій з 
виявлення причин й умов, що сприяють вчиненню злочину, оскільки не-
має їх специфіки для нерозкритих діянь.  
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Усе вищевикладене дозволяє сформувати структуру комплексу 
рекомендацій з розслідування кримінальних правопорушень мину-
лих років, включивши до нього такі елементи: 

1) характеристика причин і чинників, що впливають на розслі-
дування кримінальних правопорушень минулих років; 

2) аналіз матеріалів кримінального провадження, досудове роз-
слідування щодо яких зупинено; 

3) типові слідчі ситуації, організація і планування розслідування; 
4) непроцесуальна діяльність у ході розслідування кримінально-

го правопорушення; 
5) особливості тактики проведення окремих слідчих (розшуко-

вих) дій. 
Перший із них виконує роль джерела інформації щодо різновидів 

і ступенів впливу на розслідування кримінального правопорушення, на 
яку слідчий чи інший співробітник можуть зважити та на основі цього 
планувати подальшу роботу. Інші елементи пов’язані з першим, взаємо-
залежні й логічно послідовно відображають процес розслідування. 

 

 

Розділ 2 
 

АНАЛІТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ 
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ, 

ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ 
У ЯКОМУ ЗУПИНЕНО 

 
2.1. Аналіз матеріалів кримінального провадження, 

досудове розслідування у якому зупинено 
 

У процесі досудового розслідування співробітники, які його здійс-
нюють, постійно вивчають, аналізують отриману інформацію, ухвалюючи 
рішення про те, чи є вона доказовою, значущою для подальшого розсліду-
вання. До певного моменту цей процес безперервний. Він зупиняється, 
коли слідчий, керуючись ст. 280 КПКУ, зробить висновок про те, що у 
кримінальному провадженні виконані всі слідчі (розшукові), негласні слі-
дчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та 
можливе, а також всі дії для встановлення місцезнаходження особи, якщо 
зупинити досудове розслідування необхідно у зв’язку з обставинами, пе-
редбаченими пунктом 2 частини 1 ст. 280 КПКУ. 

Досудове розслідування може бути зупинено після повідомлен-
ня особі про підозру у разі, якщо: 
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1) підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає 
його участі у кримінальному провадженні, за умови підтвердження 
цього відповідним медичним висновком; 

2) підозрюваний переховується від органів слідства та суду з 
метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнахо-
дження невідоме; 

3) наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах 
міжнародного співробітництва. 

Перелік обставин, які перешкоджають подальшому кримінально-
му провадженню та його закінченню, вичерпний. Вони є підставами для 
зупинення досудового розслідування. За наявності однієї з таких підстав 
слідчий за погодженням із прокурором або прокурор ухвалюють рішен-
ня про зупинення досудового розслідування. Ця перерва триває доти, 
доки обставини, котрі перешкоджають завершенню досудового розслі-
дування, не будуть усунені. Тривалість такої перерви не входять в стро-
ки досудового розслідування, передбачені ст. 219 КПКУ. 

Зупинення досудового розслідування не означає його завершен-
ня. Після того, як обставини, що були підставою для зупинення досу-
дового розслідування, припинили існувати, воно відновлюється та за-
вершується в загальному порядку. 

Наявність тяжкої хвороби в підозрюваного, яка перешкоджає 
його участі в кримінальному провадженні і є підставою для зупинення 
досудового розслідування, повинна бути підтверджена належно офор-
мленими медичними документами: довідкою лікаря, медичним висно-
вком, висновком експерта (судового медика або психіатра). Хвороба 
підозрюваного має бути тяжкою, тобто такою, яка на тривалий час 
позбавляє його можливості брати участь у досудовому розслідуванні. 
Водночас захворювання повинно бути тимчасовим, таким, що лікуєть-
ся, результатом якого є одужання підозрюваного. 

Якщо під час кримінального провадження буде встановлено, що 
особа вчинила суспільно небезпечне діяння в стані неосудності або 
після вчинення кримінального правопорушення захворіла на психічну 
хворобу, яка включає її осудність, то в таких випадках досудове роз-
слідування не зупиняється. Кримінальне провадження продовжується 
за правилами, установленими гл. 39 КПКУ. 

Зупинення досудового розслідування згідно із п. 2 ч. 1 ст. 280 
КПКУ здійснюється у разі, коли підозрюваного неможливо залучити до 
участі в кримінальному провадженні через те, що він переховується від 
органів розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відпові-
дальності. Зазначена підстава означає, що під час кримінального прова-
дження особу підозрюваного встановлено, але його місцезнаходження 
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невідоме, і це перешкоджає закінченню досудового розслідування. 
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 280 КПКУ досудове розслідування 

підлягає зупиненню також у разі наявної необхідності виконання про-
цесуальних дій у межах міжнародного співробітництва (див. коментар 
до ст. 42, 43, 44, 45 КПКУ). 

Правовою підставою для міжнародного співробітництва є дво-
сторонні та багатосторонні міжнародні договори України, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

В Україні діє близько тридцяти двосторонніх договорів про пра-
вову допомогу в кримінальних справах із країнами і ближнього, і да-
лекого зарубіжжя. Такі договори укладені із Російською Федерацією, 
Республікою Білорусь, Республікою Грузія, Естонською Республікою, 
Латвійською Республікою, Республікою Польща, Канадою, Сполуче-
ними Штатами Америки, Республікою Куба, Федеративною Республі-
кою Бразилія та іншими країнами. Вони визначають обсяг і види пра-
вової допомоги під час розслідування злочинів, можливість застосу-
вання норм процесуального законодавства запитуючої сторони під час 
виконання доручення, умови, підстави і порядок видачі осіб, стосовно 
яких відкрито кримінальне переслідування, тощо. Правова допомога 
може бути надана у будь-якій категорії кримінальних справ, за якими 
здійснюється досудове розслідування (окрім справ приватного обви-
нувачення), незалежно від вимог підслідності. Надання правової допо-
моги у кримінальних справах усіма компетентними органами здійсню-
ється письмово. 

Щодо зазначеного у ст. 280 КПКУ глосарію, то слід зважати на 
такі моменти. 

І. У КПКУ вперше в національному законодавстві закріплено чітке 
визначення міжнародної правової допомоги, якій притаманні такі ознаки: 

1) здійснюється компетентними органами; 
2) полягає у вчиненні процесуальних дій; 
3) вчинення таких дій необхідне для: 
а) досудового розслідування;  
б) судового розгляду;  
в) виконання вироку, який винесено і судом держави, і міжна-

родною судовою установою. 
Звернення компетентних органів України із запитом до упов-

новажених органів інших держав про виконання в кримінальному 
провадженні певних процесуальних дій, передбачених КПКУ та між-
народними договорами, їх виконання в іноземних державах вимагає 
доволі тривалого часу. У зв’язку із цим на час виконання відповідних 
процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва до отри-
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мання компетентними органами України матеріалів щодо виконання 
запитів про міжнародну правову допомогу досудове слідство може 
бути зупинене. 

Якщо у кримінальному провадженні є два або декілька підозрю-
ваних, а підстави для зупинення стосуються не всіх, прокурор має пра-
во виділити досудове розслідування і зупинити його стосовно окремих 
підозрюваних. 

Досудове розслідування зупиняється вмотивованою постано-
вою прокурора або слідчого за погодженням із прокурором, відомос-
ті про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань (да-
льше ЄРДР). Копія постанови надсилається стороні захисту, потерпі-
лому, які мають право її оскаржити слідчому судді. 

Після зупинення досудового розслідування проведення слід-
чих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на 
встановлення місцезнаходження підозрюваного. 

Слід також зважати на дію психологічного чинника. Адже, ух-
валивши рішення про зупинення розслідування, співробітник уважав 
вичерпаними усі можливості. 

Питання про необхідність передання матеріалів кримінального 
провадження, досудове розслідування у якому зупинено, у прова-
дження новому слідчому або продовження розслідування співробіт-
ником, який його проводив, досі не вирішено ні теоретиками, ні 
практиками. 

Більш якісному та цілеспрямованому здійсненню аналізу ма-
теріалів кримінального провадження може сприяти програма (реко-
мендація щодо послідовності) дій для співробітника, який її розслі-
дує. На нашу думку, вона повинна ґрунтуватися на мінімальній поін-
формованості слідчого, тобто спрямовуватися на вивчення заново 
всіх матеріалів кримінального провадження, якби це робив новий 
слідчий.  

Крім загальних завдань, треба виділити й конкретні цілі, що тією 
чи іншою мірою визначають і механізм (послідовність) виконання аналі-
зу матеріалів кримінального провадження. Відтак необхідно зважити на 
повноту і якість слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшуковий) 
та інших дій до зупинення слідства; повноту й обґрунтованість висуну-
тих версій, якість їх перевірки; повноту вивчення особи підозрюваного, 
способу вчинення кримінального правопорушення й інших обставин. 
Крім того, необхідно з’ясувати, як були використані отримані речові 
докази та сліди, чи направлялись вони на експертизу. Пропонуємо також 
зважати на наявність протиріч у протоколах огляду, допитів, а також 
між різними джерелами інформації. 



 141

Щоб аналіз матеріалів кримінального провадження здійснюва-
вся ефективно, необхідно встановити його оптимальну послідовність, 
чи проводити за певною системою. Вивчення матеріалів пропонують 
розпочинати з постанов про зупинення досудового розслідування, 
внесення відомостей до ЄРДР щодо початку кримінального прова-
дження, після чого уважно ознайомитись із протоколами огляду міс-
ця події, допитів потерпілого, свідків, інших слідчих (розшукових), 
негласних слідчих (розшукових) дій, висновками експертів. 

З результатів фіксації слідчих (розшукових), негласних слідчих 
(розшукових) дій першим документом у такому переліку в більшості ви-
падків повинен бути протокол огляду місця події. Огляд місця події най-
частіше є невідкладною слідчою (розшуковою) дією, саме тому він є єди-
ною процесуальною дією, яка у невідкладних випадках може бути прове-
дена до внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, 
що здійснюється негайно після завершення огляду (ч. 3 ст. 214 КПКУ). 
Під невідкладними слід розуміти випадки, коли зволікання з оглядом мо-
же призвести до негативних наслідків для кримінального провадження – 
зникнення слідів кримінального правопорушення, об’єктів, які можуть 
стати згодом речовими доказами, зміни обстановки тощо. 

Чинний КПКУ зобов’язує вести протокол за проведення слідчих 
(розшукових) дій (ст. 104 КПКУ). Зазначимо, що за допомогою техніч-
них засобів фіксується допит, текст показань може не вноситися до від-
повідного протоколу за умови, що жоден із учасників процесуальної дії 
не наполягає на цьому. У такому випадку у протоколі зазначається, що 
показання зафіксовані на носії інформації, який додається до нього. 

Як найбільш перспективний засіб технічної фіксації ходу і ре-
зультатів слідчих (розшукових) дій треба зазначити саме відеозапис. Для 
обґрунтування цього достатньо розглянути можливості, що надаються за 
його використання під час огляду місця події (далі – ОМП). Цей вибір 
невипадковий. Як влучно зазначає В.О. Коновалова, ОМП слід віднести 
до найбільш складних слідчих дій, у процесі якої вирішується значне 
коло питань, що потребує інтелектуальної напруги, аналітичного підхо-
ду до осмислювання комплексу даних, котрі стосуються події та можуть 
згодом виконати роль доказів у кримінальному провадженні. 

Можливості відеозапису полягають у такому: застосування від-
еозапису доцільно, якщо під час огляду продовжуються зміни в обста-
новці, якщо такі зміни необхідні для пошуку слідів; для відображення 
складної динаміки обстановки, яку важко описати в протоколі огляду; 
якщо у зв’язку з несприятливими умовами виникає небезпека для слі-
дів і потрібна їх швидка фіксація; відеозапис дає змогу суду та всім 
учасникам процесу отримати приблизно таку ж інформацію, яка 
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сприймалась під час проведення слідчої (розшукової) дії; перегляд 
відеозапису ОМП дозволяє неодноразово його повторювати, аналізу-
вати обстановку й одержувати додаткові дані про подію; відеозапис 
сприяє перевірці повноти й точності записів у протоколі, фіксації де-
талі, котрі описати важко чи неможливо; матеріали зйомки можуть 
бути одразу відтворені, оперативно передані телевізійними каналами, а 
неякісний запис повторено; відеозапис дозволяє фіксувати все, що 
спостерігається, автоматично, із застосуванням простих в експлуатації 
технічних засобів із автономним живленням; перегляд відеозапису 
може активізувати в пам’яті свідків і потерпілих обстановку й обста-
вини події, наприклад, за розслідування кримінальних правопорушень 
минулих років. Незважаючи на перелічені можливості, відеозапис за-
стосовується нечасто, а винятки можуть становити випадки вчинення 
так званих «резонансних» тяжких злочинів. 

Якщо слідчий помилився, моделюючи розвиток події, то вже в ході 
огляду неминучими будуть втрати інформації, значущість якої для розслі-
дування може виявитись тільки згодом. Тоді заповнення прогалин, з одного 
боку, залежатиме від впливу часу й різних зовнішніх чинників (природних 
явищ, людської діяльності тощо) на обстановку місця події, з іншого – від 
можливості створення на базі протоколу початкового огляду та доповнень 
до нього нової повноцінної моделі розвитку злочинної події. У співробітни-
ка, який здійснював огляд, ширші можливості із заповнення зазначених 
прогалин, тому що він безпосередньо сприймав обстановку на місці події. 
Проте не завжди слідчий, що виконував огляд, цілком здійснює розсліду-
вання кримінального правопорушення. Чергуючи в складі слідчо-оператив-
ної групи, він може тільки скласти протокол огляду, котрий згодом разом з 
іншими матеріалами буде переданий його колезі для внесення відомостей 
в ЄРДР. Останній обстановку на місці події, оскільки кримінальне прова-
дження вже розпочнуть, може сприйняти тільки з протоколу, а в кращому 
випадку – ще й з наявних додатків (фототаблиці, схеми тощо) або інших 
матеріалів (показань потерпілого, свідків). Зазначимо, що фототаблиці в 
основному фіксують тільки ті об’єкти, на які звернула увагу особа, яка 
здійснювала огляд. Плани і схеми, як правило, виконуються без додер-
жання масштабу та не завжди об’єктивно відображають взаємне розташу-
вання елементів обстановки. Показання потерпілих, свідків, особливо як-
що вони з різних місць спостерігали подію, часом доволі суперечливі. Все 
зазначене може не допомогти слідчому, а дезорієнтувати його. 

Матеріали відеозапису, вміло виконаного в ході огляду, доповнять, 
а за необхідності й відкоригують протокол і додатки до нього. 
Об’єктив камери сприйме обстановку, сліди, навіть акустичне тло на 
місці події, незалежно від впливу на особу, яка здійснює огляд, об’єк-
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тивних і суб’єктивних чинників, проте відеозапис повинен бути дору-
чений спеціалісту, оскільки для цього необхідні відповідні знання та 
навички, а слідчий і так достатньо зайнятий у ході огляду. Прийоми 
такого відеозапису повинні бути розроблені практикою. 

Одним із чинників, що визначають ефективність діяльності 
співробітників правоохоронних органів із розслідування кримінальних 
правопорушень, є достатній рівень їх забезпечення різноманітною до-
поміжною інформацією, що сприяє побудові слідчим версій щодо міс-
ця знаходження підозрюваного.  

Отож, пропонуємо таку схему аналізу матеріалів кримінального 
провадження, досудове розслідування у якому зупинено: 

1. Розподіл усіх матеріалів кримінального провадження в хро-
нологічній послідовності відповідно до їх складання співробітниками 
правоохоронного органу або надходження туди від інших адресатів. 

2. Вивчення постанови про зупинення досудового розслідування, а 
також ознайомлення з іншими матеріалами кримінального провадження 
для одержання загального уявлення про подію, визначення типової слід-
чої ситуації на момент зупинення досудового розслідування. 

3. Ознайомлення з планом розслідування кримінального правопо-
рушення, що використовувався до зупинення досудового розслідування. 

4. Перевірка ступеня його виконання в цілому зіставленням кі-
лькості запланованих слідчих (розшукових), негласних слідчих (роз-
шукових) і непроцесуальних дій із наявними в кримінальному прова-
дженні протоколами й іншими документами. 

5. Детальне вивчення систематизованих у хронологічній послі-
довності протоколів огляду місця події, допитів потерпілого, свідків, 
інших слідчих (розшукових) дій, а також інших документів для: 

а) визначення якості перевірки усіх версій, відображених у пла-
ні розслідування кримінального правопорушення, а саме: 

– чи усі вони перевірялись, чи не була якась пропущена; 
– чи повною мірою використані можливості кожної з проведе-

них слідчих (розшукових) дій для встановлення всіх обставин, що по-
требують доказування; 

б) визначення якості (повноти) проведення та фіксації результа-
тів слідчих (розшукових) дій, зокрема із використанням техніко-
криміналістичних засобів; 

в) визначення ступеня оцінки та використання отриманих ре-
зультатів для планування й проведення подальших слідчих (розшуко-
вих) та інших дій, необхідність яких очевидна з попередніх, а саме: 

– чи встановлені та допитані всі особи, на яких посилаються по-
терпілий, свідки, або причетність котрих будь-якою мірою до події 
кримінального правопорушення вбачається з інших документів; 
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– чи досліджені належно всі матеріальні об’єкти, вилучені в ході 
проведення різноманітних слідчих (розшукових) дій; 

– чи використані дані, отримані під час початкових слідчих 
(розшукових) дій, за проведення подальших, зокрема допитів (там, де 
це тактично виправдано); 

– чи призначені всі можливі експертизи (чи отримані всі необ-
хідні зразки для порівняльного дослідження, чи порушені всі питання 
перед експертом) та чи повною мірою використані їх результати під 
час проведення інших процесуальних дій; 

– чи здійснено обшуки, впізнання, слідчі експерименти, одноча-
сні допити, зняття інформації з телекомунікаційних мереж і з електро-
нних інформаційних систем, її дослідження, накладення арешту на 
кореспонденцію, її огляд та виїмки у випадках, коли для цього є фак-
тичні підстави, тощо; 

– чи направлені відповідні запити до установ (лікарень, моргів, 
військкоматів, паспортної служби, підприємств, організацій) та чи 
отримані повноцінні відповіді (а не відписки); 

– чи направлена інформація, скорегована з огляду на нові отри-
мані дані про подію злочину, у відповідні підрозділи інших правоохо-
ронних органів; 

– чи направлені доручення про проведення слідчих (розшуко-
вих), негласних слідчих (розшукових) дій; 

г) зіставлення даних, що містяться в протоколах слідчих (роз-
шукових), негласних слідчих (розшукових) дій та інших матеріалах 
кримінального провадження, для виявлення протиріч і між різноманіт-
ними документами, й усередині окремих із них. 

6. Визначення активних на момент здійснення аналізу чинників, 
які позитивно або негативно впливають на розслідування криміналь-
ного правопорушення. 

7. Визначення потенційної можливості усунення прогалин і не-
доліків проведеного розслідування, а також усунення або пом’якшення 
дії чинників, які негативно впливають на розслідування, у ході подаль-
шого проведення і процесуальних, і непроцесуальних дій, застосування 
заходів організаційного характеру. 

 
2.2. Організація та планування розслідування 
кримінальних правопорушень минулих років 

 

Проблеми організації розслідування кримінальних правопору-
шень минулих років найперше охоплюють вирішення питання про те, 
кому доручити розслідування кримінального правопорушення: слід-
чому, який зупинив досудове розслідування, чи іншому слідчому. 
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У ході розслідування слідчий, який здійснював розслідування і 
зупинив його, часто відчуває безперспективність і безнадійність досу-
дового розслідування у кримінальному провадженні. Це виникає в ре-
зультаті допущених до зупинення досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні та прорахунків, які в деяких випадках немож-
ливо виправити. 

Розходження в слідчих ситуаціях відповідно обумовлює розме-
жування тактичних завдань у кожній із них, специфіку організації та 
планування розслідування. Зважання на слідчу ситуацію з метою при-
стосування до неї типової криміналістичної методики, коригування 
методики, що диктується ситуацією, вплив на слідчу ситуацію станов-
лять сутність організації конкретного акту розслідування. 

Характеризуючи організацію розслідування, необхідно включи-
ти взаємодію слідчих і оперативних працівників, організацію слідчої 
(розшукової) дії, притягнення громадськості до розслідування, а також 
самоорганізацію слідчого. 

У процесі розслідування кримінальних правопорушень минулих 
років вирішується комплекс різних завдань організаційного характеру. 
Серед них можна назвати такі, як розгляд питань взаємодії, координа-
ції діяльності між співробітниками; ухвалення рішення про формуван-
ня СОГ; передача кримінального провадження про нерозкритий зло-
чин новому працівнику; організація проведення окремої слідчої (роз-
шукової) дії; зважання на необхідність виконання роботи у інших кри-
мінальних провадженнях, наявних у провадженні працівника; виділен-
ня слідчим часу для аналітичної роботи.  

Наведений неповний перелік характеризує різноплановість завдань 
організаційного характеру. Зрозуміло, що комплексне їх виконання не під 
силу одному слідчому або оперативному співробітнику. Насамперед це 
обумовлене відсутністю в них відповідних посадових повноважень. 

Взаємодія є одним із визначальних принципів розслідування кри-
мінальних правопорушень, гарантією успішного розкриття кожного з них. 

Розрізняють процесуальні (вказівка, доручення) і непроцесуаль-
ні, розроблені практикою, форми взаємодії (спільне планування слід-
чих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій, постійний об-
мін інформацією, консультації, бесіди). Зазначимо, що у зупиненому 
досудовому розслідуванні можливі лише непроцесуальні форми взає-
модії, та після відновлення слідства можна задіяти весь їх арсенал. 

Серед форм взаємодії, розроблених практикою та неврегульо-
ваних у законі, є створення СОГ. З необхідністю створення спеціалі-
зованої СОГ, забезпеченням її необхідними техніко-
криміналістичними й іншими засобами пов’язує особливості органі-
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зації розслідування у зупинених кримінальних провадженнях, її 
створення буде умовою для досягнення найвищого рівня взаємодії 
між слідчим і оперативниками. 

Як свідчить практика, СОГ є достатньо ефективними під час 
розслідування кримінальних правопорушень, оскільки усередині їх 
здійснюється більш тісна взаємодія між представниками різноманітних 
служб правоохоронного органу.  

Формування СОГ дозволяє включити до її складу і співробітника, 
котрий вже розслідував кримінальне правопорушення, що залишився не-
розкритим, і нового слідчого, який зможе без упередження оцінити отри-
мані результати. Відтак автоматично вирішується проблема, чи потрібно 
це кримінальне провадження передавати у провадження новому слідчому. 
Питання ж про те, хто зі співробітників очолить СОГ, буде вирішено кері-
вником органу досудового розслідування на користь більш досвідченого й 
кваліфікованого з них. Крім того, наявність такої групи дозволяє її членам 
здійснювати спільне планування розслідування. 

Один із аспектів організації розслідування – виділення слідчим 
часу для аналітичної діяльності у кримінальному провадженні. Основ-
на її частина – аналіз уже наявних матеріалів провадження. Також не-
обхідне дослідження архівних кримінальних проваджень, вивчення 
оперативних матеріалів, кримінальних проваджень (зупинених і тих, 
що знаходяться у провадженні) про однорідні злочини, вчинені на те-
риторії того ж району, міста, області. Крім того, відповідно до надхо-
дження інформації, одержуваної в ході подальшого розслідування, 
слідчий також повинен аналізувати її з позиції відносності до події 
злочину, повноти з’ясування тієї або іншої обставини. 

З уваги на те, на якому рівні, а саме управлінського апарату чи 
окремого співробітника, вирішуються різні питання, що виникають за 
організації розслідування кримінальних правопорушень минулих ро-
ків, їх можна розподілити у такий спосіб: 

1) завдання, що вирішуються на рівні керівництва правоохорон-
ного органу: 

– формування СОГ для розслідування кримінального правопо-
рушення та сприяння в її функціонуванні; 

– координація спільної діяльності співробітників різних служб; 
– визначення напрямів діяльності оперативних співробітників 

щодо оперативно-розшукової справи; 
– забезпечення необхідними техніко-криміналістичними засо-

бами, транспортом; 
– здійснення контролю за виконанням завдань; 
– надання практичної допомоги; 
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2) завдання, що вирішуються на рівні начальника окремого під-
розділу правоохоронного органу: 

– визначення розумного навантаження на співробітника; 
– спеціалізація співробітника винятково щодо роботи у кримі-

нальних провадженнях минулих років; 
– ухвалення рішення про доручення розслідування конкретному 

співробітнику з огляду на його кваліфікацію (групі слідчих); 
– контроль за виконанням планів роботи, вказівок і доручень 

слідчого; 
– організація та підтримання постійної взаємодії зі співробітни-

ками інших служб і підрозділів; 
3) завдання, що стоять перед співробітником, який особисто бере 

участь у розслідуванні кримінального правопорушення минулих років: 
– організація проведення окремої слідчої (розшукової), неглас-

ної слідчої (розшукової) або іншої дії; 
– виділення часу для аналітичної роботи у кримінальному про-

вадженні; 
– поєднання процесу розслідування кримінального правопору-

шення минулих років із розслідуваннями щодо інших кримінальних 
правопорушень, що знаходиться у його провадженні; 

– вибір і застосування найбільш ефективних форм взаємодії. 
Планування завжди індивідуальне, оскільки в кожному окремому 

випадку здійснюється щодо нового кримінального правопорушення, що 
відрізняється від інших за суб’єктом, часом, місцем, іншими обставина-
ми його вчинення. Водночас у найбільш загальних аспектах цього про-
цесу можна виділити ті аналогічні риси, що дозволяють розробити ти-
пову форму плану розслідування у кримінальному провадженні. 

Вважаємо за необхідне відобразити в плані розслідування кри-
мінального правопорушення такі елементи: 

1) загальні вихідні дані; 
2) дані про виконану роботу й отримані результати (висунуті 

версії, засоби та якість їх перевірки); 
3) нові версії, обставини, що з’ясовуються за їх відпрацювання, 

та заплановані для цього дії.  
У такому плані рекомендується вказувати кінцеві терміни вико-

нання процесуальної або непроцесуальної дії, тобто дати, до настання 
яких слідчий бажає одержати криміналістично значущу або допоміжну 
інформацію, відображену у певному документі (протоколі слідчої (розшу-
кової) дії, рапорті, висновку експерта, відповіді на запит і т. д.). Працюю-
чи над виконанням плану, співробітник повинен реалізовувати все намі-
чене, щойно буде така нагода, оскільки часто трапляються випадки, коли 
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заплановані слідчі (розшукові) дії зриваються через неявку когось із учас-
ників, з вини окремих працівників невчасно виконуються експертні дослі-
дження, із запізненням надходять відповіді на запити тощо. 

Підсумовуючи, зауважимо, що слідчий, якому доручили розсліду-
вання кримінального правопорушення минулих років, повинен бути напо-
легливим, у постійній готовності долати перешкоди, виявляти здатність 
тривалий час мобілізувати всі сили для досягнення обраної мети, будувати 
нові версії та здійснювати їх перевірку. 

Планування розслідування залежить від наявності типової слід-
чої ситуації, яка виникла на цьому етапі розслідування, та результатів 
аналітичної діяльності слідчого у кримінальних провадженнях указа-
ної категорії.  

Після вивчення та аналізу матеріалів кримінального проваджен-
ня, з метою отримання та використання додаткових даних для роз-
криття кримінальних правопорушень, залежно від ситуації слідчому 
необхідно здійснити: 

– збір і перевірку відомостей про осіб, що вчинили аналогічні 
правопорушення (для з’ясування їх причетності до вчинення цього 
правопорушення); 

– перевірку причетності до злочину підозрюваних у криміналь-
них провадженнях, у яких здійснюється розслідування; 

– вивчення даних, що надходять від громадян і організацій до 
відповідних установ та органів (органи внутрішніх справ, суд, проку-
ратура, радіо, преса, телебачення тощо); 

– повторне дослідження місця події (з метою отримання нових 
даних про подію злочину, для визначення того, чи всі можливі свідки 
встановлені тощо); 

– перевірку можливих змін у взаємовідносинах між особами, що 
залучались до кримінального провадження; 

– перевірку місць легального зберігання та можливого збуту ре-
чей, що розшукуються (речові, промислові та інші ринки, ломбарди, 
крамниці тощо); 

– здійснення експертиз виявлених об’єктів, які можуть стосува-
тися кримінального провадження (наприклад, слідів знарядь злочину 
під час вчинення аналогічних протиправних дій); 

– необхідні запити та витребування документів для перевірки 
зібраних даних; 

– перевірку надходження відповідей на раніше направлені запи-
ти та окремі доручення (за необхідності здійснюється нагадування про 
термінове їх виконання або направлення повторних запитів чи нагаду-
вань з огляду на нові дані); 
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– виявлення нових свідків, додаткових обставин і фактів (на-
приклад, свідків, що пізніше дізналися про кримінальне правопору-
шення чи особу, що його вчинила, або бачили у злочинця чи інших 
осіб знаряддя вчинення кримінального правопорушення чи предмети 
злочинного посягання; очевидців знищення або приховування слідів 
кримінального правопорушення, змови зі свідками); 

– повторне повідомлення відповідних правоохоронних органів 
про кримінальне правопорушення для обліку та використання ними 
цієї обставини в розшуковій діяльності; 

– повторну перевірку всіх виявлених слідів за відповідними ви-
дами обліків; 

– залучення громадськості і засобів масової інформації для ви-
явлення нових свідків та осіб, які могли бути причетні до кримінально-
го правопорушення; 

– налагодження регулярного обміну інформацією з оперативни-
ми працівниками з метою узгодження подальших розшукових заходів. 

Результати планування роботи слідчого у кримінальних прова-
дженнях минулих років повинні бути покладені в основу нового плану 
розслідування кримінального провадження, першочергові завдання яко-
го, по суті, в усуненні виявлених суперечностей та прорахунків раніше 
здійсненого розслідування. Якщо слідчий встановлює, що певна слідча 
(розшукова), негласна слідча (розшукова) дія була проведена неякісно 
або взагалі не проводилась, то в іншому плані розслідування він намічає 
шляхи усунення цього недоліку. З цією метою слідчий повинен: 

– ознайомитись із місцем події (за необхідності – оглянути його 
повторно або додатково, для чого в окремих ситуаціях треба зробити 
відповідну реконструкцію обстановки); 

– повно, всебічно й об’єктивно перевірити версії щодо причет-
ності до кримінального правопорушення певних осіб; 

– висунути і перевірити версії про вчинення кримінального пра-
вопорушення особами, які раніше вчиняли аналогічні правопорушення; 

– у тісній взаємодії з працівниками оперативних підрозділів ви-
явити можливі джерела нових доказів у кримінальному провадженні; 

– додатково допитати потерпілих, осіб, щодо яких висувались 
версії про їх причетність до вчинення цього злочину, та свідків. 

Друга особливість планування розслідування у кримінальних 
провадженнях минулих років полягає у використанні інформації, яка 
була отримана після зупинення розслідування. До них необхідно від-
нести: 

– узагальнення даних про нові кримінальні правопорушення, 
вчинені аналогічним способом, і про осіб, що їх учинили; 
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– матеріали орієнтувань, доручень, повідомлень і запитів інших 
територіальних органів про кримінальні правопорушення та причетних 
до них осіб; 

– нову інформацію, отриману оперативним працівником; 
– дані про осіб, що становлять оперативний інтерес у криміна-

льному провадженні минулих років; 
– клопотання, заяви і повідомлення осіб, зацікавлених у розслі-

дуванні кримінального правопорушення (також включити скарги та 
прорахунки первинного розслідування); 

– інформація від громадськості про можливу причетність до 
кримінального правопорушення окремих осіб. 

 
 

Розділ 3 
 

ДІЇ, СПРЯМОВАНІ НА РОЗСЛІДУВАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

МИНУЛИХ РОКІВ 
 

3.1. Непроцесуальна діяльність у ході розслідування 
 кримінальних правопорушень минулих років 

 

Характеризуючи діяльність, виконувану щодо зупинення криміна-
льного провадження у досудовому розслідуванні, констатуємо можли-
вість здійснення перевірок осіб різних контингентів; вивчення криміналь-
них проваджень про однорідні злочини; оповіщення населення про при-
кмети розшукуваного злочинця через пресу, радіо, телебачення, а у разі 
необхідності – обмеження кола тих, хто оповіщається, виступами з усни-
ми повідомленнями перед колективами підприємств, жителями села, ра-
йону в місті тощо; направлення адміністрації підприємства письмового 
звернення із зазначенням прикмет злочинця; здійснення подвірних обхо-
дів у районах передбачуваного місця проживання винного; пред’явлення 
громадянам намальованих, фото-монтованих портретів злочинця, ознайо-
млення їх із описом його прикмет; проведення повторної перевірки за 
криміналістичними обліками; направлення орієнтувань у відповідні пра-
воохоронні органи; здійснення повторного розшуку викраденого в комі-
сійних, скупних магазинах, на ринках. 

Діяльність слідчого із кримінальних проваджень, зупинених у 
зв’язку з тим, що підозрюваний переховуються від органів слідства та 
суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місце-
знаходження невідоме, має розшуковий характер і здійснюється за до-
помогою виконуваних ним особисто непроцесуальних дій, а також ви-
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конуваних співробітниками оперативних підрозділів доручень щодо 
проведення розшукових дій. 

Оперативні підрозділи – складові структур відповідних право-
охоронних органів. Але їх особливість у тому, що вони наділені законом 
повноваженнями зі здійснення оперативно-розшукових заходів. До та-
ких підрозділів відповідно до ст. 5 ЗУ «Про оперативно-розшукову дія-
льність» належать: в органах внутрішніх справ – кримінальна, транспор-
тна та спеціальна міліція, спеціальні підрозділи по боротьбі з організо-
ваною злочинністю, підрозділи контррозвідки, військова контррозвідка, 
захисту національної державності, спеціальні підрозділи по боротьбі з 
корупцією та організованою злочинністю, оперативно-технічні, внутрі-
шньої безпеки, оперативного документування, боротьби з тероризмом і 
захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохо-
ронних органів; в органах, що здійснюють контроль за додержанням 
податкового законодавства, – оперативні підрозділи податкової міліції; в 
органах Державної пенітенціарної служби України – оперативні органи і 
установи виконання покарань та слідчих ізоляторів; в органах Держав-
ної прикордонної служби України – розвідувальний орган спеціально 
уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охо-
рони державного кордону (агентурної розвідки, оперативно-технічний, 
власної безпеки), оперативно-розшукові підрозділи відповідного спеціа-
льно уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах 
охорони державного кордону та його територіальних органів, підрозділи 
з охорони державного кордону органів охорони державного кордону та 
Морської охорони, забезпечення внутрішньої безпеки, забезпечення 
власної безпеки, оперативного документування та оперативно-технічний; 
в органах Державної митної служби України – оперативні підрозділи, 
які здійснюють боротьбу із контрабандою. 

Серед форм такої діяльності вказуються: взаємне інформування 
слідчого й оперативників про відомості, що надходять, їх спільне об-
говорення; повторні повідомлення про кримінальне правопорушення 
сусідніх і віддалених слідчих й оперативних апаратів; додаткове по-
відомлення даних, що орієнтують про прикмети злочинця і розшуку-
ваних речей; інформування оперативників у пенітенціарних установах; 
перевірки місць легального збереження та можливої реалізації з метою 
виявлення розшукуваного майна; звертання до громадськості за спри-
янням у виявленні свідків й причетних до злочину осіб; вивчення вже 
скоєних і нових злочинів; вжиття заходів щодо розшуку злочинця в 
тому середовищі, де він може бути; повторна перевірка наявних слідів 
за усіма видами обліків; повторний огляд раніше отриманих даних 
здійсненням дублюючих заходів.  
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Систему заходів непроцесуального характеру, виконуваних у 
кримінальному провадженні минулих років, можна класифікувати за 
різними підставами на види та в цілому подати так: 

– за характером дій: 
1) організаційно-аналітичні; 
2) пошукові; 
3) оперативно-пошукові; 
– за суб’єктом їх проведення: 
1) виконувані слідчим чи оперативними підрозділами. 
На нашу думку, до організаційно-аналітичних заходів нале-

жать такі: 
– перевірки надходжень відповідей за раніше спрямованими за-

питами, дорученнями; 
– дії, спрямовані на забезпечення надходжень відповідей на за-

пити, доручення від установ, посадових осіб, зокрема з інших служб і 
органів внутрішніх справ (далі – ОВС); 

– вивчення документів, що надійшли з відповідями на запити й 
доручення; 

– вивчення документів про діяльність фізичних, юридичних осіб 
за місцем їх зберігання; 

– ознайомлення з матеріалами перевірок за скаргами та іншими 
зверненнями, що надійшли в ОВС; 

– вивчення даних про діяння, вчинені способом, подібним до 
кримінального правопорушення, з використанням матеріалів криміна-
льного провадження (що знаходяться у провадженні; зупинених; за-
кінчених розслідуванням; архівних); 

– збір і перевірку даних про осіб, що вчинили подібні правопо-
рушення в попередній і супутній періоди; 

– направлення додаткових запитів в установи, організації, на 
підприємства для уточнення деяких обставин; 

– направлення повторних запитів у разі необхідності перевірки 
раніше отриманих даних; 

– направлення вимог у відповідні підрозділи ОВС про здійснення 
повторних перевірок вилучених раніше слідів через АІПС (далі – аналі-
тично-інформаційно-пошукові системи), криміналістичні обліки, а та-
кож об’єктів, що їй взагалі не перевірялися; 

– публікування повідомлень у засобах масової інформації з ме-
тою виявлення свідків та інших осіб, що мають важливу для розкриття 
злочину інформацію; 

– взаємне інформування слідчого й оперативних співробітників 
про нові отримані дані, їх спільне обговорення; 
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– направлення даних в оперативні частини слідчих ізоляторів, 
установи виконання покарань про перевірку осіб, які там перебувають, 
на причетність до кримінального правопорушення; 

– повторне повідомлення про кримінальне правопорушення ін-
ших ОВС, повідомлення ним додаткової орієнтувальної інформації. 

Виконання цих заходів в основному відбувається в приміщенні 
правоохоронного органу, не вимагає участі інших осіб, тому співро-
бітник для їх здійснення може використовувати так звані «вікна» у 
календарному плані-графіку, тобто години, залишені для аналітичної 
чи технічної роботи, на період яких не заплановані інші дії, або здій-
снення тих чи інших із них відтерміновано з об’єктивних причин.  

На відміну від них, пошукові заходи – це активні дії співробіт-
ника, виконувані самостійно чи за участю інших осіб, у більшості 
випадків поза приміщенням правоохоронного органу, у зв’язку з чим 
вимагають планування та попередньої підготовки. Як організаційно-
аналітичні, пошукові заходи мають гласний характер і можуть про-
водитись і слідчим, і оперативним працівником. До них належать: 

– здійснення поквартирних (подомових) обходів для виявлення 
осіб, що володіють даними про раніше невідомі обставини та факти; 

– пред’явлення громадянам суб’єктивних портретів злочинця, 
ознайомлення їх із описом його прикмет; 

– і первинні, і повторні перевірки місць реалізації, збереження 
речей з метою виявлення викраденого майна; 

– повторне дослідження новим співробітником місця події для 
ознайомлення з ним, з’ясування окремих обставин, виявлення нових 
обізнаних про подію осіб; 

– опитування громадян, що мають важливу для розслідування 
інформацію, а саме: 

а) нових осіб, які звернулися після опублікування повідомлень 
про кримінальне правопорушення у засобах масової інформації; 

б) і нових, і раніше допитаних з метою проведення перевірок на 
наявність змін у взаєминах осіб, що проходили у кримінальному про-
вадженні, якщо у них могли бути причини не давати об’єктивні пока-
зання; 

в) родичів, знайомих, сусідів, інших осіб з оточення з метою ви-
вчення особистості запідозреного, свідків, потерпілого; 

г) для виявлення нових свідків (наприклад, що пізніше довіда-
лися про кримінальне правопорушення, злочинця, можливо від нього 
самого, очевидців приховання кримінального правопорушення тощо); 

– опитування осіб, пов’язаних зі здійсненням досудового роз-
слідування в інших кримінальних правопорушеннях. 
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До оперативно-розшукових заходів, згрупувавши їх відповідно 
до напрямів використання, слід віднести: 

1) заходи, спрямовані на встановлення осіб, що належать до певних 
категорій, які становлять оперативний інтерес, їх перевірку на причетність 
до вчинення кримінального правопорушення; 

2) заходи з перевірки на причетність до кримінального правопо-
рушення підозрюваних у кримінальних провадженнях, що знаходяться 
на стадії досудового розслідування; 

3) заходи, спрямовані на перевірку показань свідків, потерпілих; 
заходи для розшуку викраденого, знарядь учинення кримінального пра-
вопорушення, виявлення оперативним шляхом осіб, які володіють зна-
чущою для розслідування інформацією; 

4) повторне відпрацювання осіб, що потрапили до поля зору 
оперативників на початковому етапі розслідування кримінального 
правопорушення; 

5) розробка (за сприяння негласних співробітників) осіб, запідо-
зрених у вчиненні кримінального правопорушення. 

 
 

3.2. Окремі аспекти організації та здійснення допиту 
 

Слідчі дії, які проводять у кримінальних провадженнях минулих 
років, мають пошукову спрямованість незалежно від типової слідчої 
ситуації, що виникла на момент відновлення досудового слідства. (Аби 
відновити зупинене досудове розслідування, слідчий, прокурор своєю 
постановою відновлює його, якщо зникли підстави для його зупинен-
ня, передбачені ч. 1 ст. 280 КПКУ (підозрюваний видужав, його місце-
знаходження встановлено, проведення процесуальних дій у межах 
міжнародного співробітництва завершено)). Водночас зупинене досу-
дове розслідування може бути відновлено і тоді, коли ці підстави про-
довжують існувати, але виникає нагальна необхідність у невідкладно-
му проведенні окремих слідчих (розшукових) дій, які потрібні для зби-
рання та перевірки доказів у справі, а зволікання з їх проведенням мо-
же призвести до втрати цінної доказової інформації.  

Особливого значення набувають слідчі (розшукові) дії, спря-
мовані на встановлення місця перебування підозрюваного. Якщо в 
результаті проведення цих дій підстави для зупинення досудового 
розслідування не усунуті, воно знову зупиняється постановою про-
курора або слідчого за узгодженням із прокурором. Така ситуація 
може виникати неодноразово, і щоразу має ретельно виконуватися 
процедура зупинення і відновлення досудового розслідування. Копія 
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постанови про відновлення досудового розслідування (а також копії 
постанов про нове зупинення та відновлення) надсилається підозрю-
ваному (якщо він не у розшуку), адвокату-захиснику та потерпілому. 
Постанова про зупинення досудового розслідування може бути оска-
ржена потерпілим, стороною захисту (ч. 4 ст. 280 КПКУ) і скасована 
ухвалою слідчого судді на підставі п. 2 ч. 1 ст. 303 та п. 1 ч. 2 ст. 307 
КПКУ, яка не може бути оскаржена. В такому разі постановою слід-
чого, прокурора досудове слідство відновлюється. Відомості про від-
новлення досудового розслідування слідчим, прокурором вносяться 
до ЄРДР. Рівною мірою всі відомості про факти відновлення розслі-
дування для проведення необхідних слідчих дій і нового зупинення 
розслідування, незалежно від кількості цих акцій, щоразу неодмінно 
вносяться до ЄРДР. 

Так, у разі відсутності яких-небудь даних про злочинця здій-
снюється пошук інформації з метою прямо чи опосередковано її 
отримати. Наявність більш-менш конкретних даних дозволяє про-
вадити пошукову роботу з установлення винної особи, а згодом – 
місцезнаходження відомого злочинця. Після встановлення особи, 
яка вчинила кримінальне правопорушення, здійснюється пошук і 
закріплення доказів її вини. При цьому варто зважати, що досудове 
розслідування вже було, не призвело до позитивних результатів, 
відтак було зупинено. 

Названа специфіка визначає особливості тактики проведення слід-
чих (розшукових) дій після відновлення розслідування. Отож, предметом 
подальшого розгляду будуть слідчі (розшукові) дії, на особливості прове-
дення яких необхідно зважати після завершення певного періоду часу, що 
минув з моменту вчинення кримінального правопорушення. 

Пізнавальна цінність допиту як засобу одержання доказів не-
абияка. Крім безпосереднього одержання вербальної інформації, слід-
чий може сприймати й оцінювати психофізіологічні та кінетичні реак-
ції допитуваної особи на поставлення перед останньою питань різного 
характеру. Допит – найбільш розповсюджений метод збирання доказів; 
охоплює 25% від усього робочого часу слідчого. 

З усіх дій допит є не тільки найбільш ефективним і поширеним, 
але й необхідним чи обов’язковим, тому що здійснюється у кожному 
кримінальному провадженні, слугує не тільки засобом одержання нових, 
але й якісної перевірки наявних доказів. 

Пропонуємо системно розглянути ситуації, що виникають після 
відновлення досудового слідства у кримінальному провадженні мину-
лих років, фактичні підстави та виконавців здійснення первинних чи 
повторних допитів: 
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1-а ситуація. Допит особи ще не здійснювався тому, що: 
– про особу було відомо з матеріалів кримінального проваджен-

ня, але вона була відсутня та місце її перебування встановлено не було; 
– особа взагалі не фігурувала в матеріалах кримінального про-

вадження. 
Фактичні підстави для проведення допиту: 
– одержання відповіді на запит, даних від оперативного співробі-

тника, у яких фігурують нові, раніше не допитані, особи; 
– виявлення місць зберігання, реалізації викраденого майна, що 

знаходяться у конкретної особи, чи покупця краденого; 
– поява осіб, що володіють важливими для розслідування дани-

ми, після публікацій в засобах масової інформації; 
– виявлення свідків у результаті здійснення поквартирних (по-

домових) обходів, особливо очевидців, що впізнали злочинця за опи-
сом його прикмет чи суб’єктивним портретом; 

– виявлення свідків, яким пізніше опосередковано стало відомо 
про кримінальне правопорушення чи вони стали очевидцями прихо-
вання слідів; 

– поява нової запідозреної особи; 
– виявлення осіб з оточення запідозреного, що можуть допомог-

ти у вивченні його особистості; 
– виявлення нових осіб, потерпілих від розслідуваного злочину; 
– неможливість чи недоцільність повторення слідчих (розшуко-

вих) дій за наявності понятих, здатних заповнити своїми показаннями 
їх прогалини та недоліки; 

– виявлення даних про осіб, що згадуються в проаналізованих 
матеріалах кримінального провадження, але не допитаних у ході роз-
слідування. 

2-а ситуація. Допит особи здійснювався до зупинення досудового 
розслідування, не дало позитивні результати збирання доказів вини. На 
думку слідчого, який проводив допит, особа не володіє й не може володі-
ти криміналістично значущою інформацією. 

Фактичні підстави для здійснення допиту: виявлення нових 
джерел інформації, що прямо вказують на наявність в особи важливої 
для розслідування інформації. 

3-я ситуація. Допит особи вже проводився до зупинення досу-
дового розслідування, однак не дав позитивні результати, хоча є при-
пущення, що особа володіє криміналістично значущою інформацією, 
однак замовчує її через такі можливі мотиви: 

– небажання конфліктувати з іншими особами у кримінальному 
провадженні; 
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– острах помсти з боку винної особи; 
– прагнення приховати свої непорядні вчинки, боягузтво; 
– бажання вигородити підозрюваного через родинні, дружні, 

інші відносини з ним чи з корисливих міркувань; 
– прагнення з корисливих мотивів штучно завищити кількість 

викраденого, підсилити відповідальність винної особи з помсти, рев-
нощів чи інших міркувань; 

– бажання приховати чи інакше описати свої дії, помилково 
розцінювані як неправомірні; 

– небажання виступати як свідок чи інший учасник-
розслідування; 

– скептичне ставлення до можливості розкриття злочину. 
Фактичні підстави для проведення допиту: виявлення нових 

джерел інформації, здатних нейтралізувати мотиви особи замовчувати 
значущу для розслідування інформацію. 

4-а ситуація. Допит особи вже здійснювався до зупинення до-
судового розслідування і безрезультатний, оскільки через певні при-
чини особа замовчувала відому їй інформацію, але з часом мотиви за-
мовчування відомостей в особи зникли. 

Фактичні підстави для проведення допиту: одержання достовір-
них даних про зникнення в особи мотивів замовчувати інформацію, 
заяви особи про бажання змінити чи істотно доповнити показання. 

5-а ситуація. Допит особи вже здійснювався, але не дав позити-
вні результати до зупинення досудового розслідування через його не-
якість у цілому. 

Фактичні підстави для проведення допиту: 
– виявлення в ході аналізу матеріалів кримінального прова-

дження істотної неповноти показань; 
– виникнення необхідності перевірки чи уточнення окремих об-

ставин події; 
– виявлення протиріч між показаннями особи та іншими доказами; 
– виявлення своєчасно невстановлених обставин, про які особа 

повинна була знати. 
Отож, після відновлення досудового розслідування співробітник 

може зіштовхнутись з необхідністю і первинного, і повторного допиту 
осіб. Безумовно, в обох випадках необхідно зважати на вплив часу, 
котрий минув з моменту вчинення кримінального правопорушення, на 
формування максимально об’єктивних показань допитуваного. Але 
необхідно зауважувати і на наявності чи відсутності в особи бажання 
давати об’єктивні показання, а також можливості впливу тактичними 
засобами на появу в особи такого бажання. 
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Якщо в особи виникають труднощі під час пригадування обставин 
злочину, то пред’явлення доказів спрямоване на відновлення асоціативних 
зв’язків, уточнення й одержання більш повних показань, усунення помилок 
сприйняття. Активізувати пам’ять свідка в ході допиту можна за допомогою 
використання схем, планів, малюнків, моделей, макетів. Пред’явлення сукуп-
ності з кількох доказів підвищує ймовірність і точність спогадів свідка. 

Для надання допомоги свідку в пригадуванні забутих фактів ре-
комендуємо застосовувати такі основні тактичні прийоми, як ставлен-
ня запитань, що активізують виникнення у свідка асоціацій, 
пред’явлення йому різних об’єктів, що сприяють виникненню асоціа-
цій і пожвавленню пам’яті, вихід зі свідком на місце, де відбулась по-
дія. Крім зазначених прийомів, пропонує застосовувати запитання, що 
нагадуватимуть певні моменти (витяги з показань допитуваного, відо-
мості з інших матеріалів кримінального провадження). 

Конкретизуючи тактичні прийоми, що активізують асоціативні 
зв’язки з метою пожвавлення пам’яті допитуваного, рекомендуємо 
застосовувати прийом асоціації за суміжністю, коли забуте відновлю-
ється у зв’язку з відтворенням попередньої або подальшої події; при-
йом асоціації за подібністю, коли допитуваному пред’являють об’єкт, 
схожий на той, що спостерігався ним раніше; прийом асоціації за кон-
трастом, що полягає у збудженні уяви щодо протилежного об’єкта. 

Викрити неправду можна активним допитом, тобто ставленням 
значної кількості запитань, що призводить до дезорганізації психічних 
процесів, тому що особі важко утримувати в пам’яті відповіді на попе-
редні запитання. 

У ході проведення повторного допиту у разі необхідності подо-
лання конфліктної ситуації тривалість часу, що минув з моменту здійс-
нення першого допиту, може сприяти її усуненню застосуванням при-
йому деталізації та конкретизації показань. Повторний допит не слід 
розпочинати з питання про те, чи підтверджує допитуваний надані ним 
раніше показання, оскільки ставлення такого запитання особі, яка нада-
вала неправдиві показання, утрудняє перехід до показань достовірних, а 
вміння слідчого вислухати вільну розповідь сприяє одержанню повної 
та достовірної інформації. З метою встановлення істини також рекомен-
дується пред’являти речові докази й інші об’єкти, оцінюючи реакції на 
них допитуваного, що дозволяє переконатися в правильності наявної 
версії та коректувати подальший хід допиту.  

Специфіка проведення допитів, виконуваних у матеріалах кри-
мінальних проваджень минулих років, обумовлена необхідністю ура-
хування впливу часу, що минув з моменту вчинення злочину. Застосо-
вані ж для одержання найбільш повних і достовірних показань, такти-
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чні прийоми не мають істотних особливостей порівняно з прийомами, 
використовуваними в ході досудового розслідування в інших криміна-
льних провадженнях, і повинні обиратися слідчим стосовно характеру 
ситуації, що виникла в ході спілкування з допитуваним. 

 
 

3.3. Тактичні особливості  
призначення судових експертиз 

під час розслідування кримінальних правопорушень 
минулих років 

 
Найбільш важливим засобом установлення нових фактичних 

даних і перевірки раніше зібраних доказів у кримінальних прова-
дженнях минулих років є призначення судових експертиз, адже 
впровадження нових досягнень науки і техніки, що раніше не могли 
бути використані, є запорукою розслідування будь-якого криміналь-
ного правопорушення. 

У чинному кримінальному процесуальному законодавстві Украї-
ни проведення експертизи розглядається як один із способів викорис-
тання спеціальних знань у кримінальному судочинстві. Відповідно до 
частини першої статті 242 КПКУ експертиза здійснюється експертом за 
зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням 
слідчого судді чи суду, якщо для з’ясування обставин, що мають зна-
чення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не 
допускається проведення експертиз для з’ясування питань права. 

Судова експертиза – це дослідження експертом на основі спеці-
альних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інфо-
рмацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів 
досудового та судового слідства (ст. 1 ЗУ «Про судову експертизу»). 

Залучення експерта та здійснення судової експертизи – це слі-
дча дія, яка становить особливу, передбачену законом форму одер-
жання нових знань, що мають значення для кримінального прова-
дження, за допомогою здійснення досліджень особами, які володіють 
спеціальними знаннями в галузі науки, техніки, мистецтві, ремеслі. 

Сутність експертизи у проведенні досвідченою особою (експертом) 
за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням 
слідчого судді чи суду на основі її спеціальних пізнань самостійного до-
слідження, необхідного для з’ясування обставин, які мають значення для 
кримінального провадження, що відображаються у висновку експерта. 

Неприпустимо підміняти експертизу консультацією спеціаліста 
навіть у тому випадку, якщо призначення експертизи не обов’язкове. 
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Експертиза в кримінальному провадженні має такі ознаки: 
1) призначається, коли для вирішення певних питань потрібні 

наукові, технічні або інші спеціальні знання; 
2) здійснюється експертом – особою, досвідченою у певній спе-

ціальній галузі (галузях) знань; 
3) таке дослідження має самостійний характер; 
4) законом установлена особлива процесуальна форма залучен-

ня експерта та експертного дослідження; 
5) результати експертизи оформляються висновком експерта. 
Проведення експертизи охоплює: 
1) залучення експерта; 
2) здійснення експертних досліджень; 
3) надання висновку експертом із питань, які поставлені перед 

ним сторонами кримінального провадження, слідчим суддею чи судом. 
Фактичною підставою для призначення експертизи є потреба в 

наукових, технічних або інших спеціальних знаннях, які необхідні для 
вирішення певних питань у кримінальному провадженні. До спеціаль-
них пізнань належать знання у певній галузі науки, техніки, мистецтві 
або ремеслі та інших окремих сферах людської діяльності. Спеціальні 
пізнання у відповідній галузі діяльності визначаються предметом екс-
пертизи. До спеціальних не належать загальновідомі і загальнодоступ-
ні наукові знання в галузі матеріального і процесуального права, яки-
ми повинні володіти слідчі, прокурори, судді. Саме тому закон прямо 
забороняє проведення експертизи для з’ясування питань права. 

З огляду на положення КПКУ складно зробити висновок про те, 
яким саме процесуальним документом залучається експерт до кримі-
нального провадження. Відповідно до ч. 3 ст. 110 КПКУ рішення слід-
чого, прокурора ухвалюється у формі постанови. Частина 7 ст. 69 
КПКУ дає підстави зробити висновок про те, що експерту надсилаєть-
ся доручення. Стаття 332 КПКУ передбачає право суду своєю ухвалою 
доручити проведення експертизи. Буквальне тлумачення ч. 3 ст. 332 
КПКУ дає змогу зробити висновок, що ухвала суду має назву «ухвала 
про доручення проведення експертизи». Отже, зважаючи на прагнення 
забезпечити однаковість кримінальної процесуальної термінології та 
керуючись указаними вище статтями КПКУ, можна зробити висновок, 
що юридичною підставою для залучення експерта та стадії досудового 
розслідування повинна бути постанова слідчого чи прокурора про до-
ручення проведення експертизи. 

Порядок залучення експерта врегульований ст. 243 КПКУ. 
Під час проведення експертиз у кримінальних провадженнях за-

значеної категорії основною проблемою є негативний вплив часу, що ви-
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ражається у зміні зовнішніх ознак і властивостей об’єкта під дією різних 
чинників (природних, техногенних, людських). 

Так, може зношуватися взуття, тупитися або, навпаки, заточувати-
ся сокири, ножі та інші гострі знаряддя злочину, зазнають змін протектори 
шин автомашин і мотоциклів, деталі вогнепальної зброї тощо. Все це мо-
же ускладнити ідентифікацію цих об’єктів за залишеними слідами, а іноді 
взагалі унеможливлює ототожнення. Крім того, змінюються зовнішні 
ознаки особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, що деякою мі-
рою ускладнює її ідентифікацію за фотознімками. З часом змінюється 
навіть почерк, хоч і менше, ніж інші об’єкти криміналістичних експертиз. 

За розслідування кримінальних правопорушень минулих років 
найбільш типові такі експертизи: 

1. Судово-медична або судово-біологічна експертиза речових дока-
зів (судово-медична імунологія, судово-медична цитологія, судово-
медична молекулярна біологія), в ході якої вирішуються такі питання:  

а) чи є на предметах (речових доказах, вилучених у ході пер-
винного розслідування) речовини біологічного походження (кров, во-
лосся, слина, сеча, епідерміс, потожирові виділення тощо), якщо так, 
то кому вони належать: людині чи тварині;  

б) яка давність слідів виявлених залишків;  
в) який приблизний вік та якої статі людина, біологічні залишки 

якої були виявлені; 
г) у випадку, якщо предметом дослідження є кров, то необхідно 

встановити, до якої групи та до якого типу вона належить (якщо у 
кримінальному провадженні є підозрюваний, то чи збігається вона із 
вилученими у неї зразками);  

ґ) яка регіональна природа походження виявленої крові, тобто з 
якої частини тіла вона походить, та яка її кількість у перерахунку на 
рідинний стан; 

д) яка наявність молекули дезоксирибонуклеїнової кислоти (далі – 
ДНК) у кожній клітині, що містить ядро;  

е) яка стійкість структури молекули ДНК до дії фізико-хімічних 
чинників навколишнього середовища;  

є) чи виникало змішування біологічного матеріалу від двох і бі-
льше осіб;  

ж) чи є у вилучених залишках ознаки вірусних або інших захво-
рювань. 

2. Дактилоскопічна експертиза призначається, якщо на предметі 
були виявлені сліди, зовні схожі на відбитки рук або босих ніг людини 
(якщо з моменту вчинення злочину минуло не більше 5–7 місяців). У 
такому разі перед експертами слідчий має право поставити такі питання:  
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а) чи придатні сліди до ідентифікації;  
б) якою рукою або яким пальцем вони залишені;  
в) який приблизний вік і стать особи, яка їх залишила;  
г) який механізм утворення слідів на предметі;  
ґ) які особливості будови руки людини, яка залишила відповідний 

слід (відсутність пальців, наявність мозолів, шрамів тощо);  
д) якщо у кримінальному провадженні є підозрюваний, то чи 

відповідають вони дактилокартам або зразкам, що були відібрані у 
нього;  

е) якщо сліди були вилучені з різних місць, то чи належать вони 
одній особі. 

3. Судово-трасологічна експертиза дозволяє за її проведення 
встановити обставини, пов’язані з механізмом утворення слідів злочину, 
визначити групову належність об’єкта, а головне – ідентифікувати його. 
Питання, що можуть бути поставлені: 

а) чи придатні сліди для ідентифікації;  
б) яким способом утворені сліди та яка їх послідовність; 
в) який механізм утворення слідів;  
г) чи можливо встановити за наданими для дослідження слідами 

якісь фізичні або анатомічні ознаки людини (приблизний зріст, розмір 
взуття, стать, вагу, анатомічні відхилення);  

ґ) якою рукою (пальцем руки) або ногою могли бути залишені 
сліди, вилучені в ході первинного огляду місця події;  

д) які особливості поверхні об’єкта та до якої групової належно-
сті він входить;  

е) якщо у матеріалах кримінального провадження є вилучене 
взуття або рукавички, то чи відповідають вони слідам, зафіксованим 
раніше. 

Крім того, трасологічна експертиза може призначатись із ме-
тою встановлення цілого за частинами, зокрема у випадках, коли у 
підозрюваного (обвинуваченого) виявлені уламки частини предметів, 
що знаходились раніше у потерпілого, або предметів, які належали 
підозрюваному, частини яких були виявлені на місці події. 

4. Балістичні експертизи широко використовуються під час 
розслідування розбоїв, учинених із застосуванням вогнепальної 
зброї. Так, озброєні злочинці за вчинення розбійного нападу в 
окремих випадках не лише погрожують вогнепальною зброєю, але й 
застосовують її. Важливе значення в отриманні криміналістично 
значущої інформації у таких випадках набуває судово-балістична 
експертиза. Крім ідентифікації зброї за стріляними кулями та гіль-
зами, її метою є вирішення діагностичних завдань: вивчення конс-
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труктивних особливостей зброї, встановлення її виду, моделі, при-
датності зброї до пострілу, визначення їх черговості, спрямованості 
та дистанції, положення стрільби тощо. 

5. Фізико-хімічна експертиза призначається з метою встанов-
лення однорідності речовин, що були вилучені на місці події під час 
первинного огляду, з речовинами, виявленими за обшуку або огляду 
помешкання підозрюваного після відновлення досудового слідства, у 
постанові про призначення такої експертизи на розгляд можуть вино-
ситися такі питання:  

а) до якого виду належать виявлені речовини; 
б) чи є вони однорідними з виявленими речовинами на місці по-

дії або з волокнами, що є складовою тканини одягу підозрюваного;  
в) чи є на одязі потерпілого речовини, що є складовою тканини 

одягу підозрюваного. Перелік цих питань орієнтовний і невичерпний. 
6. Ґрунтознавча або мінералознавча експертиза призначається, 

якщо виникла необхідність дослідити залишки ґрунту, виявленого на 
взутті, одязі, знаряддях злочину, із ґрунтом, вилученим на місці вчи-
нення злочину. До основних питань, що мають вирішуватися у ході 
експертного дослідження, можуть бути віднесені такі:  

а) який характер ґрунту, частки якого виявлені на взутті або 
одязі підозрюваного, та чи має він певні особливості;  

б) чи залишились якісь частини ґрунту на взутті, одязі, знаряд-
дях злочину підозрюваного в результаті виявлення його на конкретній 
ділянці місцевості. 

Цей перелік експертиз у кримінальних провадженнях про не-
розкриті злочини минулих років не є вичерпним, адже їх вибір зале-
жить від конкретної слідчої ситуації, що виникла після відновлення 
досудового слідства, та внутрішнього переконання слідчого, у прова-
дженні якого перебувають матеріали. 
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підрозділах внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 940 
від 22.10.2012 року. 



 167

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 2 
 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ 
ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ 
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2.1. ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ  

НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ  
У РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, 

ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НЕЗАКОННИМ ЗАВОЛОДІННЯМ  
ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ  

 
 

ВСТУП 

 
Конституцією України перед державними органами (зокрема 

правоохоронними) поставлено завдання забезпечити безпеку суспільс-
тва, належний правопорядок, гарантувати право на володіння, корис-
тування і розпоряджання своєю власністю тощо. У зв’язку із цим роз-
будова правової держави потребує адаптації засобів протидії злочин-
ності до вимог сьогодення. 

Пріоритетними напрямами діяльності правоохоронних органів є 
протидія злочинам проти особи, власності, незаконного обігу наркоти-
чних засобів, зброї та вибухових речовин, безпеки руху та експлуатації 
транспорту та ін. 

Серед злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту 
особливу небезпеку становлять незаконні заволодіння транспортними 
засобами, в результаті чого власники цих засобів позбавлені можливо-
сті реалізовувати свої права, а відносинам власності завдається суттєва 
шкода, що обумовлює високу суспільну небезпечність цих діянь.  

Зауважимо, що останнім десятиліттям в Україні щороку реєст-
рують у середньому 7,3 тис. незаконних заволодінь автотранспортом, 
із яких 5,6 тис. (76,7%) – заволодіння легковими автомобілями. 

Часто незаконне заволодіння транспортними засобами є способом 
учинення інших злочинів. Такі діяння призводять до дорожньо-
транспортних пригод, вчиняються особами, які перебувають у стані 
сп’яніння, позбавлені або не мали права на керування транспортними 
засобами, а також неповнолітніми. Крім того, транспортні засоби мають 
значну вартість і в результаті незаконного заволодіння ними потерпіло-
му, як правило, завдається шкода у значних розмірах. 

Тенденція збереження високого рівня незаконних заволодінь 
транспортними засобами актуалізує необхідність посилення виявлення 
та попередження означених злочинних діянь. 
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1. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА  
НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ  
ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ 

 

Стаття 289 КК України «Незаконне заволодіння транспортним 
засобом» входить до розділу XI Особливої частини «Злочини проти без-
пеки руху та експлуатації транспорту», в якому об’єднано всі посягання, 
спрямовані на безпечне функціонування транспорту. Злочини, зафіксо-
вані у цьому розділі, вчиняються за безпосереднього використання 
транспорту, поводження з яким є джерелом підвищеної небезпеки. По-
рядок поводження із автотранспортом чітко визначений установленими 
правилами, які спрямовані на його безпечне функціонування. Саме тому 
об’єктом зазначеної групи злочинів є відносини, що забезпечують без-
пеку руху та експлуатації транспорту, які виникають із приводу застосу-
вання тих же або подібних технічних пристроїв. У зв’язку із цим вини-
кає питання, чи порушують ці відносини особи, які незаконно заволоді-
вають транспортним засобом, якщо вони вміють керувати ним, мають 
навички і відповідні документи, що це посвідчують.  

Зазначимо, що небезпечність руху та експлуатації транспорту 
зумовлена тим, що предметом цього злочину є джерело підвищеної 
небезпеки, поводження з яким завжди становить потенційну загрозу 
заподіяти шкоду життю, здоров’ю, майну. Ризик неконтрольованості 
транспортних засобів є завжди, особливо тоді, коли особа заволодіває 
ним протиправно. Саме тому об’єктом незаконного заволодіння транс-
портним засобом потрібно визначити контрольоване використання 
транспортного засобу, що забезпечує безпеку дорожнього руху, за яко-
го неприпустимий ризик заподіяння шкоди життю та здоров’ю людей, 
матеріальним цінностям. 

Важливим елементом складу цього злочину є предмет. Так, зако-
нодавець уживає термін «транспортний засіб», не надаючи чітке пояснен-
ня, що входить у це поняття. У примітці до ст. 286 КК України зазначено, 
що під транспортними засобами в цій статті слід розуміти всі види авто-
мобілів, трактори та інші самохідні машини, трамваї і тролейбуси, а також 
мотоцикли та інші механічні транспортні засоби. У правилах дорожнього 
руху, затверджених постановою КМУ № 1306 від 10 жовтня 2001 року, 
цей термін розкрито дещо детальніше. Зокрема, вказано, що механічний 
транспортний засіб приводиться в рух з допомогою двигуна. Цей термін 
поширюється на трактори, самохідні машини і механізми, а також тро-
лейбуси та транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 
3 кВт. Тому предметом складу злочину, передбаченого ст. 289 КК Украї-
ни, є транспортні засоби, що приводиться в рух із допомогою двигуна. 
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Якщо транспортний засіб облаштований двигуном внутрішнього згорян-
ня, то обмежень щодо об’єму такого двигуна сьогодні не визначено. Якщо 
йдеться про транспортні засоби, обладнані електричним двигуном, то йо-
го потужність повинна бути більше 3 кВат. 

Диспозиція ч. 1 ст. 289 КК України лише вказує на цей склад 
злочину, не роз’яснюючи, що саме потрібно розуміти під незаконним 
заволодінням. Детальніше роз’яснення містить п. 1 примітки до ст. 289 
КК України, де вказано, що незаконним заволодінням є протиправне 
вилучення будь-яким способом транспортного засобу у власника чи 
користувача всупереч їх волі. Отже, законодавець розкриває поняття 
«заволодіння» за допомогою терміна «вилучення». 

Однак не зовсім зрозумілий термін «вилучення». Необхідно за-
значити, що наукова розробка поняття «вилучення» здійснювалася 
насамперед стосовно корисливих злочинів проти власності, а саме тих 
із них, які раніше традиційно входили до розкрадань (сьогодні КК 
України не передбачає термін «розкрадання»).  

Для характеристики діянь, що визначають корисливі посягання 
на відносини власності, пов’язані з оберненням майна на користь 
винного або інших осіб, законодавець застосовує терміни «викраден-
ня», «заволодіння», «придбання». З цього можна зробити логічний 
висновок, що вилучення законодавець не відносить до корисливих зло-
чинів, отже – вважає незаконне заволодіння транспортним засобом 
некорисливим злочином. 

Визначаючи поняття незаконного заволодіння транспортним за-
собом, законодавець вказав на протиправний характер вилучення. Це 
означає, що винний, вилучаючи чужий для нього транспортний засіб, 
не має на нього ані дійсного, ані передбачуваного права.  

Відповідно до чинної редакції ст. 289 КК України у зміст про-
типравності законодавець не включив ознаку вчинення вилучення всу-
переч волі його власника або користувача, а виділив її окремо. Таке 
рішення законодавця можна пояснити прагненням якомога докладніше 
окреслити ознаки цього посягання. Однак очевидно, що коли виклю-
чити з дефініції незаконного заволодіння транспортним засобом озна-
ку «всупереч волі власника або користувача», то ми повинні будемо 
включити цю ознаку до змісту протиправності вилучення. Саме тому 
під час визначення протиправності діяння у злочинах проти власності, 
пов’язаних із оберненням майна на користь винного або інших осіб, у 
юридичній літературі акцентується на тому, що посягання здійснюєть-
ся всупереч волі потерпілого. 

Зазначимо, що в п. 1 примітки до ст. 289 КК України йдеться 
про незаконне заволодіння всупереч волі власника чи користувача 
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транспортного засобу. Однак на практиці можливі випадки, коли воля 
відповідних осіб узагалі може бути невиражена. У такому значенні 
говорити про те, що заволодіння вчиняється всупереч волі власника чи 
користувача транспортного засобу, не можна. Так, за таємного неза-
конного заволодіння транспортним засобом його вилучення здійсню-
ється без будь-якого вираження волі потерпілого й інших осіб, що саме 
й обумовлено таємним способом дії. 

Отож, якщо законодавець вивів цю ознаку за межі протиправно-
сті, юридично більш точно було б указати в законі, що цей злочин мо-
же вчинятися не лише всупереч, але й поза волею власника чи корис-
тувача транспортного засобу.  

Треба також наголосити, що у випадках, коли заволодіння 
транспортним засобом вчинюється поза або всупереч волі власника чи 
користувача, але за обставин, що виключають злочинність діяння (на-
приклад, у разі крайньої необхідності), таке заволодіння не може бути 
визнано незаконним і не тягне кримінальну відповідальність за ст. 289 
КК України. 

Не буде також незаконним заволодіння транспортним засобом 
(крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших 
представництв іноземних держав, міжнародних організацій, транспор-
тних засобів спеціального призначення) працівником міліції для проїз-
ду до місця події, стихійного лиха, доставки в лікувальні установи 
осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, для пересліду-
вання правопорушників та їх доставки в міліцію. Водночас, якщо 
транспортний засіб належить громадянину, то збитки та витрати за 
використання транспорту підлягають відшкодуванню (п. 26 ч. 1 ст. 11 
Закону України «Про міліцію»). 

Відтак, незважаючи на певні тотожності (виділення окремою 
ознакою протиправності ознаку всупереч волі власника або користува-
ча), у визначення поняття протиправність потрібно включати випадки 
вчинення цього злочину не лише всупереч, але й поза волею власника 
чи користувача транспортним засобом. Не є протиправним заволодін-
ня транспортним засобом за обставин, що виключають злочинність 
діяння, або у передбачених законом випадках. 

Незаконне заволодіння транспортним засобом повинно визнавати-
ся закінченим тоді ж, коли визнаються закінченими формальні склади 
злочину. Однак, урахування відповідного способу під час вчинення одно-
го злочину не завжди є закінченим при вчиненні іншого. Наприклад, ві-
домо, що вимагання вважається закінченим із моменту пред’явлення ви-
мог, пов’язаних із погрозою. Відповідно незаконне заволодіння транспор-
тним засобом, вчинене шляхом «вимагання», також повинно визнаватися 
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закінченим із цього ж моменту. Однак у цьому випадку не отримує по-
вний розвиток об’єктивна сторона злочину, що виражається у вилученні 
транспортного засобу. Жодного вилучення в такому разі ще не відбулося, 
висловлення вимог, поєднаних із погрозою, є лише початком здійснення 
об’єктивної сторони злочину. Таке діяння повинно кваліфікуватися як 
замах на незаконне заволодіння транспортним засобом. 

Отже, незаконне заволодіння транспортним засобом повинно 
вважатися закінченим із моменту, коли транспортний засіб було проти-
правно переміщено з місця його первинного знаходження. Попри те, 
відстань, на яку він був переміщений, і спосіб, яким це було вчинено, 
значення для кваліфікації не мають. Це може бути і поїздка на транспор-
тному засобі з використанням власного двигуна, і будь-яке інше його 
переміщення, зокрема буксирування, штовхання, транспортування за 
допомогою іншого транспортного засобу тощо. У випадках, коли вчиня-
ється незаконне заволодіння транспортним засобом, що перебуває в ру-
сі, злочин є закінченим із моменту, коли власник або правомірний кори-
стувач під впливом насильства розпочав здійснювати переміщення 
транспортного засобу в зазначеному винним напрямку, тобто з моменту, 
коли винний зміг установити контроль над рухом цього авто. 

Проникнення у транспортний засіб, спроба запустити двигун і 
навіть запуск двигуна не свідчать про закінчення злочину, як і спроба 
буксирування або штовхання. Ці дії є замахом на злочин.  

Звертаючи увагу на спосіб вчинення незаконного заволодіння 
транспортним засобом, потрібно зазначити, що таке заволодіння може 
бути вчинено і таємно, і відкрито, шляхом обману або зловживання дові-
рою, із застосуванням насильства або погрози застосування насильства. 

Суб’єктом незаконного заволодіння транспортним засобом ч. 1 
ст. 289 КК України передбачена фізична осудна особа, якій на момент 
учинення злочину виповнилось 16 років. А в ч. 2 та 3 ст. 289 КК Укра-
їни зазначено, що таким є фізична осудна особа, якій на момент вчи-
нення злочину виповнилось 14 років. 

Вина під час незаконного заволодіння транспортним засобом ви-
ражається тільки в формі прямого умислу. Мотив і мета заволодіння 
транспортним засобом можуть бути будь-які. 

Вивчення матеріалів судово-слідчої практики довело, що мо-
тиви, з яких здійснюється незаконне заволодіння транспортним засо-
бом, різноманітні. З огляду на конструктивні особливості транспорт-
ного засобу як предмета злочину, всі мотиви цього злочину можна 
умовно розділити на дві групи: 1) мотиви, що реалізуються процесом 
поїздки на транспортному засобі (підвищити або зміцнити свій авто-
ритет серед знайомих, покататися); 2) мотиви, що реалізуються за 
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незаконного заволодіння (користь, бажання доїхати до певного місця, 
перевезти вантаж, помста тощо). 

Домінуюче місце серед мотивів незаконного заволодіння транс-
портним засобом посідають: 1) користь; 2) бешкетництво, прагнення 
покататися, випробувати свої водійські навички; 3) бажання підвищити 
або зміцнити свій авторитет серед знайомих; 4) доїхати до певного міс-
ця; 5) перевезти вантаж; 6) домогтися від потерпілого виконання певних 
дій або втриматися від них; 7) помста; 8) заздрість; 9) хуліганський мо-
тив; 10) бажання вчинити інший злочин із використанням цього транс-
портного засобу. 

Незаконне заволодіння транспортним засобом, як правило, мо-
же бути вчинено з метою: 1) обернення транспортного засобу на ко-
ристь винного або інших осіб; 2) тимчасового використання транспор-
тного засобу. 

Незаконне заволодіння транспортним засобом охоплює не 
лише заволодіння, але й подальше використання або розпорядження 
злочинно добутим транспортним засобом, як зі своїм. Тому вважа-
ємо, що незаконне заволодіння чужим транспортним засобом з ін-
шою, ніж його обернення на власну користь, метою і його подальше 
умисне знищення або пошкодження повинне кваліфікуватися за 
сукупністю злочинів, передбачених статтями 289 і 194 КК України. 

Стаття 289 КК України диференціює відповідальність за неза-
конне заволодіння транспортним засобом залежно від ступеня його 
суспільної небезпечності. У частині 2 цієї статті передбачені кваліфі-
куючі, а в ч. 3 – особливо кваліфікуючі ознаки цього злочину. 

Кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 289 КК України настає 
у випадку вчинення незаконного заволодіння транспортним засобом: 
1) повторно; 2) за попередньою змовою групою осіб; 3) поєднаного з 
насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, 
або з погрозою застосування такого насильства; 4) вчиненого з прони-
кненням у приміщення чи інше сховище; 5) якщо воно завдало значної 
матеріальної шкоди. 

Частина 3 ст. 289 КК України передбачає відповідальність за дії, 
передбачені частинами 1 або 2 цієї статті: 1) вчинені організованою 
групою; 2) поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я 
потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства; 3) якщо 
вони завдали великої матеріальної шкоди. 

Зважаючи на те, що такі групи ознак, як вчинення злочину: 1) за 
попередньою змовою групою осіб і організованою групою; 2) із застосу-
ванням насильства небезпечного й такого, що не є небезпечним для життя 
чи здоров’я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, а 
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також; 3) такого, яким завдано значної або великої матеріальної шкоди, є 
подібними й ступеневими, їх доцільно розглянути погрупно. 

Повторність незаконного заволодіння транспортним засобом, 
згідно з п. 2 примітки до ст. 289 КК України, виникне у випадку вчи-
нення декількох (двох і більше) злочинів, передбачених і цією статтею, 
і статтями 185–187, 189–191, 262, 410 КК України. Однак вчинення 
злочинів, передбачених зазначеними статтями КК України, після неза-
конного заволодіння транспортним засобом не визнається повторним. 
Особливої уваги потребує питання, коли йдеться про вчинення злочи-
нів проти власності, відповідальність за які передбачена в розділі VI Осо-
бливої частини КК України. Так, наприклад, крадіжка чужого майна 
(грабіж, розбій тощо), вчинена винним після незаконного заволодіння 
транспортним засобом з метою обернення його на свою користь, не 
буде, за чинним законодавством, вважатися повторною. 

Не буде також повторності за декількох спроб вчинити незакон-
не заволодіння тим же транспортним засобом або різними транспорт-
ними засобами під час безуспішних спроб заволодіти одним із них, 
учинених упродовж невеликого проміжку часу і в одному місці, за 
умови, що винний намагався заволодіти одним транспортним засобом, 
доступ до якого є легшим. 

Щодо вчинення незаконного заволодіння чужим транспорт-
ним засобом за попередньою змовою групою осіб і організованою 
групою, зауважимо, що незаконне заволодіння транспортним засобом 
за попередньою змовою групою осіб із розподілом ролей виникне в 
тому випадку, коли поряд із виконавцем (співвиконавцями) у вчи-
ненні злочину беруть участь особи, які виконують роль організатора, 
підбурювача або пособника. Водночас їхні дії кваліфікуються за ч. 2 
ст. 289 КК України із посиланням на відповідну частину ст. 27 КК. 
Якщо ж винний поряд із роллю організатора, підбурювача або посо-
бника виконав і роль виконавця, то у формулі кваліфікації посилати-
ся на ст. 27 КК України не потрібно. 

Для кваліфікації незаконного заволодіння транспортним засобом 
як учиненого за попередньою змовою групою осіб необхідно встановити, 
що угода між співучасниками (про характер діяння, час і місце його вчи-
нення, розподіл ролей, принаймні, у загальних рисах) виникла попере-
дньо, тобто до початку вчинення злочину (задовго до цієї події або безпо-
середньо перед нею). Іншими словами, попередня змова стосовно вчинен-
ня незаконного заволодіння транспортним засобом можлива тільки до 
замаху на нього, до початку виконання хоча б одним зі співучасників ді-
яння, що утворює об’єктивну сторону злочину. Ця позиція закріплена в 
п. 16 постанови ПВС України від 23 грудня 2005 р. № 14. 
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Згідно з ч. 3 ст. 28 КК України, злочин визнається вчиненим ор-
ганізованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь 
декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке 
об’єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об’єднаних 
єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на 
досягнення цього плану, відомого усім учасникам групи. 

З огляду на це законодавче положення, можна виокремити низ-
ку ознак організованої групи. 

1. Кількісний склад організованої групи становить мінімум три 
особи, кожна з яких відповідає вимогам суб’єкта злочину. 

2. Попередня зорганізованість у стійке злочинне об’єднання, це 
оціночне поняття, яке встановлюється в кожному конкретному випад-
ку з урахуванням усіх обставин справи. 

Попередня зорганізованість полягає в тому, що організована група 
створюється упродовж більш чи менш тривалого часу, необхідного для 
підбору учасників, установлення потрібного психологічного клімату все-
редині такої групи, розробки плану злочинної діяльності тощо. 

Стійкість означає, що між співучасниками існують стабільні, згу-
ртовані, стійкі й тривалі відносини, пов’язані з підготовкою або вчинен-
ням злочину (злочинів). Ця ознака характеризується наявністю постій-
них міцних внутрішніх зв’язків між співучасниками, високим рівнем 
узгодженості їхніх дій, коли кожен усвідомлює єднання його з іншими 
особами та прагне досягнути єдиного злочинного результату. Згідно з 
п. 11 постанови ПВС України від 23 грудня 2005 р. № 13 «Про практику 
розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими 
злочинними об’єднаннями», стійкість організованої групи полягає в її 
здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тоб-
то ефективно протидіяти факторам, що можуть її дезорганізувати: і вну-
трішнім (наприклад, невизнання авторитету або наказів керівника, нама-
гання окремих членів об’єднання відокремитись чи вийти з нього), і зо-
внішнім (недотримання правил безпеки щодо дій правоохоронних орга-
нів, діяльність конкурентів у злочинному середовищі тощо). 

3. Наявність відомого співучасникам єдиного плану, на реаліза-
цію якого спрямовані зусилля злочинців. 

4. Розподіл функцій між співучасниками. Йдеться і про суто 
технічний розподіл функцій співвиконавців (одні особи захоплюють 
транспортний засіб, інші – здійснюють його переміщення), і про роз-
поділ ролей, коли поряд із виконавцем у вчиненні злочину беруть 
участь підбурювач, організатор і пособник. 

Організована група вважається створеною з моменту досягнен-
ня її учасниками домовленості про вчинення першого злочину за наяв-
ності планів про подальшу спільну злочинну діяльність. 
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Під час незаконного заволодіння транспортним засобом із 
проникненням у приміщення чи інше сховище злочин вважається за-
кінченим із моменту, коли винний перемістив транспортний засіб за 
межі відповідної території, приміщення, з обмеженим доступом, що 
було вибране для зберігання транспортного засобу. 

У випадку, коли злочин вчиняється за попередньою змовою 
групою осіб, але фактично проникнення здійснює лише одна особа, 
кваліфікуюча ознака проникнення в приміщення чи інше сховище ін-
кримінується всім співучасникам, якщо це охоплювалося їхнім умис-
лом. 

Незаконне заволодіння чужим транспортним засобом, поєдна-
не з насильством, що не є небезпечним або небезпечним для життя чи 
здоров’я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильст-
ва передбачено в ч. 2 і ч. 3 ст. 289 КК України відповідно. 

Під насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров’я 
потерпілого, розуміється заподіяння легкого тілесного ушкодження, 
що не спричинило короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату 
працездатності, а також вчинення інших насильницьких дій (спричи-
нення ударів, побоїв, обмеження або незаконне позбавлення волі) за 
умови, що вони не були небезпечні для життя чи здоров’я у момент 
заподіяння. 

Небезпечне для життя чи здоров’я потерпілого насильство – це 
заподіяння йому легкого тілесного ушкодження, що спричинило коро-
ткочасний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності, серед-
ньої тяжкості або тяжкого тілесного ушкодження, а також інші наси-
льницькі дії, які не призвели до вказаних наслідків, але були небезпеч-
ні для життя чи здоров’я в момент заподіяння (наприклад, насильство, 
що призвело до втрати свідомості чи мало характер мордування, зду-
шення шиї, скидання з висоти, застосування електроструму, зброї, 
спеціальних знарядь тощо)1. 

Відтак заподіяння потерпілому під час вчинення насильницько-
го незаконного заволодіння чужим транспортним засобом різних тіле-
сних ушкоджень, а також незаконне позбавлення його волі повністю 
охоплюється частинами 2, 3 ст. 289 КК України і не вимагає додатко-
вої кваліфікації. Лише заподіяння смерті не охоплюється цією статтею. 

Застосування до потерпілого без його згоди наркотичних засо-
бів, психотропних, отруйних або сильнодіючих речовин (газів) з ме-
тою заволодіння чужим транспортним засобом слід розглядати як на-

–––––––– 
1 Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень визначається судово-медичною експертизою 

на підставі Правил судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, 
затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я від 17.01.1995 р. № 6. 
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сильство, і залежно від того, було воно небезпечним або таким, що не 
є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, кваліфікувати діян-
ня за ч. 3 або ч. 2 ст. 289 КК України (за наявності закінченого складу 
злочину). Якщо застосування таких засобів було небезпечним для жит-
тя чи здоров’я потерпілого, але не спричинило відповідні наслідки, то 
вчинене слід кваліфікувати за ч. 3 ст. 289 КК України тільки за умови, 
що винний усвідомлював можливість настання таких наслідків. 

Необхідно зазначити, що під психічним насильством у частинах 
2 і 3 ст. 289 КК України розуміється тільки погроза застосування фізично-
го насильства, тобто потенційно можливе фізичне насильство. Інші види 
психічного насильства (наприклад, погроза знищення майна, погроза 
розголошення відомостей, які потерпілий бажає зберегти в таємниці, 
тощо) не входять у зміст цієї кваліфікуючої ознаки. За їх наявності 
кваліфікація повинна здійснюватися за ч. 1 ст. 289 КК України (за від-
сутності інших кваліфікуючих ознак, передбачених у частинах 2 і 3 
ст. 289 КК). 

Насильницьке незаконне заволодіння чужим транспортним за-
собом необхідно вважати закінченим не з моменту застосування наси-
льства, а з моменту, коли винний вчинив протиправне вилучення 
транспортного засобу. Якщо насильство було застосовано, однак вилу-
чити транспортний засіб винному не вдалося, діяння необхідно квалі-
фікувати як замах на задуманий злочин (ст.ст. 15 і 289 КК України). 

Стосовно незаконного заволодіння транспортним засобом, що 
завдало значної або великої матеріальної шкоди, то зазначимо, що, 
згідно з п. 3 примітки до ст. 289 КК України, матеріальна шкода визна-
ється значною у разі заподіяння реальних збитків на суму від 100 до 
250 нмдг, а великою – у разі заподіяння реальних збитків на суму бі-
льше 250 нмдг. Цим законодавець намагався запобігти непорозумін-
ням у тлумаченні таких кваліфікуючих ознак на практиці. 

Поняття значної та великої матеріальної шкоди законодавець 
уперше розкриває через категорію «реальні збитки», але роз’яснень, як 
його слід розуміти, у статті не дається. Потрібно зазначити, що такий 
термін не містить жодна стаття КК України. 

З’ясування змісту категорії «реальні збитки» слід здійснювати 
шляхом системного тлумачення законодавства. У частині 2 ст. 22 ЦК 
України вказано, що збитками є: 1) витрати, яких особа зазнала у зв’язку 
зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зроби-
ла або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні 
збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних 
обставин, якби її право не було порушено (упущена вигода). Зауважимо, 
що реальні збитки, про які йдеться в ст. 289 КК України, слід розуміти 
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так, як вони визначені в п. 1 ч. 2 ст. 22 ЦК України. Такі збитки повинні 
мати, по-перше, матеріальний характер. По-друге, до них не можна 
включати упущену вигоду. Це повинні бути саме прямі збитки, які вже 
настали (реальні), а не ті, які можуть настати.  

Особливості звільнення від кримінальної відповідальності пе-
редбачені ч. 4 ст. 289 КК України 

Для застосування ч. 4 ст. 289 КК України достатньо установити 
відповідність фактичних обставин справи умовам, із якими законода-
вець пов’язує звільнення від кримінальної відповідальності за неза-
конне заволодіння транспортним засобом, тобто передбаченим зако-
ном обставинам, наявність яких обов’язкова для цього виду звільнен-
ня. Розглянемо їх. 

Винний повинен вчинити незаконне заволодіння чужим транс-
портним засобом уперше 

Це положення поширюється і на закінчений злочин, і на готу-
вання або замах на злочин, а також на будь-якого співучасника неза-
конного заволодіння чужим транспортним засобом незалежно від ви-
конуваної ним у злочині ролі. 

Особа вважається такою, що вчинила цей злочин уперше, якщо 
вона: а) раніше фактично не вчиняла злочину, передбаченого ст. 289 
КК України; б) вчиняла раніше цей злочин, але до моменту вчинення 
нового незаконного заволодіння чужим транспортним засобом минули 
строки давності притягнення її до кримінальної відповідальності; 
в) вчиняла раніше цей злочин, була засуджена за нього, однак суди-
мість погашена або знята у встановленому законом порядку; 
г) вчиняла цей злочин, але була на законних підставах звільнена від 
кримінальної відповідальності за нього.  

З цього можна зробити висновок, що такий вид звільнення може 
бути застосований і до осіб, які вчинили інші злочини. Тобто застосу-
ванню ч. 4 ст. 289 КК України не перешкоджає вчинення винним до 
або після незаконного заволодіння чужим транспортним засобом ін-
шого злочину (наприклад, крадіжки, грабежу, хуліганства тощо). 

Винним повинно бути вчинене незаконне заволодіння чужим 
транспортним засобом без застосування насильства до потерпілого 

Використання під час вчинення злочину насильства виключає 
застосування ч. 4 ст. 289 КК України. Законодавче формулювання від-
повідного положення виглядає так: «... (за винятком випадків незакон-
ного заволодіння транспортним засобом із застосуванням будь-якого 
насильства до потерпілого чи погрозою застосування такого насильст-
ва)...». Отже, положення діє лише за умови, що винний не застосовував 
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під час незаконного заволодіння транспортним засобом насильство, а 
також не погрожував його застосуванням. 

Винний повинен добровільно заявити про вчинений злочин пра-
воохоронним органам 

Це означає, що особа без будь-якого зовнішнього примусу без-
посередньо або за допомогою інших осіб добровільно повідомляє в 
будь-якій формі (усній, письмовій, за допомогою Інтернету тощо) ор-
ганам слідства, прокуратури або суду про те, що нею вчинено неза-
конне заволодіння чужим транспортним засобом. Мотиви такої пове-
дінки можуть бути різні і юридичного значення не мають (докори сум-
ління, каяття, страх перед покаранням тощо). Водночас ініціатива мо-
же бути не лише винного, але й інших осіб, наприклад його родичів чи 
близьких. Однак рішення про добровільну заяву винний повинен ухва-
лити самостійно та добровільно. 

Винний повинен добровільно повернути транспортний засіб 
власнику 

Це означає, що особа самостійно вирішує повернути транспортний 
засіб, яким вона незаконно заволоділа, відповідній особі. Однак транспорт-
ний засіб не завжди можна повернути саме власнику. Тому повернути його 
потрібно власникові або особі, якій власник надав транспортний засіб, – 
користувачу.  

Винний повинен добровільно повністю відшкодувати завдані збитки 
Збитки є різновидом спричиненої власнику (користувачу) 

транспортного засобу матеріальної шкоди. Втрати і витрати майнового 
характеру, які перебувають у причинному зв’язку зі вчиненим злочи-
ном, можуть бути виражені в грошовому еквіваленті. 

Як правило, їх утворюють витрати з ремонту транспортного засо-
бу, вартість паливно-мастильних матеріалів, амортизаційний знос. За не-
можливості повернути транспортний засіб розмір збитків установлюється, 
з огляду на його вартість на момент учинення злочину. До збитків за ви-
могою потерпілого потрібно включити також втрачену вигоду. Збитки, за 
загальним правилом, можуть бути відшкодовані і винним, і іншими осо-
бами, зокрема батьками чи близькими родичами. 

Криміналістична характеристика незаконного заволодін-
ня транспортними засобами 

У ефективності розслідування кримінальних правопорушень що-
до незаконного заволодіння транспортними засобами неабияке місце 
посідає глибоке та всебічне вивчення криміналістичної характеристики. 
Цей напрям дозволить правильно висунути слідчі версії, обрати тактику 
проведення окремих слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 
(розшукових) дій. 
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Донедавна правопорушники здійснювали незаконне заволодіння 
транспортними засобами для своїх потреб. Сьогодні транспортні засо-
би викрадаються значно частіше для отримання максимальної фінан-
сової вигоди.  

Незаконне заволодіння транспортними засобами – один із голо-
вних сегментів світового кримінального бізнесу поряд із торгівлею 
наркотиками та зброєю. Згідно з даними Інтерполу, у світі викрадають 
автомобілі кожні 10–20 сек., або близько 3 млн. авто на рік. У сукуп-
ності світовий ринок продажу викрадених автомобілів щорічно досягає 
близько 15–20 млрд. доларів. Європа, за статистикою, лідирує у неза-
конному заволодінні вантажними автомобілями. Щорічно викрадають 
близько 20 тис. таких машин, а часом із доволі цінним вантажем. У 
цілому в країнах Євросоюзу пальма першості з таких крадіжок нале-
жить Великобританії, де щорічно викрадають близько 500 тис. авто-
мобілів усіх класів. Лишень у Лондоні здійснюють крадіжки близько 
70 тис. авто вартістю майже 1 млрд. фунтів стерлінгів ($ 2 млрд.). Дру-
ге, третє і четверте місця за викраденням автомобілів посідають Італія 
(300 тис.), Німеччина (140 тис.) і Польща (50 тис.). 

Але максимальну кількість викрадень реєструють у найбільш ав-
томобільній (на особу населення) країні – США, де, за даними ФБР, що-
річно викрадається близько 1,3 млн. авто на загальну суму 8 млрд. дола-
рів. За останні 10 років ця кількість збільшилася на 51%. Не дивно, що у 
Сполучених Штатах Америки найжорсткіше покарання за автомобільну 
крадіжку – 15 років позбавлення волі. Для порівняння, в Україні це від 
трьох до п’яти років, і тільки в разі застосування насильства – 12 років. 

Зауважимо, що процес автомобілізації населення України хара-
ктеризується стрімкими темпами. Щодня численна армія автоаматорів 
поповнюється новими членами. Водночас підвищується активність 
різних організованих злочинних структур, які провадять злочинну дія-
льність, пов’язану з незаконним заволодінням транспортними засоба-
ми. Якщо раніше, 5–6 років тому, злочини, пов’язані з ненасильниць-
ким посяганням на автотранспорт, здійснювалися, як правило, спон-
танно, без попередньої підготовки і в основному одинаками, то зараз 
ситуація змінилася, на жаль, не в сприятливий для автоаматорів бік. 
Треба визнати, що до цього не готові ні правоохоронні органи, ні авто-
власники. Заволодіння автотранспортом здійснюються добре підготов-
леними і технічно оснащеними злочинними групами, які спеціалізу-
ються на подібному виді кримінального «автобізнесу».  

Незаконному заволодінню автотранспорту передує ретельна 
підготовка: вибір предмета посягання (модель, марка автомобіля, ко-
лір, товарний вигляд, рік випуску, встановлена охоронна система); 
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через зв’язки в автосервісах, на мийках, автостоянках, автокрамницях, 
майстернях, фірмах, які встановлюють охоронні системи, правопору-
шниками отримуються дублікати ключів, коди і паролі; спостереження 
за поведінкою власника автомашини; вибір місця скоєння криміналь-
ного правопорушення (гараж, бокс, вулиця, автостоянка) і часу (вечір, 
ніч, день); вивчення режиму роботи і умов охорони об’єкта, з якого 
передбачається скоїти заволодіння; підбір учасників, розподіл ролей і 
функцій між ними; планування кримінальної діяльності; підбір спеціа-
льних знарядь; також можуть застосовуватися спеціальні засоби спо-
стереження за об’єктом (фото-, відеоапаратура, мобільні засоби стіль-
никового зв’язку, комп’ютерна техніка, біноклі, прилади нічного ба-
чення, прослуховувальні пристрої); виготовлення підроблених доку-
ментів (технічних паспортів, довіреності); виготовлення підроблених 
номерних знаків або їх використання від інших автотранспортних за-
собів; вивчення шляхів підходу і відходу від місця злочину; пошук 
каналів збуту викраденого (продавців, покупців, посередників); вироб-
лення певної лінії поведінки (протидії правоохоронним органам) на 
випадок провалу кримінальної операції. Зазначимо, що перелічені за-
ходи застосовуються в комплексі. 

Способи безпосереднього проникнення до місця знаходження 
транспортного засобу в основному визначаються конкретним місцем і 
умовами стоянки та зберігання транспортного засобу. Для проникнен-
ня в гараж правопорушники використовують такі способи: перепилю-
вання петель і дужок замків; підбір ключів до замків гаража або вико-
ристання відмичок; підкоп під гараж; зрив замка за допомогою підруч-
них предметів (лом, металеві прилади); зрив замка або дверей з вико-
ристанням транспортного засобу; відгортання або вирізування газозва-
ркою частини металевих стінок гаража або ж дверей; руйнування стін 
або перекриття гаражів. 

Способи проникнення в транспортний засіб розрізняються за-
лежно від кваліфікації особи злочинця. Для дій організованих груп 
найбільш характерні способи, що не завдають істотної шкоди автомо-
білю. Це пов’язано з тим, що під час злому товарний вигляд транспор-
тного засобу буде втрачено, а відновлення вимагає додаткових витрат. 
Найбільш типовими способами проникнення в авто є: підбір ключів 
або використання відмичок; вільний доступ; відтиск скла, важеля зад-
ніх дверей; видалення скла або кватирки; проштовхування сталевого 
дроту, важеля склоочисника або іншого аналогічного інструменту між 
дверима і отвором дверей з метою підйому блокувальної кнопки; від-
гортання верхньої кромки дверей за допомогою клину так, щоб у цю 
щілину можна було вставити інструмент і натиснути на важіль відчи-
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нення дверей; свердління або пробиття отвору поблизу дверного зам-
ка, щоб досягнути до системи тяги і важелів фіксатора дверей.  

Зазначимо про найбільш поширені способи, які використову-
ються правопорушниками під час подолання електронних перешкод на 
автомобілях. Насамперед це умисне увімкнення звукової сигналізації 
шляхом неодноразового удару по колесу автомашини, сподіваючись, 
що власник вимкне пристрій, аби звуки не заважали сусідам. Водночас 
треба зауважити про недосконалість деяких видів протиугінних сис-
тем, що обумовлюють їх автоматичне увімкнення внаслідок дії випад-
кових чинників: коливання температури, звуки грому, авто, що проїж-
джає повз. Після вимкнення сигналізації злочинці за допомогою меха-
нічного злому проникають в автомашину. 

Характеристика способів скоєння кримінального правопорушення, 
яким скористався злочинець, дозволяє висунути версії і про мету скоєння 
кримінального правопорушення, і про особу злочинця. Крім того, встано-
влення способу скоєння кримінального правопорушення сприятиме ухва-
ленню обґрунтованого рішення про вибір напряму розслідування, а також 
ефективності профілактичної роботи. Характер протиправної діяльності у 
сфері автотранспорту радикально змінився, зокрема після введення елект-
ронних іммобілайзерів та інших запобіжних заходів виробниками авто-
транспорту та правоохоронними органами. 

Під час вибору способу незаконного заволодіння транспортними 
засобами найбільш характерними слід вважати: приєднання проводів 
запалення безпосередньо, тобто розрив основного електричного ланцю-
га, який з’єднаний із замком запалення автотранспортного засобу, і 
під’єднання проводів запалення не застосовуючи ключ; підбір ключів до 
замка запалення; установка окремих частин замість знятих власником 
(акумулятор, дроти запалення, кришка ротора розподільника запалення, 
свічки запалення, котушка розподільника запалення та ін.); використан-
ня ключів, залишених власником у замку запалення; інші способи (на-
приклад, буксирування за допомогою іншого автомобіля або відкочу-
вання на незначну відстань, з якої і здійснюється запуск двигуна). 

Грабежам і розбоям майже завжди притаманний чинник раптовос-
ті. Якщо кримінальне правопорушення скоюється на відкритій стоянці, 
раптовість досягається через напад на потерпілого із засідки або іншого 
автомобіля. Іноді вони намагаються вступити в контакт із майбутньою 
жертвою (під виглядом різних фахівців, продавців або покупців автома-
шин), відтак, застосовуючи насильство, здійснюють заволодіння транспо-
ртним засобом. Насильство над потерпілим може здійснюватися в різних 
формах: словесні погрози; залякування жертви шляхом демонстрації зброї 
або інших предметів; спричинення фізичної шкоди здоров’ю особі потер-
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пілого різного ступеня тяжкості (побиття, задушення, утримання); дове-
дення до безпорадного стану шляхом уведення в організм сильнодіючих 
або одурманювальних речовин (алкоголю, наркотиків, отрут, медичних 
препаратів); застосування вогнепальної (холодної) зброї або інших пред-
метів. Трапляються випадки вбивства особи потерпілого. 

Під час відкритого незаконного заволодіння транспортними за-
собами вирішальну роль виконує встановлення безпосереднього кон-
такту з особою потерпілого й вплив на нього з метою заволодіння 
транспортним засобом. Це може бути здійснено під виглядом перевір-
ки документів працівниками Державної автомобільної інспекції з ви-
користанням міліцейської форми; домовленості підвезти до певного 
місця на стоянці або голосування (віктимна поведінка потерпілого 
найчастіше сприяє неправомірному заволодінню його автомобілем); 
під час стеження за автотранспортом до його випадкової зупинки; при 
імітуванні ремонту дороги або поломки своєї автомашини; за-
подіянням незначних механічних ушкоджень автомашині під виглядом 
дорожньо-транспортної пригоди або створенням умов, що виключають 
подальший рух і маневрування автомашини (притиснення до узбіччя).  

Для заволодіння чужим транспортним засобом члени ор-
ганізованої злочинної групи іноді можуть створювати аварійну ситу-
ацію за участю пішохода. Наприклад, під час маневрування заднім 
ходом на стоянці або у дворі інсценується наїзд на пішохода. 

У деяких випадках певну небезпеку може становити сигналі-
зація з так званим центральним замком. У момент дистанційного 
зняття автомобіля з охорони центральний замок здебільшого вимикає 
блокування одразу з усіх дверей, а не лише водійських дверцят. Цим 
негайно користуються правопорушники, які перебувають поруч. На-
пад на водія може відбуватися й у момент короткочасної зупинки 
транспортного засобу перед світлофором, на залізничному переїзді, 
коли водій найменше очікує цього й, зазвичай, тримає дверцята ав-
томобіля незаблокованими зсередини. 

У слідчій практиці відомі випадки «кооперації» автовикрадачів із 
кишеньковими злодіями з метою заволодіння автомобілем. У торговому 
центрі у водія автомобіля, який припаркований на стоянці, спочатку 
здійснюють крадіжку ключів від транспортного засобу, а згодом опера-
тивно передають їх безпосередньо особі, яка здійснює викрадення. 

Останніми роками виникають способи незаконного заволодіння 
транспортними засобами у присутності його власника, засновані без-
посередньо на довірі до злочинця. Автовласники добровільно віддають 
свій автомобіль у руки шахраїв – винуватця підставної дорожньо-
транспортної події та особи, яка видає себе за робітника автосервісу. 
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Загалом, як засвідчив аналіз скоєння незаконних заволодінь 
транспортними засобами, цей вид кримінальних правопорушень мож-
на поділити на умовні категорії залежно від мети їх скоєння. 

До першої група входять звичайні заволодіння автомобілем за 
допомогою пограбування, розбійного нападу або шахрайських дій, 
після чого за підробленими або чужими документами (зі зміною або 
без зміни ідентифікаційних номерів) автотранспортний засіб вивозить-
ся за межі України, де легалізується і береться на облік. 

Друга група охоплює імітацію страхового випадку (переважно авто-
мобілі іноземної реєстрації). Застрахований транспортний засіб власник 
продає громадянину України за реквізитами неіснуючої фірми, у зв’язку з 
чим виготовляються відповідні документи. Після ввезення автомашини на 
територію України «колишній власник» повідомляє правоохоронні ор-
гани про незаконне заволодіння та отримує страхове відшкодування. 

Значне поширення, особливо щодо дорогих престижних автома-
шин, набуло страхове шахрайство (інспірований страховий випадок із 
метою привласнення страхової премії). Непоодинокі випадки, коли ша-
храй, придбавши новий дорогий автомобіль, страхує його від усіх видів 
ризику за формою «каско», після чого неофіційно продає його за помір-
ну ціну іншій особі. Дочекавшись, щоб покупець міг виїхати до іншої 
країни, або навіть зареєструвати автомашину в іншій державі, власник 
сповіщає правоохоронні органи та страхову компанію про незаконне 
заволодіння транспортним засобом (відібрання шляхом пограбування). 
В більшості випадків власниками таких автомобілів є громадяни інших 
держав українського походження.  

До третьої групи належать незаконні заволодіння, пов’язані з 
поверненням за винагороду. Такі кримінальні правопорушення стано-
влять більшість. Зауважимо, що значна кількість транспортних засобів, 
викрадених із цією метою, повертаються власникам.  

Основна мета правоохоронних органів – розкрити злочин і пока-
рати винних, водночас для власників автотранспорту найбільш важливе 
завдання – відшкодування матеріальних збитків і повернення транспор-
тного засобу власнику. 

Четверту групу становлять незаконні заволодіння, пов’язані з 
розукомплектуванням транспортних засобів. Саме цей вид злочинних 
дій застосовується для легалізації викраденого транспортного засобу 
через використання фальшивих документів або підроблених номерів 
вузлів та агрегатів. 

Викрадені транспортні засоби часто комплектуються фальшивими 
документами із заміною ідентифікаційних ознак, після чого поверта-
ються на нову реєстрацію. «Фахівці» підробляють ідентифікаційні но-



 185

мери так, що їх неможливо відрізнити від справжніх без експертного 
дослідження. Транспортні засоби часто підробляються під номери ав-
томашин, які потрапили в аварію та повністю втратили свою вартість. 
Залишки таких автомашин із справжніми документами закуповуються 
правопорушниками та використовуються для організації легального 
прикриття викраденого транспорту. 

Інколи автотранспортні засоби з використанням фальшивих докуме-
нтів і старих номерних знаків використовуються без постановки на облік. 

Ще одним елементом повноструктурного способу незаконного 
заволодіння транспортним засобом є спосіб приховання кримінального 
правопорушення. Способи приховання значною мірою залежать від 
того, з якою метою було здійснено заволодіння транспортним засобом.  

Для легалізації викраденого транспортного засобу правопоруш-
ники виконують дії, пов’язані з повною (іноді – частковою) зміною 
транспортного засобу або документів, що дають право на тимчасове 
(постійне) володіння транспортним засобом. До таких способів можна 
віднести заміну номерних маркувань на кузові, двигуні, шасі, трафаре-
тній табличці; підробку довіреностей, технічного паспорта, свідоцтва 
про реєстрацію; перефарбовування кузова. 

До типових способів приховування незаконного заволодіння 
транспортними засобами входять: переправлення автомашини за межі 
населеного пункту, де вона була викрадена; тимчасове укриття авто-
транспорту або його частин у спеціально приготованих для цієї мети 
місцях (за місцем проживання, роботи особи злочинця або їхніх роди-
чів і знайомих, а також у лісосмузі, чагарниках, ярах); зміна зовніш-
нього вигляду, заводського маркування, державних номерних знаків 
автомобіля; демонтаж автотранспортного засобу на окремі вузли і аг-
регати; підробка (виготовлення) документів на право користування і 
володіння автомобілем; знищення знарядь і предметів, а також матері-
альних слідів кримінального правопорушення.  

Якщо транспортний засіб був знаряддям учинення іншого зло-
чину (розбійний напад на інкасаторів, убивство на замовлення, терори-
стичний акт тощо), його найчастіше спалюють, при цьому вогнем 
знищується значна кількість слідів кримінального правопорушення. В 
інших випадках транспортний засіб утоплюють у водоймищі, прихо-
вують у лісі чи іншому потаємному місці, однак найбільшу гарантію 
безпеки дає саме його спалювання. 

Збут транспортних засобів – завершальна стадія такого кримі-
нального правопорушення. До місця збуту викрадені автомобілі пере-
правляються сухопутним, водним і повітряним шляхами. Професійні 
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злочинці для цього використовують автотрейлери, залізничні платфо-
рми, контейнери, пороми і навіть авіалайнери. 

Також використовуються засоби маскування зовнішності (мас-
ки, окуляри, фальшиві вуси й борода, формений одяг тощо).  

Крім того, часто використовується: розукомплектовування й ре-
алізація викраденого автомобіля частинами; зміна салону автомашини 
й установка значної кількості декоративних елементів (тонування, мо-
лдинги, спойлери, пороги, диски, тюнінгова обробка); виготовлення 
нових номерних знаків або використання номерних знаків інших авто-
машин; перефарбування кузова автотранспортного засобу. 

Найчастіше особи, що планують незаконно заволодіти або неза-
конно заволодівши автотранспортним засобом, купують аналогічний 
старий, аварійний (разом із документами), або тільки документи на 
схожий автомобіль. З нього знімають трафаретну табличку з ідентифі-
каційним номером і вирізають нумеровану ділянку на кузові, відтак 
установлюють їх на викрадений автомобіль. 

Під час зміни або заміни номерів кузова, двигуна, трафаретної 
таблички між ними виявляється явна невідповідність. Ця обставина 
зумовлена особливостями виготовлення, складання і реєстрації автомо-
біля. Номери кузова й двигуна автомашини взаємозалежні й за ними 
можливе визначення року їх випуску. Певному року відповідають ті чи 
інші комбінації цифр. Зміна будь-якої із них порушує систему й відпові-
дно змінює дату. 

Дати виготовлення кузова й двигуна (що очевидні із комбінації 
цифр) повинні збігатися: між собою; з датою випуску, зазначеною в 
техпаспорті автомобіля; з датою, позначеною в ідентифікаційному но-
мері трафаретної таблички у вигляді латинської букви; датою випуску, 
зазначеною на більшості деталей (інжекторі, приладах, ременях безпе-
ки, скляних виробах, підшипниках). 

Злочинні групи, які спеціалізуються на незаконному заволодінні 
транспортними засобами з метою їх перепродажу, з успіхом використо-
вують «вахтовий метод», або «метод ротації»: після успішної реалізації 
злочинного задуму виконавці на певний час переїздять до іншого міста, 
а їм на зміну прибуває інша група. У подальшому все повторюється. 

Важлива роль у механізмі кримінальних правопорушень, що ви-
вчаються, належить стороні, що потерпіла (власникам автотранспорт-
них засобів). Близько 85% таких злочинів вчиняються щодо фізичних 
осіб (громадян), а 15% – стосовно юридичних осіб (підприємств, фірм, 
організацій). Стороні, що потерпіла, від таких правопорушень, практи-
чно завжди заподіюється значний матеріальний збиток. 
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Як доводить слідча практика, у низці випадків незаконне заволо-
діння транспортними засобами, здійснене певним способом, передбачає 
вибір не будь-якого, а конкретного потерпілого. Тому між особою зло-
чинця і потерпілим часто виникає відповідний взаємозв’язок. Так, за 
здійснення практично усіх шахрайських дій з автотранспортом і скоєння 
третини крадіжок, грабежів і розбійних нападів правопорушники знайо-
мляться з жертвою напередодні скоєння кримінального правопорушен-
ня, спостерігають за нею і збирають інформацію. Найчастіше це відбу-
вається у разі відвідання особою потерпілого авторинків, автомагазинів, 
ремонтних майстерень. Саме тут професійні правопорушники визнача-
ють майбутню жертву, встановлюють за нею спостереження, вступають 
у контакт, видаючи себе за досвідчених фахівців, консультантів, торго-
вих посередників або інших, потрібних для клієнтів, осіб. 

Іноді незаконному заволодінню транспортними засобами пе-
редують дружні, сусідські і навіть родинні відносини, розпивання 
спиртних напоїв із малознайомими людьми. Тому одне із завдань 
розслідування таких кримінальних правопорушень – установлення 
взаємозв’язку окремих елементів у системі криміналістичної харак-
теристики «особа злочинця – особа потерпілого». 

Суб’єктами цього злочину не можуть виступати: а) водії транс-
портних засобів, закріплених за ними адміністрацією підприємств 
установ, організацій, в яких працюють такі водії; б) особи, відповіда-
льні за технічний стан та експлуатацію транспортних засобів, закріп-
лених за ними (начальник колони, інженер з експлуатації тощо); 
в) особи, яким власник видав доручення на управління транспортним 
засобом; г) співвласники транспортного засобу; ґ) особи, які користу-
ються транспортним засобом за згодою власника чи законного корис-
тувача, хоча ця згода і не була належно оформлена. 

Кримінальні правопорушення, що посягають на незаконне заво-
лодіння транспортними засобами, можна назвати «чоловічими», якщо 
ж вони вчинялися жінками, то лише у співучасті з чоловіком.  

Слід зауважити, що незаконне заволодінням транспортними за-
собами в основному скоюють злочинні групи (75%). Як правило, в таку 
групу входять: лідер (організатор) – 74,8% випадків; особи, що спеціалі-
зуються тільки на транспортуванні автотранспортних засобів, – 65,3%; 
фахівці з технічного переобладнання й перефарбування автотранспор-
тних засобів – 27,4%; збувальники краденого, особи, що знаходять 
покупця, – 38,5%; перегонювачі автомашини до місця її реалізації – 
61,3%; особи, що визначають місце зберігання й марку автомобіля, 
«наміченого» для викрадення, – 17,4%. 
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Групи з трьох осіб становлять 16,7%, із чотирьох – 11,1%, з п’яти – 
14,3%, із шести – 12,8%, із семи – 5,6%, з восьми – 6,9%, з дев’яти – 
8,6%, а з десяти й більше осіб – 24% випадків. Зауважимо, що групи 
складаються із дорослих і неповнолітніх учасників. На частку груп, що 
охоплюють тільки неповнолітніх, припадає 11,8%. Учасники інших зло-
чинних груп обов’язково мають значний життєвий досвід. 

Групи, які спеціалізуються на незаконному заволодінні транс-
портних засобів залежно від території злочинної діяльності, класифі-
куються на такі три види: районні злочинні групи (що діють у масшта-
бі одного району області) – 23,5%; регіональні (що діють у межах об-
ласті) – 54,3%; міжрегіональні (що діють на території декількох облас-
тей) – 11,2%; міждержавні (які діють на теорії кількох держав) – 11%. 

Із метою класифікації організованих злочинних груп із ураху-
ванням наведеної дефініції варто також виокремити кілька криміналіс-
тичних типів злочинних груп. 

1. Випадкові, що об’єдналися для вчинення групового злочину. У 
таких випадках співучасники беруть участь у групі з почуття солідарності.  

2. Злочинні групи типу компанії. Вони більше організовані, осо-
бовий склад у них, як правило, стабілізований, виражена антигромад-
ська установка. Злочинна діяльність посідає значне місце й розпочинає 
виконувати провідну роль, однак немає чітких планів цієї діяльності.  

3. Організована група, що характеризується стійкістю, ієрархіч-
ною структурою, обов’язковою наявністю лідера, здійсненням пла-
нування злочинної діяльності.  

4. Злочинні організації. Це ті ж організовані злочинні групи, але 
з вищим ступенем організованості. Структура цих груп більш складна 
й ступінь суспільної небезпеки цієї категорії груп дуже високий. 

У загальному структура групи може бути така: безпосередні ви-
конавці незаконного заволодіння транспортними засобами («кучери»); 
особи, що здійснюють укриття і переробку викрадених автотранспорт-
них засобів (автослюсарі, власники приватних майстерень, працівники 
сфери автообслуговування тощо); особи, що переганяють автомобілі з 
одного населеного пункту в інший («кур’єри»); особи, що займаються 
збутом транспорту, а також організатори.  

Що стосується неповнолітніх, то вони одноособово вчиняють 
близько 27% незаконних заволодінь транспортними засобами, в групі 
за їхньою участю – 73%, групи, що складаються винятково з неповно-
літніх: дві особи – 67% випадків, три – 28% випадків, чотири і більше – 
5% випадків; групи за участю дорослих: дві особи – 67% випадків, три – 
24% випадків, чотири і більше – 9% випадків [4, с. 83]. 
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Останніми роками характер протиправної діяльності у сфері ав-
тотранспорту змінився, зокрема після введення електронних іммобілай-
зерів, іммобілайзерів нового покоління (пристрій, який використовуєть-
ся для сканування відбитків пальців). Для запуску двигуна потрібно до-
класти подушечку пальця до оптичного приладу (сканеру). Якщо авто-
мобілем користується багато людей, то зразки їхніх відбитків потрібно 
внести в загальну систему. Є і методика відбитків різних двох пальців, 
один із них блокує систему. Зауважимо, що освітній рівень у особи зло-
чинця підвищився у декілька разів, адже для незаконного заволодіння 
транспортним засобом потрібні неабиякі зусилля, спеціальні знання.  

Так, порівняно з даними 1998 року, із загальної кількості осіб 
тільки 12,7% мали середню спеціальну освіту, 43,1% не мали навіть се-
редньої. Нині із загальної кількості осіб найвищий показник (48%) ста-
новлять особи, які мають середню освіту; найнижчий (21%) – особи, які 
мають вищу освіту.  

Аналіз обставин учинення незаконних заволодінь транспортними 
засобами дозволяє зробити висновок, що цим видом злочинної діяльнос-
ті займаються організовані угруповання, які добре законспіровані, ма-
ють необхідні технічні, транспортні засоби, а ролі виконавців у таких 
угрупованнях чітко розподілені. 

Відомості про предмет незаконного заволодіння транспортним за-
собом мають важливе практичне значення для встановлення особи злочи-
нця та вирішення інших завдань. Дані про ознаки й особливості викраде-
ного транспортного засобу з урахуванням слідів, залишених особою зло-
чинця, дозволяє змоделювати процес учинення посягання та вирізнити в 
ньому важливі для слідчого обставини, суб’єктів. Дані про предмет мо-
жуть бути основою для висунення версій щодо особи злочинця, його роз-
шуку, місця можливого знаходження транспортного засобу. 

Відповідно до Кримінального кодексу України, під транспорт-
ними засобами слід розуміти всі види автомобілів, трактори та інші 
самохідні машини, трамваї і тролейбуси, а також мотоцикли та інші 
механічні транспортні засоби.  

До ознак транспортного засобу входять такі: 1) які приводяться 
в рух двигуном внутрішнього згоряння з робочим об’ємом понад 50 см 
або іншим механічним двигуном (електричним, паровим тощо), що 
забезпечує конструктивну швидкість, яка перевищує 40 км/год; 2) для 
керування якими потрібне посвідчення, що видається органами ДАІ і 
надає право пересування шляхами загального користування; 3) підля-

–––––––– 
 Іммобілайзер – це електронний охоронний автомобільний прилад, який позбавляє 

машину рухливості, блокуючи всі її важливі системи.  
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гають періодичному державному технічному огляду; 4) підлягають 
обов’язковому страхуванню цивільної відповідальності. 

Аналіз кримінальних проваджень за 2013 рік за ст. 289 КК Укра-
їни свідчить про те, що незаконне заволодіння легковими автомобіля-
ми здійснюється у 80,7% випадків, мотоциклами – у 7,7% випадків, 
позашляховиками – 2,4%, вантажними автомобілями – 0,5%, а також 
стає популярним викрадення бусів, яке становить 8,7% випадків. 

Як свідчать результати здійснених досліджень, автомобілі пере-
бували до моменту викрадення в експлуатації: до одного року у 19,8% 
випадків; до двох років – у 36,9% , до трьох років – у 5,5%, до чоти-
рьох років – у 3,8%, до п’яти років і більше – у 1,0% випадків.  

За країною виробника транспортні засоби можна поділити на 
дві групи: 1) автомобілі, які виготовлені в Україні та країнах СНД; 
2) автомобілі, які виготовлені за кордоном. У першій групі популярні 
такі моделі: «ВАЗ» – 28,3%; «ЗАЗ» – 4,8%; менш популярні «Моск-
вич» – 1,4%; «Запорожець» – 0,5%, «ГАЗ 24» – 0,5%, «Нива Шивроле» – 
0,5%. У другій групі відзначились такі моделі: «Volkswagen Passat» – 
9,6%; «Volkswagen Bus» – 5,3%; «Audi–А4–A8» – 4,8%; «Volkswagen 
Golf» – 3,4%; менш популярні «Volkswagen Bora» –0,5%; «BMW» – 
1,4%; «Audi 100» – 1,4%. 

Аналізуючи предмет посягання незаконного заволодіння транспор-
тними засобами, можна з упевненістю зазначити, що перше місце серед 
крадіжок такого виду посідають автомобілі вітчизняного виробника.  

Спостерігаються модні тенденції у автолюбителів і правопору-
шників. Значний інтерес у правопорушників щодо незаконного заво-
лодіння транспортними засобами простежується у виборі транспорт-
ного засобу білого, сірого (металік) і чорного кольорів. 

Одним із елементів криміналістичної характеристики незакон-
ного заволодіння автомобільним транспортом є обстановка, що охоп-
лює час і місце вчинення злочину.  

Безпосереднім місцем незаконного заволодіння транспортним 
засобом найчастіше є автомобільні стоянки, що не охороняються, та 
які не є спеціально обладнаними, подвір’я багатоквартирних будинків, 
стоянки біля крамниць і адміністративних будівель, клубів, готелів, 
ринків, торгових центрів, гаражі в гаражно-будівельних кооперативах, 
бокси, вулиці. Також відомі випадки незаконного заволодіння з авто-
салону (під час випробування автомобіля). Найбільша кількість неза-
конних заволодінь скоюється на вулиці (78%), а також із стоянок 
(13%), із гаражів (6%) та з подвір’я (3%). 

Вибір місця незаконного заволодіння транспортними засобами 
залежить в основному від наявності об’єкта заволодіння.  
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Більшість кримінальних правопорушень, як доводить практика, 
здійснюються у вечірній і нічний час, що обумовлено дією таких чин-
ників, як малолюдність на вулицях, недостатнє освітлення, сподівання 
на відсутність патрульно-постових нарядів міліції: з 0-00 до 3-00 у 
27,9% випадків; із 3-01 до 6-00 – у 32,2% випадків; із 6-01 до 12-00 – у 
8,2% випадків; із 12-01 до 18-00 – у 17,3% випадків; із 18-01 до 24-00 – у 
14,4% випадків. 

Останнім часом збільшується кількість фактів заволодіння ав-
томобілями у денний час, коли підвищена ділова активність громадян. 
Часом таке трапляється на очах у перехожих і потерпілих, що свідчить 
про зухвалість і підвищену суспільну небезпеку правопорушників.  

Також можна зазначити про кількість незаконних заволодінь ав-
томобільним транспортом за днями тижня: понеділок – у 17,3% випад-
ків, вівторок – у 10,6%, середа – у 17,3%, четвер – у 19,2%, п’ятниця – у 
12,5%, субота – у 10,1%, неділя – у 13,0% випадків. 

Крім того, можна вирізнити сезонні чинники. Кількість неза-
конних заволодінь автомобільним транспортом узимку в більшості 
регіонів країни мінімальна, оскільки складніша підготовка до скоєння 
кримінальних правопорушень і приховання транспортного засобу, а 
також труднощами, пов’язаними з перегоном або транспортуванням 
транспортних засобів у зимових умовах. У весняно-літній період кіль-
кість збільшується до максимуму, що обумовлено хорошим станом 
транспортних комунікацій і чималою кількістю транспорту на дорогах, 
серед якого легко бути непоміченим. 

Місце приховання «відстою» правопорушники готують заздале-
гідь. Такими місцями є: особистий або такий, що орендується, гараж – 
46,2%; місця, до яких доступ сторонніх обмежений (автостоянки, за-
криті території різних організацій і установ, покинуті підприємства, 
окремі ділянки окружних доріг тощо) – 30,8%; подвір’я приватних бу-
динків – 15,4%; лісові масиви – 7,6%. Як правило, використовуються 
території, які знаходяться на невеликій відстані від місця заволодіння 
транспортним засобом. Як засвідчує практика, у 84,6% випадків місце 
«відстою» знаходилося в тому ж районі, де було здійснено заволодін-
ня, у решті випадків (15,4%) автотранспортний засіб переміщався в 
сусідній район або відразу збувався перекупникам. 

Незаконне заволодіння транспортними засобами здійснюється пе-
реважно без застосування спеціальних засобів для злому замикаючих 
пристроїв, але найчастіше особою злочинця застосовуються спеціально 
підготовлені знаряддя. Під знаряддями в такому випадку слід розуміти 
будь-які предмети матеріального світу, які сприяють скоєнню криміналь-
ного правопорушення. Їх умовно можна розділити на: спеціальні технічні 
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засоби для отримання розвідувальної інформації про потенційну особу 
потерпілого; пристрої для проникнення до місця зберігання транспортно-
го засобу; пристрої для проникнення в салон автомобіля; пристрої для 
вимкнення або пошкодження сигналізації; пристрої для запуску двигуна; 
в окремих випадках використовують евакуатори, лебідки, крани. 

Для подолання замикаючих пристроїв використовуються набори 
відмичок і сучасні портативні інструменти (наприклад, гідравлічні но-
жиці, паяльно-зварювальний олівець типу «Оксал», а для протиугінних 
систем – радіосканери, виготовляються зліпки із штатних ключів). 

В автомобілях із механічною коробкою передач використову-
ються блокиратори керма, педалей, коробки передач, мультилок, які 
давно не вважаються перешкодою для викрадачів. Що стосується еле-
ктронних систем безпеки, то в окремих випадках викрадачам може 
знадобитися навіть менше часу на повне відкриття авто. Річ у тому, що 
з появою сучасних авто та складних сигналізацій і іммобілайзерів су-
часний викрадач, крім відмичок і викруток, розпочав активно викорис-
товувати складну електроніку – код-грабери. 

Різні моделі транспортних засобів правопорушники обдурюють 
по-різному. Найпростіший спосіб – влізти в «мозок» комп’ютера та 
примусити його думати так, як потрібно. Для цього правопорушник 
установлює кілька програм, що дозволяють отримати доступ до систе-
ми. Якщо до комп’ютера не пробитися, замінюють його частини ін-
шими. На різних марках транспортних засобів потрібно замінити різні 
блоки. Замість стандартного ключа запалення, який залишається у гос-
подаря на згадку, є безліч проворотів, насадок для бамп-ганів, які при-
значені для примусового заведення автомобілів.  

Якщо авто обладнане системою супутникового спостереження, 
правопорушники заглушують сигнал спеціальним приладом, який без 
перешкод можна придбати у Інтернет-магазині та з відстані 15–25 мет-
рів автомобіль можна заглушити. У такому випадку він зникає для супу-
тника. Також за допомогою спеціальних приладів у транспортному за-
собі можна знайти GSM-GPS-антени, що передають сигнал на супутник, 
і знищують їх. Розробники обладнання передбачили, що сигнал намага-
тимуться заглушити, тому під час його зникнення власнику одразу над-
силається відповідне повідомлення. Але і на це винайшли протидію. 
Оскільки передача сигналу надходить через базову станцію мобільного 
оператора, їх навчилися підміняти на свої, що не передають сигнал три-
воги на супутник. На це легальні розробники теж знайшли відповідь. 
Щоправда, вона не допоможе попередити викрадення транспортного 

–––––––– 
 Код-грабери – це пристрої, які перехоплюють сигнал із кодом із зовнішнього ресурсу і 

передають їх користувачеві грабера, за допомогою якого можна відчинити двері авта. 
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засобу, а лише дозволить знайти її після тривалого часу. В корпусі ма-
шини встановлюється спеціальний «маяк», що працює автономно, у 
«сплячому» режимі. Зловмисники не здатні його знайти за допомогою 
приладів, оскільки він не працює постійно, а лише через деякий час ви-
ходить на зв’язок із господарем і передає свої координати. 

Навіть охоронні системи останнього покоління, інтегровані в бо-
ртовий комп’ютер заводом-виробником транспортного засобу, найскла-
дніші іммобілайзери, пульти дистанційного керування і дистанційні кар-
ти ідентифікації водія мають один ґрунтовний недолік – шаблонність, за 
якої всі датчики і вузли монтуються в штатних місцях, відомих професі-
оналам-правопорушникам. Те ж стосується і дилерських станцій техніч-
ного обслуговування, під загрозою позбавлення гарантії монопольно, що 
вмонтовують сигналізації декількома майстрами в одних і тих же міс-
цях. За даними Державної автомобільної інспекції, на гарантійних стан-
ціях технічного обслуговування під незаконне заволодіння транспорт-
ними засобами готується до 1% автомобілів. 

Значні можливості для розслідування незаконного заволодіння 
транспортними засобами містяться у дослідженні слідів взуття, 
транспортних засобів, слідів злому замикаючих пристроїв. 

Особлива увага приділяється пошуку слідів, що дають змогу 
отримати уявлення про спосіб заволодіння транспортним засобом, 
кількість правопорушників, шляхи відходу. На відкритих стоянках, у 
місцях попереднього знаходження автомобіля доцільно вилучати 
зразки ґрунту, частинки асфальту, речовини хімічного, біологічного і 
рослинного походження, які можуть бути використані за подальших 
експертних досліджень. 

Під час незаконного заволодіння транспортним засобом з гаража, 
боксу основну кількість слідів утворюють сліди від механічних знарядь, 
за допомогою яких здійснюється проникнення (ломи, металева стружка, 
частинки фарби, деформація металу). Також слід зважати на те, що усе-
редині гаража або боксу. Оскільки особисті гаражі, як правило, невели-
ких розмірів, то правопорушники можуть торкатися стін та інших пред-
метів, на яких залишаються мікрооб’єкти від одягу або взуття. На особі 
злочинця також можуть залишатися сліди – нашарування від штукатур-
ки, сліди паливно-мастильних матеріалів – масло, бензин, що випадково 
потрапили на одяг. 

Є низка ознак, які свідчать про те, що незаконне заволодіння 
транспортними засобами здійснено групою осіб: різні сліди взуття 
(їхня кількість, розмір взуття, малюнок протектора від підошви); за-
лишений, загублений одяг (рукавички, носові хустки, шарфи, шап-
ки); недопалки цигарок, які відрізняються маркою, розміром від тих, 
які палить власник, або зовсім не палить; сліди пальців рук (найпер-
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ше їх локалізація щодо один одного); характер пошкоджень на дослі-
джуваних об’єктах (відмінні один від одного трасологічні сліди, не-
можливість злому перешкоди без участі третіх осіб); сліди від авто-
транспорту, який використовували правопорушники (на якому при-
їхали до місця незаконного заволодіння транспортним засобом, або 
за допомогою якого здійснили незаконне заволодіння). 

Найбільший інтерес для слідчих становить огляд виявленого 
транспортного засобу, оскільки на ньому залишається безліч слідів. 

Мікрочастинки, мікросліди, одорологічні сліди насамперед за-
лишаються у салоні автомобіля, а саме на: ручках дверей, підлокітни-
ках, попільничках, важелях і педалях управління транспортним засо-
бом, дзеркалах усередині і зовні, ручках налаштування магнітол, це і 
сліди біологічного походження (кров, слина). 

Особливу увагу слід приділяти автомобільним сидінням. Якщо 
на них є чохли, то вони підлягають вилученню з метою подальшого 
дослідження на предмет виявлення мікрооб’єктів. Також доцільно ви-
лучити зразки ґрунту на педалях управління автомобілем, сліди паль-
ців рук, забруднень рульових колеса і чохла. 

На прилеглій території слід шукати сліди переміщення транспо-
ртного засобу, його демонтажу, заміни окремих вузлів (частин, агрега-
тів), номерних знаків. Навколо авто можна виявити сліди взуття (сліди 
нашарування, відшарування, об’ємні сліди), недопалки, сліди застосу-
вання слюсарних інструментів, частинки фарби.  

Отож, за дослідженнями слідової картини можна не тільки ус-
пішно розслідувати кримінальне провадження, але і ідентифікувати 
сліди з аналогічними, виявленими під час огляду в інших криміналь-
них правопорушеннях.  

 

2. ЗМІСТ, ВИДИ ТА ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ  
НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

 

Негласні слідчі (розшукові) дії – це різновид слідчих (розшу-
кових) дій, відомості про факт і методи проведення яких не підля-
гають розголошенню до процедури, яка передбачена криміналь-
ним процесуальним законодавством. Негласні слідчі (розшукові) дії 
(далі – НСРД) спрямовані на отримання (збирання) доказів або переві-
рку отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. 

Правову основу проведення НСРД, а також захисту інформації за 
проведення цих дій становлять: Конституція України – щодо прав свобод 
і законних інтересів особи, які захищаються у кримінальному проваджен-
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ні, Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – КПК України) – 
щодо підстав і регламентації проведення НСРД та оформлення їх резуль-
татів; Кримінальний кодекс України – щодо визначення підстав криміна-
льної відповідальності за вчинення злочинів, за фактом провадження яких 
проводяться НСРД, та визначення окремих видів обставин, що виключа-
ють злочинність діяння; Закон України «Про прокуратуру» – щодо органі-
зації нагляду за дотриманням законності під час здійснення оперативно-
розшукової діяльності та провадження досудового слідства, Закони Укра-
їни «Про Інформацію» та «Про державну таємницю» – щодо визначення 
поняття інформації та забезпечення (обмеження) доступу до неї, Закони 
України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-
правові основи боротьби з організованою злочинністю», яким визначено 
форми, методи здійснення НСРД і суб’єктів, які їх провадять і залучають 
до проведення, а також підзаконні нормативно-правові акти: Порядок ор-
ганізації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, 
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і орга-
нізаціях, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 
02.10.2003 року № 1561-12, Звід відомостей, що становлять державну тає-
мницю затверджений наказом Служби безпеки України від 12 серпня 
2005 року № 440, Інструкції про організацію проведення негласних слід-
чих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 
провадженні від 16 листопада 2012 року, затвердженої спільним наказами 
Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ Украї-
ни, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної 
служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції 
України № 114/1042/516/936/1687/5, та інші нормативно-правові акти. 

Відповідно до законодавства та підзаконних нормативно-право-
вих актів, негласними слідчими (р) діями є: втручання в спілкування у 
формі: 

– аудіо-, відеоконтролю особи; 
– накладення арешту на кореспонденцію; 
– огляду і виїмки кореспонденції; 
– зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; 
– зняття інформації з електронних інформаційних систем без ві-

дома її власника, володільця або утримувача. 
Іншими видами НСРД є: 
– обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого во-

лодіння особи; 
– спостереження за особою в публічно доступних місцях; 
– спостереження за річчю або місцем у публічно доступних місцях; 
– аудіо-, відеоконтроль місця; 
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– негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного до-
слідження; 

– контроль за вчиненням злочину; 
– виконання спеціального завдання з розкриття злочинної дія-

льності організованої групи чи злочинної організації; 
– установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу. 
У контексті викладеного факт проведення НСРД означає наяв-

ність відомостей щодо клопотання про проведення цієї процесуальної 
дії, безпосередньо її виконання та складання протоколу з додатками до 
нього. Крім того, відомості про факт охоплюють, залежно від виду 
НСРД, дані про особу, місце, предмет (річ), з приводу яких уповнова-
жений суб’єкт клопоче про прийняття рішення щодо проведення 
НСРД чи здійснюються НСРД. 

Методи проведення НСРД – це сукупність організаційних, 
практичних прийомів, зокрема із застосуванням технічних засобів, які 
дозволяють у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним 
законодавством України, отримати інформацію про злочин та або осо-
бу, яка його вчинила. Такі дані отримуються без її відома чи відома 
інших осіб, які законом не уповноваженні клопотати чи (та) приймати 
рішення про проведення НСРД, безпосередньо її проводити чи залуча-
тись до її проведення, складати протокол про її проведення чи залуча-
тись до складання протоколу. 

Законом визначено правові підстави для проведення НСРД: наяв-
ність у конкретному кримінальному провадженні фактичних даних, які під-
тверджують неможливість отримати в інший спосіб дані про злочин: факт, 
місце час, спосіб інші обставини його вчинення, особу, яка його вчинила. 
Не у всіх випадках відомо точні дані про особу, яка вчинила злочин. 

НСРД, залежно від їх виду і конкретної мети, можуть проводи-
тись щодо підозрюваного, тобто особи, яка затримана за підозрою у 
вчиненні злочину чи якій повідомлено про підозру, а також іншої осо-
би, якщо лише в результаті їх проведення є підстави вважати, що бу-
дуть отримані відомості про злочин і особу, яка його вчинила. Крім 
того, НСРД проводяться для встановлення обставин, що мають зна-
чення для досудового розслідування (дані щодо предметів, документів, 
які були знаряддям учинення кримінального правопорушення, предме-
том посягання, можуть містити сліди злочину тощо). 

 
3. УМОВИ ТА СУБ’ЄКТИ ПРОВЕДЕННЯ  

НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 
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Кримінально-процесуальною умовою проведення НСРД є: 
– факт здійснення кримінального провадження, тобто прийняття рі-

шення про провадження досудового розслідування на підставі вимог, ви-
значених у ст. 214 КПК України (до початку кримінального провадження 
допускається здійснення лише оперативно-розшукових заходів, відповідно 
до законодавства, яке регламентує оперативно-розшукову діяльність); 

– кримінальне провадження за фактом учинення встановленою 
чи невстановленою особою (особами) тяжкого чи особливо тяжкого 
злочину (ч.ч. 4, 5 ст. 12 КК України), за винятком зняття інформації з 
електронних інформаційних систем або її частини, доступ до яких не 
обмежується її власником, володільцем або утримувачем або не-
пов’язаний з подоланням системи логічного захисту та установлення 
місця знаходження радіоелектронного засобу;  

– наявність фактичних даних, які підтверджують неможливість 
отримання відомостей про злочин чи (та) особу, яка його вчинила, у 
інший спосіб шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та застосу-
вання заходів забезпечення кримінального провадження. 

Суб’єктами, що приймають рішення про проведення НСРД, є: 
– слідчий у випадках прийняття рішення про спостереження за річ-

чю або місцем (ч. 1 ст. 269 КПК) через винесення постанови; виконання 
спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої 
групи чи злочинної організації (ст. 272 КПК) через винесення постанови, 
яка погоджується керівником органу досудового розслідування; 

– прокурор у випадках, визначених законом, щодо рішень слід-
чого та керівника органу досудового розслідування та винятково про-
курор щодо контролю за вчиненням злочину (ст. 271 КПК), за винят-
ком випадків, коли виникає необхідність тимчасового обмеження кон-
ституційних прав особи. У таких випадках НСРД має здійснюватися в 
межах, які допускаються Конституцією України, на підставі рішення 
слідчого судді згідно з вимогами КПК України; 

– голова чи, за його визначенням, інший суддя Апеляційного 
суду Автономної Республіки Крим, апеляційного суду області, міст 
Києва та Севастополя у всіх інших випадках. 

Суб’єктами, що безпосередньо проводять НСРД, є: 
– слідчий самостійно; 
– слідчий спільно з уповноваженими оперативними підрозділа-

ми, які входять до складу державного органу, визначеного у статті 246 
КПК України, залучений за рішенням керівництва органу до здійснен-
ня або участі у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії; 

– співробітник (працівник) уповноваженого оперативного під-
розділу, залучений за рішенням керівника до проведення або участі у 
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проведенні негласної слідчої (розшукової) дії, інші особи, залучені за 
рішенням слідчого, прокурора, оперативного підрозділу. 

До проведення НСРД можуть залучатись: спеціаліст – співробітник 
(працівник) органу, якому слідчим доручено проведення негласної слідчої 
(розшукової) дії, що володіє спеціальними знаннями та навиками застосу-
вання технічних або інших засобів і може надавати консультації слідчому, 
прокурору під час дослідження матеріалів про результати проведення 
негласної слідчої (розшукової) дії; особа, яка конфіденційно співпрацює з 
органом розслідування; представник установи зв’язку, у якій проводиться 
огляд і вилучення кореспонденції, на яку було накладено арешт. 

Під час підготовки та проведення НСРД дозволяється залучати осіб 
до конфіденційного співробітництва: використовувати інформацію, яка 
від них отримана, залучати цих осіб до проведення НСРД. Таке залучен-
ня здійснюється на добровільній основі. 

Забороняється залучати до конфіденційного співробітництва під 
час проведення НСРД таку категорію осіб: адвокатів, нотаріусів, ме-
дичних працівників, священнослужителів, журналістів, якщо таке 
співробітництво буде пов’язано з розкриттям конфіденційної інформа-
ції професійного характеру. 

Рішення про проведення НСРД слідчим, керівником органу до-
судового розслідування чи прокурором оформляється постановою.  

Постанова про проведення НСРД дії повинна містити: наймену-
вання кримінального провадження та його реєстраційний номер; пра-
вову кваліфікацію злочину із зазначенням статті (частини статті) КК 
України; відомості про особу (осіб), місце або річ, щодо яких проводи-
тиметься НСРД; початок, тривалість і мету НСРД; відомості про особу 
(осіб), яка проводитиме НСРД; обґрунтування прийнятої постанови, 
зокрема обґрунтування неможливості отримання відомостей про зло-
чин та особу, яка його вчинила, в інший спосіб; вказівку на вид НСРД, 
що проводиться; строк її проведення. 

У разі необхідності проведення НСРД, рішення про які приймає 
слідчий суддя, слідчий з погодженням із прокурором чи прокурор зверта-
ється з клопотанням до нього за правилами територіальної юрисдикції. 

У клопотанні зазначаються: найменування кримінального про-
вадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин 
злочину, у зв’язку з розслідуванням якого подається клопотання; пра-
вова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) Кри-
мінального кодексу України; відомості про особу (осіб), місце або річ, 
щодо яких необхідно провести НСРД; обставини, що дають підстави 
підозрювати особу у вчиненні злочину; вид НСРД та обґрунтування 
строку їх проведення; обґрунтування неможливості отримання відомо-



 199

стей про злочин та особу, яка його вчинила, в іншій спосіб; відомості 
залежно від виду НСРД про ідентифікаційні ознаки, які дозволять уні-
кально ідентифікувати абонента спостереження, телекомунікаційну 
мережу, кінцеве обладнання тощо; обґрунтування можливості отри-
мання під час проведення НСРД доказів, які самостійно або в сукупно-
сті з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з’ясування 
обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили. 

До клопотання слідчого, прокурора додається витяг із Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах 
якого подається клопотання, та матеріали кримінального провадження, які 
надаються лише на вимогу слідчого судді для підтвердження необхідності 
проведення НСРД. 

Прокурор, слідчий зобов’язані довести слідчому судді наявність 
достатніх підстав вважати, що:  

1) за виключенням необхідності проведення установлення місця 
знаходження радіоелектронного засобу, вчинено тяжкий чи особливо 
тяжкий злочин;  

2) є підстави вважати, що можуть бути отримані докази, які са-
мостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве 
значення для з’ясування обставин злочину або встановлення осіб, які 
вчинили злочин; 

3) є підстави вважати, що внаслідок проведення НСРД будуть 
викритті особи, винні у вчиненні злочину відповідної тяжкості, чи 
встановлено місце знаходження підозрюваного (обвинуваченого) в разі 
переховування від слідства чи суду. 

Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення НСРД повинна 
відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених КПК 
України: 

1) вступна частина із зазначенням: дати і місця її постановлення; 
назви та складу суду, секретаря судового засідання; найменування (номера) 
кримінального провадження; прізвища, ім’я і по батькові підозрюваного, 
обвинуваченого, року, місяця і дня його народження, місця народження і 
проживання; закону України про кримінальну відповідальність, що перед-
бачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, обви-
нувачується особа, якщо таке рішення прийняте у провадженні; 

2) мотивувальна частина із зазначенням: суті питання, що ви-
рішується ухвалою, за чиєю ініціативою воно розглядається; встанов-
лених судом обставин із посиланням на докази, а також мотивів невра-
хування окремих доказів; мотивів, на які зважав суд під час постанов-
лення ухвали, і положення закону, яким він керувався; 

3) резолютивна частина із зазначенням: строку і порядку на-
брання ухвалою законної сили; особи (осіб), місця або рачі, щодо яких 
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необхідно провести НСРД, її вид і відомості залежно від НСРД про 
ідентифікаційні ознаки, які дозволять унікально ідентифікувати абоне-
нта спостереження, телекомунікаційну мережу, кінцеве обладнання 
тощо; строк дії ухвали. 

Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної 
слідчої (р) дії не може перевищувати два місяці. Цей строк обчислюється з 
моменту набранням ухвалою законної сили, тобто її підписання. 

Якщо слідчий, прокурор вважає, що проведення НСРД слід 
продовжити, то слідчий за погодженням із прокурором або прокурор 
має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про постанов-
лення ухвали на продовження НСРД. Однак слідчий, прокурор пови-
нен надати додаткові відомості, які дають підстави для продовження 
НСРД. Посилання на підстави, які були викладені у клопотанні на 
проведення НСРД, тягне відмову в його задоволенні. 

Загальний строк, упродовж якого в одному кримінальному про-
вадженні може тривати проведення НСРД, дозвіл на проведення якої 
дає слідчий суддя, не може перевищувати максимальні строки досудо-
вого розслідування, передбачені ст. 219 КПК України: шість місяців із 
дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або 
середньої тяжкості; дванадцять місяців із дня повідомлення особі про 
підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину. 

Якщо такі НСРД проводяться з метою встановлення місця зна-
ходження особи, яка переховується від органів досудового розсліду-
вання, слідчого судді чи суду, та оголошена в розшук, вони можуть 
тривати до встановлення місцезнаходження розшукуваної особи. Факт 
установлення місця знаходження особи підтверджується прийняттям 
рішення про відновлення досудового розслідування, якщо воно було 
зупинено. Якщо рішення про зупинення досудового розслідування не 
ухвалено, установлення місця знаходження розшукуваної особи здійс-
нюється за матеріалами кримінального провадження. 

Якщо рішення про проведення НСРД приймав слідчий чи про-
курор, то строк їх проведення може бути продовжений: 

– прокурором, якщо НСРД проводилися за його рішенням, – до 
18 місяців; 

– керівником органу досудового розслідування, якщо НСРД про-
водилися за його або слідчого рішенням, – до 6 місяців; 

– начальником головного, самостійного управління Міністерст-
ва внутрішніх справ України, Центрального управління Служби безпе-
ки України, головного управління, управління Міністерства внутрі-
шніх справ України, органу, що здійснює контроль за додержанням 
податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань в 
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, 
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регіонального органу Служби безпеки України в межах компетенції, 
якщо НСРД проводилися за рішенням слідчого, – до 12 місяців; 

– Міністром внутрішніх справ України, головою Служби безпе-
ки України, головою органу, що здійснює контроль за додержанням 
податкового законодавства, головою державного бюро розслідувань, 
якщо НСРД проводилися за рішенням слідчого, – до 18 місяців. 

Прокурор зобов’язаний прийняти рішення про припинення по-
дальшого проведення НСРД, якщо в цьому зникла необхідність: дія 
досягла своєї мети, у проведенні дії зникла необхідність, змінено підо-
зру на злочин середньої тяжкості чи невеликої тяжкості, за винятком 
проведення НСРД, передбачених ст. 268 КПК України, не продовжено 
строк дії рішення на проведення НСРД; не продовжено граничний 
строк досудового розслідування. 

У виняткових невідкладних випадках, пов’язаних із врятуван-
ням життя людей, тобто наявності даних, які підтверджують цю загро-
зу, та запобіганням вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, 
передбаченого розділами І, ІІ, VI, VII (статті 201 та 209), IX, XIII, XIV, 
XV, XVII Особливої частини КК України, НСРД можуть бути розпо-
чаті до постановлення ухвали слідчого судді. У такому випадку рішен-
ня приймає слідчий, узгоджено з прокурором, або прокурор та оформ-
ляють його постановою. 

Прокурор зобов’язаний невідкладно після початку такої дії зве-
рнутися з відповідним клопотанням до слідчого судді. Слідчий суддя 
розглядає таке клопотання згідно з вимогами, визначеними для роз-
гляду клопотань на проведення НСРД. 

Якщо слідчий суддя постановить ухвалу про відмову в наданні 
дозволу на проведення НСРД, виконання будь-яких дій з проведення 
НСРД повинно бути негайно припинено, отримана внаслідок такої дії 
інформація повинна бути знищена в порядку, передбаченому КПК 
України та Інструкції про організацію проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному про-
вадженні 

 

4. ФІКСАЦІЯ ХОДУ І РЕЗУЛЬТАТІВ  
НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ  

У РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НЕЗАКОННИМ ЗАВОЛОДІННЯМ 

ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ 
 

Фіксація ходу і результатів НСРД повинна відповідати загальним 
правилам фіксації кримінального провадження, передбаченим КПК 
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України. Відповідно до статті 103 КПК України, процесуальні дії під час 
кримінального провадження можуть фіксуватися: 1) у протоколі; 2) на 
носії інформації, на якому за допомогою технічних засобів зафіксовані 
процесуальні дії. 

За результатами проведення НСРД складається протокол, до 
якого в разі необхідності долучаються додатки.  

Протокол складається із: 1) вступної частини, яка повинна мі-
стити відомості про: місце, час проведення та назву НСРД; особу, яка 
проводить НСРД (прізвище, ім’я, по батькові, посада); всіх осіб, які 
присутні під час проведення НСРД; інформацію про те, що особи, які 
беруть участь у процесуальній дії, заздалегідь повідомлені про засто-
сування технічних засобів фіксації, характеристики технічних засобів 
фіксації та носіїв інформації, які застосовуються під час проведення 
процесуальної дії, умови та порядок їх використання; 2) описової ча-
стини, яка повинна містити відомості про: послідовність дій; отри-
мані в результаті процесуальної дії відомості, важливі для цього 
кримінального провадження, зокрема виявлені та/або надані речі і 
документи; 3) заключної частини, яка повинна містити відомості про: 
вилучені речі і документи та спосіб їх ідентифікації; спосіб ознайом-
лення учасників зі змістом протоколу. 

Додатками до протоколу можуть бути: 1) спеціально виготов-
лені копії, зразки об’єктів, речей і документів; 2) письмові пояснення 
спеціалістів, які брали участь у проведенні відповідної процесуальної 
дії; 3) стенограма, аудіо-, відеозапис процесуальної дії; 4) фототаб-
лиці, схеми, зліпки, носії комп’ютерної інформації та інші матеріали, 
які пояснюють зміст протоколу. 

Також додатками можуть бути: спеціально виготовлені копії, 
зразки об’єктів, речей і документів, письмові пояснення спеціалістів, 
які брали участь у проведенні відповідної дії. 

Періодичність складання протоколів залежить від виду НСРД, 
терміну її проведення (одномоментно чи упродовж часу), від дору-
чення слідчого, прокурора, але в будь-якому випадку, безпосередньо 
після отримання фактичних даних, які можуть використовуватись як 
докази для встановлення місця перебування особи, що розшукується, 
про кожний випадок огляду, виїмки, дослідження матеріалів про ре-
зультати НСРД тощо. 

Відомості про осіб, які проводили НСРД або були залучені до їх 
проведення, у разі здійснення щодо них заходів безпеки можуть зазна-
чатися із забезпеченням конфіденційності даних про таких осіб із фіксу-
ванням псевдоніму, іншими заходами забезпечення конфіденційності. 
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Протокол про хід і результати проведеної НСРД (або її етапів) 
складається слідчим, якщо вона проводиться за його безпосередньої 
участі, в інших випадках – уповноваженим працівником оперативного 
підрозділу і повинен відповідати загальним правилам фіксації кримі-
нального провадження. Протоколи про проведення НСРД з додатками 
не пізніше ніж через двадцять чотири години з моменту припинення 
зазначених дій передаються прокурору. 

Прокурор повинен вжити заходів щодо збереження отриманих 
під час проведення НСРД речей і документів, які планує використову-
вати у кримінальному провадженні. 

Відповідно до вимог КПК України, особи, конституційні права 
яких були тимчасово обмежені під час проведення НСРД, а також пі-
дозрюваний, його захисник мають бути письмово повідомлені проку-
рором або за його дорученням слідчим про таке обмеження. У повід-
омленні зазначається вид НСРД, а також подальше використання 
отриманих матеріалів у кримінальному провадженні або їх знищення. 

Конкретний час повідомлення визначається із урахуванням на-
явності чи відсутності загроз для досягнення мети досудового розслі-
дування, суспільної безпеки, життя або здоров’я осіб, які причетні до 
проведення НСРД. Відповідне повідомлення про факт і результати 
НСРД повинне бути здійснене упродовж дванадцяти місяців із дня 
припинення таких дій, але не пізніше звернення до суду з обвинуваль-
ним актом. 

Кримінально-процесуальним законом передбачені заходи захисту 
інформації: заходи щодо захисту інформації, отриманої в результаті 
проведення НСРД, і заходи щодо захисту інформації, яка не використо-
вується у кримінальному провадженні. 

Заходи щодо захисту інформації, отриманої в результаті 
проведення НСРД. Відомості про факт та методи проведення НСРД, 
осіб, які їх проводять, а також інформація, отримана в результаті їх 
проведення, не підлягають розголошенню особами, яким це стало ві-
домо в результаті ознайомлення з матеріалами в порядку, передбаче-
ному статтею 290 КПК України.  

Якщо протоколи про проведення НСРД містять інформацію що-
до приватного (особистого чи сімейного) життя інших осіб, захисник, а 
також інші особи, які мають право на ознайомлення з протоколами, 
попереджаються про кримінальну відповідальність за розголошення 
отриманої інформації щодо інших осіб. Виготовлення копій протоко-
лів про проведення НСРД і додатків до них не допускається. 

Заходи щодо захисту інформації, яка не використовується у 
кримінальному провадженні. Відомості, речі та документи, отримані в 
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результаті проведення НСРД, які прокурор не визнає необхідними для 
подальшого проведення досудового розслідування, повинні бути невід-
кладно знищені на підставі його рішення, яке оформляється постановою. 

У постанові зазначаються відомості щодо кримінального прова-
дження, його реєстраційний номер, короткий виклад обставин злочи-
ну, правова кваліфікація злочину, відомості про проведення НСРД 
(щодо ухвали слідчого судді чи постанови слідчого, прокурора, одер-
жані матеріали), які матеріали використано як докази, які підлягають 
знищенню, підстави, передбачені КПК України, а також співробітник 
РСВ, якому доручається знищення.  

Також у постанові зазначається повний перелік матеріалів, які 
підлягають знищенню, їхні реквізити, назви, ознаки тощо, відомості 
про те, що власник документів і речей не зацікавлений в їх поверненні, 
про що є відповідна його заява.  

Знищення відомостей, речей та документів здійснюється у при-
сутності прокурора та у спосіб, що унеможливлює їх відтворення, у 
спеціально обладнаному режимному приміщенні, яке визначено нака-
зом керівника органу, у складі якого діє слідчий підрозділ, керівника 
Генеральної прокуратури України, прокуратури обласного рівня. До-
ступ сторонніх до визначеного приміщення під час знищення секрет-
них документів та речей забороняється. 

Якщо власник речей або документів, отриманих у результаті 
проведення НСРД, може бути зацікавлений у їх поверненні, прокурор 
зобов’язаний повідомити його про наявність таких речей або докумен-
тів у його розпорядженні та з’ясувати, чи бажає він їх повернути. По-
вернення оформляється постановою прокурора. 

Результати проведених НСРД можуть використовуватись у два 
способи: для доказування у кримінальному провадженні, в межах яко-
го були проведені, та в інших цілях або передання інформації. 

Використання результатів НСРД у доказуванні 
Протоколи щодо проведення НСРД, аудіо- або відеозаписи, фо-

тознімки, інші результати, здобуті за допомогою застосування техніч-
них засобів, вилучені під час їх проведення речі і документи або їх 
копії можуть використовуватися в доказуванні на тих же підставах, що 
і результати проведення інших слідчих (розшукових) дій під час досу-
дового розслідування. 

Особи, які проводили НСРД або були залучені до їх проведення, 
можуть бути допитані як свідки. Свідком є фізична особа, якій відомі 
або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час 
кримінального провадження, і яка викликана для давання показань 
(ч. 1 ст. 65 КПК). 
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Допит цих осіб може відбуватися зі збереженням у таємниці відо-
мостей про цих осіб та із застосуванням щодо них відповідних заходів 
безпеки, передбачених законом. Особа має право не відповідати на запи-
тання з приводу тих обставин, щодо надання яких є пряма заборона у за-
коні (таємниця сповіді, лікарська, професійна таємниця захисника, таєм-
ниця нарадчої кімнати тощо) або які можуть стати підставою для підозри, 
обвинувачення у вчиненні нею, близькими родичами чи членами її сім’ї 
кримінального правопорушення, а також щодо службових осіб, які вико-
нують негласні слідчі (розшукові) дії, та осіб, які конфіденційно співпра-
цюють із органами досудового розслідування. 

У разі використання для доказування результатів НСРД можуть 
бути допитані особи, з приводу дій або контактів яких проводилися 
такі дії. Такі особи повідомляються про проведення НСРД тільки що-
до них у строк, передбачений статтею 253 КПК, і в тому обсязі, який 
обмежує їх права, свободи чи інтереси. 

Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в 
інших цілях або передання інформації 

Якщо в результаті проведення НСРД виявлено ознаки криміна-
льного правопорушення, яке не розслідується у цьому кримінальному 
провадженні, то отримана інформація може бути використана в іншо-
му кримінальному провадженні тільки на підставі ухвали слідчого су-
дді, яка постановляється за клопотанням прокурора. Ця інформація 
може бути використана як джерело доказів, а також як привід для по-
чатку досудового розслідування. 

Законом визначено процедуру вирішення питання щодо викори-
стання такої інформації. Для використання такої інформації до Голови 
Апеляційного суду чи іншого уповноваженого судді, який ним визна-
чений, звертається з клопотанням прокурор. Слідчий суддя розглядає 
клопотання згідно з вимогами і якщо прокурор, крім іншого, доведе 
законність отримання інформації та наявність достатніх підстав вважа-
ти, що вона свідчить про виявлення ознак кримінального правопору-
шення, задовольняє його та дає дозвіл на використання в іншому кри-
мінальному провадження чи як привід до початку досудового розслі-
дування. 

Передання інформації, одержаної внаслідок проведення НСРД, 
здійснюється тільки через прокурора. 
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2.2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 
ПРОТИ СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ  

НЕПОВНОЛІТНІХ  
 

ВСТУП 
 

Кримінальні правопорушення проти статевої недоторканості 
осіб, які не досягли повноліття (далі неповнолітніх) мають латентний 
характер, результатом яких є факти загибелі неповнолітніх, їх 
cкалічені душі та життя.  

Кримінальне провадження за фактами вчинення злочинів (далі кри-
мінальних правопорушень) проти статевої недоторканості неповнолітніх 
характеризується складністю встановлення факту вчинення кримінального 
правопорушення, організації розслідування із дотриманням гарантій прав та 
законних інтересів потерпілої особи, а також забезпечення кримінально-
процесуальних прав підозрюваного з метою дотримання принципів верхо-
венства права та законності у кримінальному провадженні. 

Досудове розслідування характеризується особливістю кримі-
нально-правової оцінки цих діянь, їх криміналістичної характеристики, 
обставинами, які підлягають встановленню, проведенням слідчих 
(розшукових) дій.  

У методичних рекомендаціях розглядаються питання організації 
та провадження розслідування кримінальних правопорушень, вчине-
них щодо неповнолітніх осіб, які не досягли 18-ти років, за такими 
складами діянь, передбачених у ст.ст. 152, 153, 155, 156 КК України. 

 

1. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

ПРОТИ СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ 

 
Характерною ознакою кримінальних правопорушень проти стате-

вої недоторканості неповнолітніх є посягання на автономічну цілісність 
органів, гідність дитини, примушування до небажаних для неї дій. Часто 
дитину чи підлітка спонукають до сексуального контакту всупереч їхній 
волі фізичною силою, психологічними засобами (погрозами, умовляння-
ми, обманами, залякуваннями) або навмисним напоюванням чи отруєн-
ням (наприклад, наркотиками), щоб привести у безпорадний стан.  

За загальноприйнятою позицією вчинення кримінальних правопо-
рушень проти статевої недоторканості неповнолітньої особи є наслідком 
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існування таких явищ, як: педофілія, сексуальне насильство у сім’ї, торгі-
вля дітьми, втягнення їх у заняття проституцією, виготовлення продукції 
порнографічного характеру за участю неповнолітніх із метою отримання 
прибутків від клієнтів за задоволення їх сексуальних фантазій. 

Жертвами таких діянь є неповнолітні чи групи неповнолітніх, які 
потрапили у складні життєві обставини, а саме: безпритульні; прожива-
ють у «депресивних» районах із високим рівнем безробіття; проживають у 
курортних і туристичних зонах; залишились без піклування батьків чи 
опікунів; виховуються (навчаються) в інтернатних закладах чи є їх випус-
книками; схильні до правопорушень; мають наркотичну, алкогольну, ток-
сичну залежність; виховуються в сім’ї з одним із батьків; один чи обоє 
батьків тривалий час перебувають на заробітках в інших регіонах України 
чи за кордоном; виховуються у сім’ях, у яких батьки (особи, які їх замі-
няють) не виконують або неналежно виконують свої обов’язки з вихован-
ня, навчання або утримання дитини, зловживають батьківськими правами, 
негативно впливають на поведінку неповнолітніх. 

Аналізуючи види кримінальних правопорушень проти статевої 
свободи та недоторканості особи, відповідно до передбачених КК 
України діянь їх можна класифікувати за трьома групами: 

1. Діяння, які охоплюють посягання на статеву свободу та недо-
торканість дорослих осіб (зґвалтування – ст. 152 КК України; приму-
шування до вступу в статевий зв’язок – ст. 154 КК України ). 

2. Діяння, пов’язані з посяганням на нормальні статеві зносини 
(насильницьке задоволення статевої пристрасті в неприродній спосіб – 
ст. 153 КК України). 

3. Діяння, які посягають на нормальний статевий розвиток не-
повнолітніх (зґвалтування – ч. 3, 4 ст. 152 КК України; насильницьке 
задоволення статевої пристрасті в неприродній спосіб – ч. 2,3 ст. 153 КК 
України; статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, – 
ст. 155 КК України; розбещення неповнолітніх – ст. 156 КК України ). 

У методичних рекомендаціях ми розглядатимемо лише третю 
групу кримінальних правопорушень. Для цього слід надати їх кримі-
налістичну характеристику. 

Криміналістична характеристика – це система відомостей про 
криміналістично значущі ознаки кримінальних правопорушень цього 
виду. Вона відображає закономірні зв’язки між цими ознаками і слугує 
побудові та перевірці слідчих версій, що висуваються у процесі їх роз-
слідування. Криміналістичну характеристику можна уявити як ідеаль-
ну модель типових зв’язків та джерел доказової інформації, що дозво-
ляють спрогнозувати оптимальний шлях і найбільш ефективні засоби 
розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень. 
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Основна мета криміналістичної характеристики – оптимізація про-
цесу розслідування кримінальних правопорушень. Призначення криміна-
лістичної характеристики: сприяти розробці окремих методик розсліду-
вання та побудові типових програм і моделей розслідування; допомагати 
визначити напрями розслідування конкретного кримінального правопо-
рушення, якісно організувати та провести слідчі (розшукові) дії. 

Криміналістична характеристика має достатньо складну струк-
туру. Найчастіше у ній виділяють такі елементи: спосіб вчинення 
кримінального правопорушення; час, місце та обстановка його вчи-
нення; знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення; 
предмет посягання; особа потерпілого; особа злочинця; типові сліди 
кримінального правопорушення. 

До елементів криміналістичної характеристики кримінальних пра-
вопорушень проти статевої недоторканості неповнолітніх належать: 

– спосіб готування, вчинення та приховування кримінального 
правопорушення; 

– особа потерпілого (потерпілої); 
– особа правопорушника (далі злочинця); 
– обстановка, місце, час вчинення кримінального правопору-

шення; 
– сліди кримінального правопорушення. 
Найпоширенішими способами підготовки до кримінальних пра-

вопорушень проти статевої недоторканості неповнолітніх є такі дії:  
1) вистежування дитини злочинцем поблизу місць проживання, 

на шляху з навчання або на навчання, на місцях проведення дозвілля, 
після цього злочинець супроводжує їх до безлюдних місць, де вчиняє 
діяння;  

2) вистежування відсутності батьків чи родичів удома, якщо діян-
ня вчиняється знайомою особою для потерпілої дитини; 

3) вистежування відсутності одного із батьків удома, якщо діян-
ня вчиняється, наприклад, вітчимом; 

4) заманювання потерпілої особи у «тихі» місця шляхом обма-
ну, під пристойним приводом чи пропозицією, що цікавить дитину;  

5) підшукування жертв кримінального правопорушення, які на-
вчаються у вечірній час, займаються у вечірній час спортивними сек-
ціями або перебувають удома одні;  

–––––––– 
 На думку В.П. Бахіна, в криміналістичні характеристиці виділяють чотири основних еле-

менти: 1) спосіб вчинення злочину; 2) предмет посягання; 3) слідові картина подія; 
4) характеристика злочинця. Саме їх він вважає саме ці чотири елементи відрізняються чіткою 
пошуково-розшуковою спрямованістю і роблять криміналістичну характеристику практичним 
інструментом розслідування. 
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6) приготування злочинцем засобів для маскування своєї зовні-
шності (маски, окуляри, перуки, одяг тощо); 

7) підготовка неправдивого алібі, приміром, злочинець мотивова-
но пояснює, що під час учинення кримінального правопорушення він 
був в іншому місці – на риболовлі, у лісі, на зустрічі з друзями та ін.; 

8) вибір місця й способу вчинення діяння, розроблення плану 
його вчинення, розподіл ролей у разі групового вчинення криміналь-
ного правопорушення проти статевої недоторканості неповнолітнього; 

9) підготовка транспортного засобу; 
10) підшукування квартир, готелів для проведення відео- та фото-

зйомок порнографічного характеру за участю неповнолітніх; 
11) вербування неповнолітніх для сексуальної експлуатації з ви-

користанням обману або погрози застосування насильства (обман що-
до виду діяльності, яким вони будуть займатися). 

Способи вчинення кримінальних правопорушень проти статевої 
недоторканості неповнолтініх. Залежно від виду діяння проти статевої 
недоторканості неповнолітніх і буде визначатись спосіб його вчинення.  

Щодо зґвалтування, то згідно з законом способом вчинення 
правопорушення є: 

а) застосування фізичного насильства; 
б) погроза його застосування (воля потерпілої особи подав-

ляється, придушується); 
в) використання безпорадного стану потерпілої особи (її воля 

ігнорується). 
Отже, для способів учинення розглядуваних кримінальних право-

порушень відповідно до чинного законодавства важливе значення має 
характер застосовуваного злочинцями насильства.  

Фізичним насильством, передбаченим у ст. 152 КК, слід вважати 
умисний зовнішній негативний вплив на організм потерпілої особи або 
її фізичну свободу, вчинений з метою подолання чи попередження 
опору потерпілої особи або приведення її у безпорадний стан (п. 3 
Постанови Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 року 
№ 5). Найчастіше цей вид насильства виявляється у заподіянні тілесних 
ушкоджень, ударів, побоїв, триманні рук або ніг, здавлюванні дихальних 
шляхів, обмеженні чи позбавленні особистої волі тощо. Погроза 
застосування фізичного насильства як спосіб вчинення полягає у 
залякуванні застосувати до особи таке насильство або іншої людини, 
доля якої потерпілій не байдужа (родича, близької особи) (п. 4 Поста-
нови Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 року № 5), 
яке може полягати у висловлюваннях, жестах, демонстрації предметів, 
що можуть бути використані для нанесення тілесних ушкоджень тощо. 
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Стан потерпілої особи визнають безпорадним, коли вона внаслідок 
малолітнього або похилого віку, фізичних вад, розладу психічної 
діяльності, непритомного стану чи з інших причин не могла розуміти 
вчинюваних із нею дій або не могла чинити опір (п. 4 Постанови Пленуму 
Верховного Суду України від 30 травня 2008 року № 5). До такого стану 
потерпілу злочинці доводять шляхом підсипання (підливання) у напої 
певних хімічних речовин, які здійснюють гальмівний вплив на нервову 
систему потерпілої особи, введення в організм потерпілої наркотичних 
засобів, споювання алкогольними напоями, одурманенням спеціально 
підготовленим зіллям, приведення у безпам’ятство за допомогою фізич-
ного впливу тощо. 

Під час насильницького задоволення статевої пристрасті в не-
природній спосіб (ст. 153 КК України) можна виділити такі дії та 
способи вчинення: 

а) будь-які дії сексуального характеру незалежно від їх гетеро- або 
гомосексуальної спрямованості (крім природного статевого акту – ст. 152 
КК України), які здатні задовольнити статеву пристрасть чоловіка або 
жінки і які зовсім не обов’язково означають так зване статеве проникнен-
ня – введення частини тіла однієї людини або предметів навколишнього 
світу у природні отвори іншої людини з метою отримання сексуального 
задоволення; 

б) сурогатні форми статевих зносин, які імітують природний 
статевий акт (вестибулярний коїтус, нарвасадата, міжстегновий коїтус 
тощо); 

в) фротаж (сексуальне задоволення чоловіка шляхом тертя об 
тіло дитини); 

г) садистські дії сексуального характеру (наприклад, статеве про-
никнення певним предметом – палицею, пляшкою тощо). 

Під час статевих зносин з особою, яка не досягла статевої зрі-
лості (ст. 155 КК України), способами вчинення є дії, які вважаються 
добровільними статевими зносинами з особою, яка не досягла статевої 
зрілості. Вид статевого зв’язку в цьому випадку є природний. 

Під час розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК України) може-
мо виділити такі способи вчинення:  

а) доторки в ділянці статевих органів, грудей, чуттєвих місць 
поверхні шкіри, поцілунки; 

б) проникнення з допомогою статевого члена, пальця, предмета 
в піхву, до рота або в анус; 

в) навчання статевим збоченням; 
г) демонстрація дитині оголених статевих органів, грудей або 

сідниць;  
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ґ) здійснення статевого акту на очах у дитини і спонукання її до 
здійснення подібних актів; 

д) підглядання за дитиною, коли вона здійснює інтимні процедури; 
е) ознайомлення потерпілої особи із порнографічними зобра-

женнями та (або) демонстрація відеофільмів порнографічного змісту; 
є) цинічні розмови з нею на сексуальні теми; 
ж) вчинення статевих зносин між особами різної статі, що здій-

снюються без застосування фізичного насильства, погрози його засто-
сування і використання безпорадного стану потерпілої особи (під час 
вчинення статевих зносин з особою, яка не досягла статевої зрілості ); 

з) вчинення статевих зносин з особою, яка не досягла статевої зрі-
лості, батьком, матір’ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником. 

До способів приховування кримінальних правопорушень, вчине-
них проти статевої недоторканості неповнолітнього, найчастіше 
належать: 

1) знищення, інколи його прання, ремонт, перефарбування, спа-
лення, викидання на смітник, утоплення у воді злочинцем свого одягу 
зі слідами крові, інших біологічних виділень потерпілої особи; 

2) змивання миючими засобами слідів на місці події (наприклад, 
проведення миття транспортного засобу, в якому було вчинено розбе-
щення чи статеві зносини); 

3) залякування та погроза потерпілої дитини, якщо вона повід-
омить про вчинення дій сексуального насильства чи статевої недотор-
каності дорослим, батькам, родичам чи працівникам органів внутрі-
шніх справ; 

4) від’їзд із місця свого проживання на певний період для того, 
щоб потерпіла забула ознаки його зовнішності; 

5) погроза злочинцем потерпілій особі розповісти знайомим та 
близьким (колегам, сусідам, однокласникам, у деяких випадках бать-
кам, якщо не вони вчиняли діяння, тощо) про «негідну» поведінку по-
терпілої; 

6) повідомлення неправдивих відомостей злочинцем про себе та 
потерпілу особу; 

7) створення неправдивого алібі; 
8) ретельне проведення туалету статевих органів із метою зни-

щення слідів діяння; 
9) приведення потерпілої особи у несвідомий або безпорадний стан 

шляхом нанесення травм у життєво важливі органи, споювання спиртним 
або введенням у її організм наркотичних засобів; 

10) маскування зовнішнього вигляду злочинця (стрижка волос-
ся, вусів, бороди або відрощування їх, змінення кольору); 
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11) вбивство потерпілої дитини; 
12) відбирання мобільних телефонів у потерпілих, щоб уникнути 

можливості відстеження перебування як злочинця, так і потерпілої дитини; 
13) залякування неповнолітніх такими фактами, що злочинці мають 

зв’язок із міліцією і якщо потерпіла дитина звернеться до правоохоронців, 
то її посадять до тюрми за заняття проституцією чи порнобізнесом; 

14) виплата мінімальних коштів за заняття проституцією чи по-
рнобізнесом; 

15) під час переміщення потерпілих неповнолітніх через кордон 
злочинці знаходяться на певній відстані від них із метою запобігання 
затримання правоохоронцями; 

16) під час затримання одного із членів злочинної групи за підо-
зру у вчиненні кримінальних правопорушень проти статевої недотор-
каності неповнолітніх злочинці заздалегідь домовляються про те, щоб 
не називати інших співучасників тощо.  

Особа потерпілої дитини від діянь проти статевої недоторка-
ності. Потерпілих від кримінальних правопорушень проти статевої 
недоторканості можна класифікувати так: 

За віком розрізняють: немовлят (неповнолітніх до року), непов-
нолітніх молодшого дошкільного віку (малолітніх – дитина, яка не 
досягла 14-річного віку) і неповнолітніх шкільного віку (неповнолітніх – 
дитина, віком від 14-ти до 18-ти років). 

Неповнолітні діти становлять найбільшу вікову категорію поте-
рпілих від статевої недоторканості ( зґвалтування, розбещення тощо ). 

За соціально-правовим статусом: 
– діти з неблагополучних сімей – діти осіб без визначеного міс-

ця проживання, осіб, які зловживали алкоголем, вживають наркотики, 
ведуть паразитичний спосіб життя тощо; 

– діти-сироти – діти, які були залишені батьками або батьки 
яких були позбавлені батьківських прав, які знаходилися на утриманні 
дитячих будинків, інтернатів або інших закладів; 

– діти з благополучних але малозабезпечених (часто багатодіт-
них) сімей, батьки яких не мали можливості утримувати родину мате-
ріально, у тому числі напівсироти; 

– безпритульні діти, які втекли з родини або з відповідного соці-
ального чи медичного закладу (дитячого будинку, інтернату тощо).  

Здебільшого діти дошкільного або молодшого шкільного віку 
розповідають чи невербально «сигналізують» про те, що стосовно 
них було вчинено або вчиняється сексуальне насильство. Зовсім ма-
ленька дитина, яка переживає сексуалізовані доторки, або гірко пла-
че, особливо, коли поряд із нею кривдник, або, навпаки, апатична і 
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мовчить. У неповнолітніх дошкільного віку це виявляється виразні-
ше. Наприклад, на прохання сказати, де працюють батьки, на слові 
«тато» дитина починає сміятися або не відповідає, відвертається, со-
ром’язливо затуляє ручкою очі, іноді плаче. Часом дитина не хоче 
нічого говорити про тата, каже, що їй соромно, але погоджується на-
писати чи намалювати. Якщо ж дитині подобається те, що з нею від-
бувається, дитина починає перебільшено нахвалювати свого кривд-
ника: «У мене такий хороший тато, такий хороший». Тут треба уточ-
нювати, чому тато подобається більше за маму, напевно, він більше 
грається із тобою тощо. Поступово дитина проговорюється, чому. 
Також сигналом про педофільні зловживання щодо дитини можуть 
бути невідповідні для її віку ігри, сюжети малюнків, взаємодія з од-
нолітками, коли вона виявляє широку для її віку сексуальну обізна-
ність або мимовільно відтворює сексуальні дії дорослого.  

У багатьох випадках сексуальне насильство в неповнолітніх не 
залишає фізичних ознак, а якщо вони і є, то не завжди специфічні лише 
для сексуального насильства. Факт учинення сексуального насильства 
над дитиною часто виявляють тоді, коли помічають незрозумілі фізичні 
ушкодження статевих органів, енурез або енкопрез, інфекції, які пере-
даються статевим шляхом. Крім названих, на сексуальне насильство 
можуть указувати такі травми і розлади: пошкодження вагінальної, ана-
льної ділянок у вигляді синців, травм, припухлості, розривів, пігмента-
ції, кровотечі, крововиливи або порушення цілісності дівочої пліви, вагі-
тність, нервово-психічні розлади, соматичні хвороби (болі внизу живота 
без наявної патології, дерматити тощо). 

За статю: особи чоловічої чи жіночої статі. 
Особа злочинця. На основі розслідування цієї категорії криміна-

льних правопорушень можна виділити певні характерні особливості, 
притаманні для злочинців, які вчиняють різні дії щодо статевої недо-
торканості неповнолітніх: великий віковий діапазон, різний рівень 
освіти, громадянство, працюючі і не працюючі, раніше судимі і не су-
димі. Загальними рисами є винятковий цинізм, відсутність моральних 
принципів, нехтування суспільною мораллю, отримання прибутків від 
секс- та порно-індустрії під час використання неповнолітніх. 

Типовою особою злочинця можуть бути: ґвалтівники; педофіли; 
садисти; насильники в сім’ї (вітчим, мачуха, батьки, усиновлювачі, опіку-
ни, піклувальники); знайомі або друзі постраждалих неповнолітніх або їх 
батьків; вербувальники з метою залучення неповнолітніх до секс- та по-
рно-індустрії; сутенери та звідники.  

Ґвалтівники. За статистичною інформацією Міністерства внут-
рішніх справ України приблизно 99% осіб, обвинувачених у вчиненні 
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зґвалтування, – чоловіки, 1% становлять особи жіночої статі, які обви-
нувачувались у вчиненні злочину як співучасники. Найчастіше цей вид 
злочину вчиняють молоді люди у віці від 19 до 26 років (приблизно 
32% від загального числа цієї категорії злочинців), трохи рідше – 
24,3% від 14 до 18 років (але такий показник свідчить про значну кіль-
кість неповнолітніх злочинців); у віці від 27 до 34 років вчиняється 
32,7% від загальної кількості обвинувачених. На осіб старше 35-ти 
років припадає майже 11% від загального числа виявлених ґвалтівни-
ків. Отже, більш як 55% злочинців становлять особи віком від 14 до 
23 років. Більшість ґвалтівників негативно характеризується на роботі 
у зв’язку з уживанням спиртних напоїв, прогулами, запізненнями, не-
дбайливим ставленням до своїх обов’язків, відсутністю ділової ініціа-
тиви. Зазвичай це грубі, егоїстичні люди, схильні до насильства, задо-
волення своїх примх будь-якими засобами. У морально-психоло-
гічному аспекті у злочинців спостерігаються такі типові риси: брута-
льність, егоїзм й іноді жорстокість; примітивізм у взаєминах «чоловік – 
жінка»; презирливе ставлення до осіб жіночої статі (цинічні образи); 
розгнузданість у поведінці, агресія (спричинення тілесних ушкоджень, 
приниження честі і гідності особи тощо). Значній кількості осіб, які 
вчинили зґвалтування, властиві різні психічні аномалії: психопатія, 
хронічний алкоголізм, олігофренія, залишкові явища травм черепа. 
Для багатьох ґвалтівників характерними є підвищена імпульсивність, 
високий рівень емоційної напруженості й фригідності. Водночас зло-
чинці, особливо це стосується серійних ґвалтівників, на роботі й у ро-
дині ведуть спокійне, розмірене життя із виявами деяких властивостей 
з комплексу неповноцінності у вольових, інтелектуальних, сексуаль-
них сферах. Багато хто зі злочинців раніше вже були засуджені (63% із 
загальної кількості засуджених за зґвалтування), найчастіше за хулі-
ганство, грабежі, розбійницькі напади, викрадення автотранспорту. 
Під час проведення психіатричних та психологічних експертиз у ході 
розслідування цього виду злочинів встановлено, що 49,4% обвинува-
чених не мали жодних відхилень, а у тих, які їх мали, виявлено такі 
вади: психопатичні риси характеру; наслідки черепно-мозкових травм; 
ознаки олігофренії у стані легкої дебільності; алкоголізм, психічні роз-
лади і розлади поведінки на ґрунті вживання психоактивних речовин. 

Педофіли, садисти. Педофілію діагностують у людини, яка впро-
довж 6-місячного терміну періодично відчуває сильний сексуальний потяг 
або сексуальні фантазії стосовно неповнолітніх. Педофілом уважають 
людину, яка досягла щонайменше 16-річного віку і, принаймні, на 5 років 
старша за свою жертву. Більшість педофілів віддають перевагу сексуаль-
ним стосункам із дівчатками.  
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Психологічний портрет педофіла ще мало досліджений. Здебіль-
шого це чоловіки 25–30 років, бувають старші, навіть пенсійного віку, 
серед яких велика кількість малокомунікабельних із психопатичним та 
імпульсивним характером, але освічених осіб. Більшість педофілів – 
гетеросексуали, чимало з них перебувають у шлюбі та мають неповнолі-
тніх дітей. Також їм властива схильність до алкоголізму. Майже усі пе-
дофіли, затримані за вчинення сексуального насильства над дітьми, по-
яснюють свою поведінку тим, що в них не складаються інтимні стосун-
ки з особами протилежної статі. Педофіли вміло використовують дитячу 
довіру до дорослого, заманюючи жертву під різними приводами у зручні 
для приховування насильницьких актів місця – підвали, горища, закину-
ті будівельні майданчики або відселені будинки, де нібито народилися 
кошенята чи цуценята. 

Часто сексуальними збоченцями є садисти. Це люди, які отриму-
ють сексуальне збудження від страждання іншої особи. Як правило, це 
особи чоловічої статі віком від 28 до 52 років. Такій особі властиві різні 
психічні аномалії: психопатія, хронічний алкоголізм, олігофренія, підви-
щена імпульсивність, високий рівень емоційної напруженості й фригідно-
сті. Садист демонструє свою владу шляхом насильства над іншими людь-
ми, дітьми чи тваринами, що спричинює сексуальне збудження. Садисти-
чні дії часто є елементом прелюдії або ж увесь статевий акт відбувається у 
спосіб, який принижує партнера чи викликає больові відчуття. Особливою 
формою сексуально мотивованого садизму є компенсаторний садизм, 
коли садистичні, насильницькі дії цілковито заміняють статевий акт. Сек-
суально мотивований садизм та компенсаторний садизм можуть призвес-
ти до тяжких сексуальних злочинів. Садист входить у довіру до дитини, 
дарує їй подарунки або, навпаки, залякує, а потім розбещує чи ґвалтує. 
Щоб приховати діяння, часто позбавляють жертву життя. 

Насильники у сім’ї. Зазвичай це вітчим, мачуха, батьки, усиновлю-
вачі, опікуни, піклувальники. Типовою особою злочинця переважно є чо-
ловік віком від 25 до 60 років, який є батьком або вітчимом (нерідний ба-
тько), іноді особою злочинця може бути особа жіночої статі віком від 
28 до 42 років, яка є мачухою (нерідна мати). Також можуть бути опікуни – 
це призначена органом опіки та піклування за її згодою повнолітня дієзда-
тна особа, яка здійснює опіку над дитиною, котрій не виповнилось 14 ро-
ків, та піклувальники – це зазначена особа, яка здійснює піклування над 
дитиною у віці від 14 до 18 років. Якщо дитина проживає у дитячому за-
кладі або закладі охорони здоров’я, функції опікуна чи піклувальника що-
до неї виконує директор, завідувач, головний лікар, вихователь.  

Особи, які вчиняють кримінальні правопорушення проти статевої 
недоторканості неповнолітніх, здебільшого є психологічно незрілими та 
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інфантильними. Майже завжди протиправні дії вчиняються унаслідок 
розладу внутрішньосімейних стосунків.  

Знайомі або друзі постраждалих неповнолітніх або їх батьків. 
Зазвичай це особи чоловічої статі, приблизно однакового віку із бать-
ками потерпілої дитини, які є друзями сім’ї, часто зустрічаються, ма-
ють повагу та авторитет у сім’ї потерпілої дитини.  

Також це можуть бути особи, які проживають на одній сходовій 
клітці, в одному під’їзді чи будинку разом із потерпілою дитиною. Такі 
особи входять у довіру до дитини, мають певний авторитет та, зловжи-
ваючи цим, мають доступ до своєї жертви. Як правило, дитина довіряє 
таким особам, спілкується зі злочинцем, виконує його бажання (будь-
якого характеру, у тому числі сексуального). Такі протиправні дії мо-
жуть тривати роками. Спочатку діти не розуміють, що те, що роблять із 
ними дорослі, недобре, проте чим більше підростає об’єкт насильства, 
тим глибшим стає його внутрішній конфлікт. З одного боку, воля авто-
ритетного дорослого, який нав’язує дитині сексуальні дії, що нібито є 
школою підготовки до дорослого життя, з іншого боку, інтуїтивне розу-
міння, що так робити не можна, це неправильно. 

Обстановка учинення кримінального правопорушення у більшо-
сті випадків характеризується відсутністю сторонніх свідків, вибором 
безлюдного місця як на відкритій місцевості, так і в приміщенні. Та-
кож діяння може вчинятися у присутності групи осіб (групове зґвалту-
вання, вчинення розпусних дій групою осіб, що супроводжується фо-
то-, відеозйомкою тощо).  

Місцем учинення кримінальних правопорушень досліджуваної 
категорії може бути як конкретна ділянка місцевості, приміщення, 
транспорт тощо, так і розташування (на них, у них) певних предметів, 
на яких залишаються найбільш явні сліди кримінального правопору-
шення. Місце діяння пов’язано з конкретною локалізацією матеріаль-
них та інших слідів протиправної події, а також часом вчинення. 

Найбільш типовими місцями вчинення кримінальних правопо-
рушень є: під’їзди будинків і сходові площадки; підвали й горища бу-
дівель; лісові масиви, паркові зони й поля; квартира потерпілої або 
злочинця; нежилі або занедбані (пусті) приміщення; різні господарські 
будівлі (у сільській місцевості); занедбані будови, відокремлені двори, 
лазні, готелі, мотелі тощо. Якщо це кримінальне правопорушення вчи-
нено батьками, опікунами чи піклувальниками, то воно може вичиня-
тись за місцем проживання як потерпілої особи, так і злочинця. 

Час учинення кримінального правопорушення. Для вчинення ді-
янь проти статевої недоторканості особи неповнолітнього характерним 
є такий період часу, коли діти (неповнолітні) повертаються зі школи 
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(приблизно 14 год.), з місць проведення різних секційних занять – спо-
рту, музики, образотворчого мистецтва тощо (17–21 год.), а також час, 
коли батьки потерпілих неповнолітніх знаходяться на роботі (з 10 до 
18 години). Зазвичай такі кримінальні правопорушення вчиняються у 
будні чи у період канікул. Уночі вчиняються діяння проти статевої 
недоторканості неповнолітніх, якщо суб’єктом діяння є батьки, опіку-
ни чи піклувальники. 

Типовими слідами кримінального правопорушення проти стате-
вої недоторканості неповнолітнього найчастіше є сліди насильницьких 
дій на тілі потерпілої дитини (укуси, садна, синці, рани, розриви, на-
шарування різних речовин, розірваний одяг потерпілої дитини, гема-
томи на обличчі, шиї, руках, стегнах); пошкодження і біологічні виді-
лення (кров, сперма тощо) на одязі потерпілої дитини, злочинця; сліди 
на місці події (рук, ніг, боротьби, краплі крові, слини, сперми, транс-
портних засобів тощо); зміна обстановки місця події; сліди перебуван-
ня злочинця і потерпілої дитини на місці вчинення діяння (спідня біли-
зна, ґудзики, шпильки, волосся, ворсинки одягу, мобільний телефон, 
ключі, особисті речі тощо).  

Слід звернути увагу, що сліди опору неповнолітнього особі, 
яка вчиняє протиправне діяння, зазвичай відсутні. Це пояснюється, 
по-перше, неможливістю жертви повноцінно чинити опір дорослому 
правопорушнику, по-друге, перебування потерпілої особи у безпора-
дному стані. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ 
ТА ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

ПРОТИ СТАТЕВОЇ 
НЕДОТОРКАНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ 

 

2.1. Типові слідчі ситуації та слідчі версії 
під час розслідування кримінального правопорушення 

проти статевої недоторканості неповнолітніх 
 

Впродовж усього досудового розслідування на різних його ета-
пах слідчий володіє певним обсягом інформації щодо вчиненого кри-
мінального правопорушення та особи, яка його вчинила. Певний обсяг 
інформації у сукупності на конкретний момент розслідування стано-
вить слідчу ситуацію.  

Класифікувати слідчі ситуації можна за різними критеріями: 
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1) за стадією кримінального процесу: дослідчі – ситуації, які вини-
кають на момент повідомлення про подію і до прийняття рішення про 
початок кримінального провадження; слідчі – ситуації, які виникають піс-
ля прийняття рішення про початок кримінального провадження; 

2) за часом виникнення: початкові – ситуації, що виникають на 
початковому етапі розслідування; проміжні – ситуації, що виникають 
на наступному етапі розслідування; кінцеві – ситуації, що виникають 
на завершальному етапі розслідування; 

3) за ситуаційною варіантністю: типові – ситуації, які є характер-
ними для певної групи, виду кримінальних правопорушень; специфічні – 
ситуації, яким властиві особливі ознаки, котрі вирізняють її з-поміж ана-
логічних ситуацій тієї ж групи, виду кримінальних правопорушень; 

4) за рівнем складності: несприятливі – складні ситуації, які ха-
рактеризуються відсутністю інформації про важливі обставини прова-
дження (не встановлено особу злочинця, відсутність свідків, доказів, 
що підтверджують вину особи, котра звернулася до правоохоронних 
органів із явкою з повинною); сприятливі – прості ситуації, які харак-
теризуються достатньою інформацією про обставини події, яка стала-
ся, наявність доказової бази, потерпілого та особи злочинця; 

5) за наявністю суперечностей в інтересах учасників: конфлік-
тні – ситуації, під час яких існують суперечності в інтересах учасників 
кримінального процесу (підозрюваний повністю або частково запере-
чує вину в інкримінованому діянні; два свідки (співвиконавці) кримі-
нального правопорушення дають різні показання щодо певного факту 
події, що сталася, тощо); безконфліктні – ситуації, під час яких відсут-
ні суперечності в інтересах учасників кримінального процесу (підо-
зрюваний визнає свою вину). 

Важливо звернути увагу, що слідчі ситуації з часом після прове-
дення комплексу слідчих (розшукових) дій можуть перейти із однієї кате-
горії в іншу. Наприклад, початкова несприятлива слідча ситуація (відсут-
ня особа злочинця) є типовою для багатьох видів кримінальних правопо-
рушень, повідомлення про які надходять до районного відділу міліції. 
Однак після ефективного проведення первинних слідчих (розшукових) 
дій вдається встановити особу злочинця. Затриманий вину у вчиненні 
суспільно небезпечного діяння не визнає (виникає проміжна конфліктна 
слідча ситуація). У ході досудового слідства проведена інтенсивна робота 
пошуку доказів, які підтверджують вину затриманого, і в результаті 
пред’явлення підозрюваному доказів він зізнається у вчиненні криміналь-
ного правопорушення і виявляє бажання сприяти провадженню слідства 
та встановленню істини, відшкодувати шкоду, завдану потерпілому (ви-
никає кінцева сприятлива безконфліктна слідча ситуація). 
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Пропонуємо розглянути типові слідчі ситуації початкового 
етапу провадження досудового розслідування кримінальних правопо-
рушень. 

На початковому етапі розслідування (прийняття повідомлення 
про подію та початок кримінального провадження) можуть виникнути 
такі найбільш типові слідчі ситуації: 

а) коли потерпіла дитина (неповнолітній) чи її представник під 
час звернення до правоохоронних органів вказує на особу, яка вчинила 
кримінальне правопорушення (жертва чи її представник знайома з 
особою, яка вчинила кримінальне правопорушення, зустрічалася рані-
ше з нею, знає в обличчя, у випадках вчинення діяння батаками, опіку-
нами, піклувальниками чи особою, яка виховує малолітнього); 

б) потерпіла особа не знайома зі злочинцем, але запам’ятала йо-
го зовнішність і зможе його упізнати; 

в) потерпіла особа не знайома зі злочинцем і внаслідок вжитих 
ним заходів маскування не запам’ятала його зовнішності і розпізнати 
його не зможе; 

г) злочинець затриманий під час вчинення кримінального пра-
вопорушення чи безпосередньо після його вчинення; 

ґ) кримінальне правопорушення виявлено під час розслідування 
інших діянь. 

Залежно від характеру слідчої ситуації, що виникне на початку 
розслідування, планується і виконувати систему відповідних слідчих 
(розшукових) дій. Однак незалежно від особливостей слідчих ситуа-
цій, що складаються на початковому етапі розслідування, необхідно 
провести ряд обов’язкових слідчих (розшукових) дій, без виконання 
яких подальше розслідування кримінального провадження є неможли-
вим. До них належать: допит потерпілої особи, огляд та експертне до-
слідження одягу, зокрема білизни потерпілої особи, огляд місця події, 
судово-медична експертиза потерпілої особи та підозрюваного. 

Послідовність і оптимальний комплекс першочергових проце-
суальних дій у розглядуваних ситуаціях можуть мати такий вигляд:  

1) допит потерпілої особи; 
2) освідування потерпілої особи, одержання зразків та призна-

чення судово-медичної експертизи потерпілої; 
3) огляд місця події; 
4) призначення судово-медичної експертизи речових доказів 

(якщо на одязі потерпілої є виділення злочинця); 
5) допит свідків-очевидців; 
6) допит осіб, які можуть дати відомості про злочинця і його 

спосіб життя (родичів, колег, знайомих); 
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7) затримання і обшук особи підозрюваного; 
8) освідування підозрюваного, одержання зразків та призначен-

ня судово-медичної експертизи;  
9) допит підозрюваного; 
10) огляд одягу підозрюваного; 
11) обшук за місцем проживання, роботи підозрюваного тощо; 
12) пред’явлення підозрюваного для впізнання; 
13) отримання зразків для експертизи, за необхідності призначення 

судових експертиз (за результатами оглядів залежно від виявлених слідів) 
та психолого-психіатрично-педагогічної експертизи для з’ясування інте-
лектуального розвитку потерпілої дитини, її можливість правильно 
сприймати дії, які з нею вчинялись. 

Разом із слідчими діями необхідно здійснювати й організаційні 
заходи, до складу яких належать: 

1) застосування службово-розшукового собаки; 
2) переслідування «по гарячих слідах» злочинця, який зник із 

місця події; 
3) виявлення можливих свідків; 
4) обстеження місцевості; 
5) блокування можливих місць відходу або перебування злочинця; 
6) вивчення й аналіз аналогічних кримінальних проваджень (архів-

них справ, матеріалів про відмову у порушенні справи); 
7) вивчення відомостей, повідомлень, довідок про подібні кри-

мінальні правопорушення; 
8) постановка завдання або складання композиційного портрету 

особи, яка вчинила діяння; 
9) перевірка вчиненого кримінального правопорушення за облі-

ком способів учинення кримінальних правопорушень та ін. 
Дані про зовнішні ознаки злочинців необхідно перевіряти за фо-

тотеками і відеотеками міських, районних органів внутрішніх справ. 
Якщо на місці події виявлені сліди рук, то вони перевіряються за від-
повідними дактилоскопічними обліками. Сліди, виявлені на місці по-
дії, досліджуються за відповідними колекціями експертно-криміналіс-
тичних підрозділів, зокрема це дані за ДНК-профілем. 

Наведені типові слідчі ситуації мають не абсолютний, а прибли-
зний, орієнтовний характер. Вони корегуються залежно від обставин 
кримінального провадження, специфіки конкретних загальних і окре-
мих версій, висунутих у ході розслідування кримінального прова-
дження на основі даних про спосіб учинення кримінального правопо-
рушення, особу злочинця й потерпілу особу, характер виявлених слідів 
та інших обставин. 
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Початковий етап розслідування кримінальних правопорушень 
проти статевої недоторканості неповнолітніх завершується тоді, коли 
зібрано достатньо доказів для висунення обґрунтованих слідчих версій 
про обставини вчиненого кримінального правопорушення та провину 
конкретної особи. 

Найбільш типовими версіями на початковому етапі розсліду-
вання кримінальних правопорушень проти статевої недоторканості 
неповнолітніх є: 

1) відбулися дії проти статевої недоторканості неповнолітнього 
(зґвалтування, насильницьке задоволення статевої пристрасті у непри-
родній спосіб, статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зріло-
сті, факт розбещення неповнолітнього); 

2) заява про діяння проти статевої недоторканості неповноліт-
нього є неправдивим повідомленням про вчинення кримінального пра-
вопорушення; 

3) був факт непорушення статевої недоторканості неповнолітнього, 
а вчинення іншого кримінального правопорушення, зокрема хуліганства. 

Слід також висунути і перевірити версії про вчинення криміна-
льного правопорушення однією особою або групою осіб, причому 
обов’язково щодо конкретних підозрюваних, якщо їх декілька.  

Основні версії, які необхідно старанно перевірити щодо суб’єк-
та такого діяння, такі: 

1) діяння проти статевої недоторканості неповнолітнього вчине-
но особою, на яку вказала потерпіла дитина; 

2) потерпіла особа помиляється щодо особи, яка вчинила діяння 
або умисно вказує на іншу особу; 

3) потерпіла особа обмовляє конкретну особу. 
У слідчій ситуації, коли кримінальне правопорушення вчинено 

невідомим злочинцем, слідчий повинен насамперед визначити коло 
осіб, серед яких треба вести пошук злочинця. Версії про коло осіб, се-
ред яких може бути злочинець: 

1) діяння вчинено злочинцем, який знайомий із потерпілою ди-
тиною; 

2) діяння вчинено особою, яка має психічні захворювання або 
сексуальні розлади; 

3) діяння вчинено особами, раніше засудженими за аналогічні 
діяння; 

4) діяння вчинено особою, яка вживає наркотичні засоби чи зло-
вживає спиртними напоями; 

5) діяння вчинено неповнолітніми. 
Крім того, для встановлення особи злочинця можуть бути ви-

вчені аналогічні матеріали про кримінальні правопорушення, де не 
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встановлено особу, яка його вчинила, що іноді дозволяє доповнити 
перелік ознак, прикмет невідомого насильника та судити про те, що ці 
діяння вчинено однією особою. 

Із метою встановлення особи, на яку вказує потерпіла як на того, 
який вчинив кримінальне правопорушення, іноді слід звертатися до 
громадськості, оголошуючи його прикмети. Перевірка версій повинна 
проводитися у взаємодії з працівниками кримінального розшуку, кримі-
нальної міліції у справах дітей, дільничних інспекторів міліції, що дає 
позитивні результати під час встановлення особи злочинця. У випадках, 
коли злочинець встановлений або відомий заявнику, насамперед висува-
ється та перевіряється версія потерпілої дитини щодо обставин криміна-
льного правопорушення, а потім – щодо цього підозрюваного. 

Слід враховувати, що поведінка підозрюваного з метою свого 
захисту може бути різноманітною. В одних випадках підозрюваний 
повністю заперечує факт учинення такого кримінального правопору-
шення або вказує на своє алібі, в інших – не заперечуючи факту зло-
чинних дій, він посилається на те, що це сталося за добровільною зго-
дою потерпілої дитини. Повинна бути відпрацьована версія й про те, 
що недостатньо активний опір із боку потерпілої особи міг бути 
сприйнятий підозрюваним як удаваний. У цьому випадку матиме зна-
чення правильність кваліфікації протиправних дій правопорушника, 
однак не спростовуватиметься факт події. 

Під час перевірки версії про причетність до кримінального пра-
вопорушення конкретної особи насамперед повинні бути виконані такі 
слідчі (розшукові) дії, як допит підозрюваного, пред’явлення його для 
впізнання. Необхідно перевірити алібі, якщо воно заявлено підозрюва-
ним. Найперше має бути з’ясований факт перебування підозрюваного 
на місці події і з цією метою перевірити, чи саме підозрюваний зали-
шив сліди, виявлені на місці події, на одязі й тілі потерпілої особи; чи 
йому належать речі або їх частини, виявлені на місці події; чи знахо-
дяться у підозрюваного речі, які бачила у насильника потерпіла дитина 
(слід зробити обшук, встановити і допитати свідків, у разі необхідності 
зробити запити до ломбардів, комісійних магазинів, хімчисток, пра-
лень із метою виявлення та вилучення речових доказів ); чи немає на 
підозрюваному слідів, які свідчать про його перебування на місці по-
дії; чи немає у підозрюваного речей, що належать потерпілій дитині. 

Під час перевірки версії про явно неправдиве повідомлення про 
вчинення кримінального правопорушення у плані розслідування слід пе-
редбачити вивчення та встановлення таких обставин: 

1) як стало відомо про подію: ким і з чиєї ініціативи, коли, чи 
добровільно подана заява, за яких обставин стало відомо про сам факт 
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кримінального правопорушення (іноді з’ясування цих обставин дозво-
ляє зробити висновок про добровільні статеві зносини); 

2) чи сприяли об’єктивні умови вчиненню кримінального пра-
вопорушення (обстановка вчинення, погодні умови та інші чинники 
іноді можуть вказувати на неправдивість заяви); 

3) чи є на тілі потерпілої особи та її одязі сліди насильства: син-
ці, садна та інші ушкодження; 

4) у яких стосунках перебував заявник із підозрюваним до події 
кримінального правопорушення (чи іншої події): особисті, сімейні, 
майнові та інші стосунки, які могли стати підставою для явно неправ-
дивого повідомлення про вчинення протиправного діяння. 

Наведені вище слідчі версії мають лише орієнтовний перелік, 
тому в кожному конкретному кримінальному провадженні вони мо-
жуть коригуватися, їх кількість може бути змінена залежно від зібра-
них за матеріалами провадження доказів. 

Як правило, у результаті слідчих (розшукових) дій, проведених на 
початковому етапі, з’ясовані основні обставини щодо події криміналь-
ного правопорушення: коли, де та в якій обстановці було його вчинено; 
у чому виражалося фізичне та психічне насильство; чим погрожував 
насильник потерпілій дитині та чи застосовував у такому разі яку-
небудь зброю; які ушкодження були здійснені потерпілій дитині та чим; 
чи чинила вона опір і у чому це виявлялося; чи є сліди її опору на одязі і 
тілі злочинця; чи було кримінальне правопорушення закінчене, якщо ні, 
то чому; які сліди насильства залишилися на тілі та одязі потерпілої 
особи; чи була дефлорація; чи перебувала потерпіла дитина в момент 
насильства у хворобливому або безпорадному стані; чи жила вона рані-
ше статевим життям; хто міг бачити її та насильника на місці події до 
або після того, що сталося; чи знайома потерпіла особа з насильником, 
які у них стосунки; чи просив він її відмовитися від заяви про факт діян-
ня, що за це обіцяв, чим підтверджується цей факт тощо. 

Крім цього, слідчий вже має показання про особу потерпілої та пі-
дозрюваного. Наступні дії слідчого пов’язані з перевіркою інформації та 
складанням розгорнутого плану розслідування. Особливості подальшого 
етапу розслідування багато в чому залежать від того, наскільки повно до-
сліджені на початковому етапі версії про обставини діяння, стосунки та 
поведінку потерпілої дитини і підозрюваного, позицію підозрюваного 
після пред’явлення йому обвинуваченого та під час допиту. 

Типові ситуації розслідування пов’язані з тим, що підозрюваний: 
1) визнає зустріч із потерпілою дитиною та факт учинення дій 

проти статевої недоторканості з нею, але заперечує їх насильницький 
характер; 
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2) визнає знайомство з потерпілою особою, наявність між ними ін-
тимних стосунків та заявляє, що вони були добровільними; 

3) заперечує зустріч із потерпілою дитиною, посилаючись на алібі. 
У першій ситуації завдання слідчого полягає у тому, щоб на під-

ставі зібраних на початковому етапі розслідування фактичних даних ви-
сунути версії, за допомогою яких можна встановити: 

а) із якою метою та з чиєї ініціативи зустрілись потерпіла дити-
на та підозрюваний на місці події, чи приховували вони цю зустріч від 
інших; 

б) чи було насильство з боку підозрюваного та опір потерпілої 
особи; 

в) чи були вони знайомі до вчинення дій проти статевої недото-
рканості. 

Для перевірки версій необхідно докладно проаналізувати обста-
вини зустрічі та стосунки потерпілої особи з підозрюваним. Із цією 
метою слідчий повинен шляхом допиту підозрюваного, потерпілої та 
свідків, на яких вони посилаються, встановити: чи давно вони знайомі 
та за яких обставин відбулося їх знайомство; чи виявлялася під час 
зустрічей у кого-небудь із них схильність до зближення; як поводила 
себе потерпіла особа із підозрюваним та іншими чоловікими; чи була 
вона раніше або тепер близька з ким-небудь із них. 

Важливо також з’ясувати, з якою метою та з чиєї ініціативи від-
булася зустріч на місці події, хто знав про цю зустріч та бачив їх перед 
нею. Перевірка версій і пояснень потерпілої та підозрюваного потре-
бує ретельного аналізу слідів насильства на їх одязі та тілі, їх показань 
про виникнення цих слідів відповідно до висновків судово-медичної та 
криміналістичної експертиз. Важливо також проаналізувати, перевіри-
ти показання свідків, які чули крики потерпілої особи або бачили її із 
підозрюваним на місці події.  

Щодо другої ситуації (підозрюваний вказує на знайомство з по-
терпілою особою, визнає наявність інтимних стосунків між ними та 
добровільні статеві зносини) у кожному з фрагментів його показань 
необхідно висунути обґрунтовані версії та критично їх перевірити.  

Щодо третьої ситуації (підозрюваний заперечує факт зустрічі з 
потерпілою дитиною, посилаючись на алібі) необхідно ретельно, кри-
тично перевірити посилання на алібі, підтвердити або спростувати йо-
го версію про перебування на місці події та факт учинення дій проти 
статевої недоторканості з потерпілою дитиною. Перевірка посилань на 
алібі у цих випадках схожа до перевірки алібі під час розслідування 
інших кримінальних правопорушень. Шляхом зіставлення показань 
підозрюваного та потерпілої дитини або свідків за результатами огля-
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ду місця події та інших слідчих дій повинна бути перевірена версія про 
перебування підозрюваного на місці події.  

Важливим завданням подальшого етапу розслідування таких кри-
мінальних правопорушень є виявлення причин та умов, які сприяли його 
вчиненню, хоча у КПК України 2012 року такої вимоги чітко не має. 

Завершальний етап розслідування може мати два напрями роз-
витку: 

1) якщо не зібрано достатньо доказів, які вказують на вчинення 
кримінального правопорушення конкретною особою, типовими є такі 
слідчі дії та заходи: проведення додаткових (повторних) оглядів, при-
значення додаткових (повторних) судових експертиз, допити експер-
тів, направлення повторних доручень оперативними підрозділами на 
проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення 
особи злочинця та свідків події, скерування запитів в органи державної 
влади, установи та організації з метою отримання криміналістично 
значущої інформації; 

2) якщо зібрано достатньо доказів, які вказують на вчинення кри-
мінального правопорушення конкретною особою, типовими є такі слідчі 
дії та заходи: проведення додаткових експертиз за клопотанням сторони 
захисту, збір даних про особу злочинця, відкриття матеріалів криміналь-
ного провадження, складання обвинувального акта, прийняття рішення 
про спрямування кримінального провадження на розгляд до суду. 

 
2.2. Планування розслідування кримінальних правопорушень  

проти статевої недоторканості неповнолітніх 
та організація взаємодії під час кримінального провадження 

 
Плани щодо розслідування певного виду кримінального право-

порушення можна класифікувати за численними критеріями. Зокрема 
основними є такі плани: 

1) за терміном реалізації: довготермінові (стратегічні); корот-
котермінові (тактичні); 

2) за суб’єктом планування: планування слідчого; оперуповнова-
женого; експерта; комбіноване (взаємодії підрозділів і служб); 

3) за об’єктом планування: плани проведення окремої слідчої 
дії; розслідування усього кримінального провадження за версіями; 
проведення тактичної операції (комбінації). 

Довготермінове комбіноване планування усього кримінального 
провадження на стадії досудового розслідування повинно ґрунтуватися на 
принципах законності, індивідуальності, динамічності. Завданнями пла-
нування слідства є визначення правильних шляхів розслідування криміна-
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льного правопорушення; забезпечення об’єктивності, повноти та всебіч-
ності розслідування; своєчасність застосування технічних засобів і такти-
чних прийомів криміналістики з урахуванням особливостей кожного про-
вадження; сприяння економії сил і засобів слідчого апарату. 

Належна організація та планування розслідування кримінально-
го правопорушення досліджуваної категорії є запорукою його 
об’єктивного, усебічного та неупередженого провадження і забезпе-
ченням його судової перспективи. 

Слід звернути увагу на те, що під час провадження досудового 
слідства допускаються такі певні помилки: не застосовуються спеціальні 
засоби під час фіксації доказів, їх закріплення, а також спростування 
заперечень підозрюваних, що свідчить про низький рівень володіння 
методикою розслідування цієї категорії проваджень; неякісний збір ін-
формації про подію на момент початку кримінального провадження, як 
наслідок, не правильна кваліфікація і організація (планування) розсліду-
вання; відсутність належного роз’яснення потерпілим прав на отриман-
ня захисту від тиску та погроз із боку злочинця шляхом застосування до 
них передбачених законом заходів безпеки; відсутність налагодженої 
взаємодії між правоохоронними органами та спеціальними підрозділами 
на стадії досудового розслідування. 

Вважаємо, що однією із найбільш суттєвих проблем розсліду-
вання цієї категорії кримінальних правопорушень є небажання потер-
пілих та/або їхніх законних представників співпрацювати з органами 
кримінального судочинства. Таке небажання формується та посилю-
ється поступово впродовж досудового слідства. Особливо ця проблема 
виявляється під час розслідування випадків розслідування статевих 
зносин з особою, яка не досягла статевої зрілості. 

Причиною існування такої проблеми є надзвичайно інтенсивне 
використання доказового ресурсу потерпілих неповнолітніх у ході до-
судового слідства та судового розгляду, що обумовлено цілком об’єк-
тивними обставинами, – потерпілі особи є основним джерелом форму-
вання доказової бази у провадженні, зокрема на початковому етапі 
провадження, коли особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, 
не встановлено. Відтак слідчий зацікавлений отримати якомога повні-
ші показання від потерпілої дитини, використати інформацію остан-
нього в проведенні максимальної кількості процесуальних дій та оде-
ржати інформацію про правопорушника.  

На подальшому етапі розслідування, коли встановлено особу 
правопорушника, слідчий намагається максимально закріпити доказо-
ву базу, що підтверджує винуватість особи у вчиненні цього діяння. У 
такому випадку теж використовується ресурс потерпілої особи. 
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Загальною вимогою до організації розслідування цього виду кри-
мінальних правопорушень є складання якісного плану розслідування. 

У плані обґрунтовуються висунуті версії і заходи щодо перевір-
ки осіб, які можуть бути причетні або підозрювані в учиненому кримі-
нальному правопорушенні, зазначаються виконавці пунктів плану і 
встановлюється термін їх виконань. У такому плані відображають так-
тичні прийоми з припинення протиправних дій та розслідування учи-
нених діянь, встановлення осіб, причетних до них. Також передбача-
ється комплекс організаційних заходів і слідчих (розшукових) дій, фо-
рми та методи взаємодії слідчого з оперативними підрозділами. 

Під час досудового провадження такої категорії кримінальних 
правопорушень важливо спланувати його так, щоб зекономити час і не 
затягувати розслідування, але провести його повно, всебічно та неупе-
реджено.  

Успіх розслідування таких кримінальних правопорушень зале-
жить від належної організації роботи та налагодження контакту з по-
терпілими неповнолітніми. 

Під час планування роботи з потерпілими пропонуємо дотри-
муватись таких рекомендацій.  

Доцільно розробити та впровадити таку систему виклику і до-
питу потерпілих неповнолітніх для участі в слідчих (розшукових) діях, 
яка б не порушувала конфіденційності даних про потерпілих, тобто 
усувала можливість зустрічі потерпілих із підозрюваним. Тому під час 
планування допитів потерпілих та свідків або інших слідчих дій за їх-
ньою участю слід пам’ятати про недопустимість проведення будь-яких 
слідчих дій з потерпілими та підозрюваними, щоб уникнути можливо-
сті їхньої зустрічі за місцем проведення досудового слідства. Необхід-
но максимально зменшити кількість візитів потерпілих неповнолітніх 
та їх законних представників до слідчого, місця проведення досудово-
го слідства чи вчинення діяння тощо. Слід урахувати психологічний 
стан дитини та її батьків, для яких кожен візит до слідчого є стресовою 
ситуацією, оскільки змушує згадувати про неприємні моменти, 
пов’язані з учиненням щодо дитини протиправних дій. 

Батьків і законних представників дитини, які дбають про неї, на-
самперед турбує здоров’я та психологічний стан дитини, а не результати 
досудового розслідування та покарання злочинців. Тому до проведення 
допитів та інших слідчих (розшукових) дій за участю потерпілих непов-
нолітніх слід ретельно готуватися і проводити їх так, щоб не виникало 
необхідності у повторному проведенні цієї слідчої дії. 

Водночас не рекомендується планувати проведення декількох 
слідчих (розшукових) дій за участю дитини в один день. Це може нега-
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тивно вплинути на стан дитини, вона може швидко втомитися, зазнати 
додаткового дискомфорту або моральної травми. Слід пам’ятати, що 
допит дитини не може перевищувати 2-ох годин на добу та має бути 
перерва після першої години допиту. У випадках, коли дійсно існує 
потреба проведення декількох дій, необхідно порядок їх проведень 
планувати заздалегідь за можливості з урахуванням інтересів слідства 
та його таємниці узгоджувати із батьками чи законними представни-
ками дитини. Крім того, необхідно звернути увагу, що відповідно до 
ч. 9 ст. 224 КПК України у кримінальних провадженнях щодо кримі-
нальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторка-
ності особи, а також злочинів, учинених із застосуванням насильства 
або погрозою його застосування, одночасний допит двох чи більше 
уже допитаних осіб для з’ясування причин розбіжностей у їхніх пока-
заннях не може бути проведений за участю малолітнього або неповно-
літнього свідка чи потерпілого разом із підозрюваним. 

Під час планування слідчих (розшукових) дій необхідно своєча-
сно подбати про місце їх проведення. Так, пред’явлення для впізнання 
слід проводити в умовах поза візуального контакту. Для цього необ-
хідно використовувати відповідне приміщення та підготувати його для 
проведення цієї слідчої (розшукової) дії. В окремих випадках, коли 
неможливо забезпечити відсутність візуального контакту, можливе 
проведення впізнання за фотознімками чи відеозаписом. 

Під час підготовки до допитів слід пам’ятати, що на стадії пере-
вірки інформації про подію і збирання первинного матеріалу потерпілі 
та їхні батьки чи законні представники уже спілкувалися із працівни-
ком правоохоронних органів, зокрема під час розгляду заяви чи повід-
омлення про вчинене кримінальне правопорушення. Тому перед допи-
том потерпілих неповнолітніх слід ретельно ознайомитись із матеріа-
лами кримінального провадження, зокрема протоколом усної зави про 
вчинене кримінальне правопорушення (поясненням) і формувати до-
пит так, щоб він був уточненням раніше одержаної інформації. 

Під час проведення слідчих дій за участю неповнолітніх реко-
мендується застосовувати аудіо- та відеозапис на випадок подальшої 
відмови від надання показань або явки до суду. Слідчі дії з підозрюва-
ними доцільно також проводити із застосуванням відео- та аудіотехні-
ки, що дозволяє, окрім закріплення попередніх показань, отримати 
експериментальні зразки голосів для проведення відповідних експери-
ментальних досліджень. 

Під час надходження до органу внутрішніх справ заяви або повід-
омлення про вчинене кримінальне правопорушення оперативний черго-
вий територіального органу внутрішніх справ (далі – оперативний черго-
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вий) зобов’язаний негайно надати її начальнику слідчого підрозділу, який 
визначає слідчого, який здійснюватиме досудове розслідування, а також 
поінформувати начальника територіального органу внутрішніх справ. 

Слідчий невідкладно, але не пізніше 24-ох годин, зобов’язаний 
внести відомості про кримінальне правопорушення за заявою або повід-
омленням до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР). 

Відповідно до Положення про Єдиний реєстр досудових розслі-
дувань, що затверджений Наказом Генерального Прокурора України від 
17.08.2012 № 69, на початку кримінального провадження до ЄРДР вно-
сять дані про: час та дату надходження заяви, повідомлення про кримі-
нальне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що 
можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; прі-
звище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника (у 
кримінальному провадженні можуть бути батьки, опікуни чи піклуваль-
ники, які набуватимуть статус законного представника неповнолітньо-
го); інше джерело, з якого виявлено обставини, що можуть свідчити про 
вчинення кримінального правопорушення; короткий виклад обставин, 
що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, на-
ведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела; попере-
дню правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначен-
ням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповіда-
льність; передачу матеріалів та відомостей іншому органу досудового 
розслідування або за місцем проведення досудового розслідування (ч. 5 
ст. 36, ч. 7 ст. 214, ст. 216, ст. 218 КПК України); прізвище, ім’я, по ба-
тькові та посада слідчого, прокурора, який вніс відомості до Реєстру 
та/або розпочав досудове розслідування. 

Начальник територіального органу внутрішніх справ організовує 
своєчасне направлення на місце події слідчо-оперативної групи (далі – 
СОГ) у повному складі. В такому разі СОГ утворюються при чергових 
частинах територіальних органів внутрішніх справ. Склад цих груп фо-
рмується із працівників органів внутрішніх справ відповідно до графіка 
чергування, затвердженого начальником територіального органу внут-
рішніх справ та погодженого з начальником слідчого підрозділу. До 
СОГ в обов’язковому порядку належать слідчий (старший СОГ), співро-
бітник оперативного підрозділу та спеціаліст-криміналіст. 

Завданням СОГ є виявлення, фіксація, кваліфіковане вилучення 
та пакування слідів кримінального правопорушення, речових доказів, 
встановлення свідків та потерпілих, з’ясування обставин кримінально-
го правопорушення, що мають значення для всебічного, повного і не-
упередженого їх дослідження та встановлення осіб, причетних до його 
вчинення. 
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Після прибуття на місце події члени СОГ з’ясовують обставини 
вчинення кримінального правопорушення, встановлюють свідків, при-
кмети осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та ймовірні шля-
хи їх відходу. У разі необхідності вживають заходів для переслідування 
транспортних засобів, що використовувалися під час його вчинення. 
Беруть участь у розшуку та затриманні осіб, які підозрюються у вчинен-
ні цих кримінальних правопорушень. 

Також в інструкції визначено функціональні обов’язки складу 
СОГ, серед яких слідчий: керує діями членів СОГ та несе персональну 
відповідальність за якість проведення огляду місця події; разом із чле-
нами групи, залученими спеціалістами, запрошеними потерпілим, сві-
дками та іншими учасниками кримінального провадження проводить 
огляд місця події, у ході якого в установленому КПК України порядку 
фіксує відомості щодо обставин учинення кримінального правопору-
шення, вилучає речі і документи, які мають значення для кримінально-
го провадження, та речі, вилучені з обігу, у тому числі матеріальні 
об’єкти, придатні для з’ясування обставин, що підлягають доказуван-
ню; забезпечує їх належне зберігання для подальшого спрямування для 
проведення експертного дослідження; має право заборонити будь-якій 
особі залишати місце огляду до його закінчення та вчинювати будь-які 
дії, що заважають проведенню огляду; за наявності підстав інформує 
оперативного чергового про залучення додаткових сил і засобів для 
документування усіх обставин учиненого кримінального правопору-
шення; у разі необхідності допитує про обставини вчиненого криміна-
льного правопорушення потерпілого, свідків та інших учасників кри-
мінального провадження; надає письмові доручення співробітникам 
оперативних підрозділів про проведення слідчих (розшукових) та не-
гласних слідчих (розшукових) дій.  

Співробітник оперативного підрозділу здійснює поквартирний чи 
подвірний обхід із метою виявлення свідків учиненого кримінального 
правопорушення, збирання відомостей, що можуть бути використані як 
докази; установлює час, місце і обставини вчинення кримінального пра-
вопорушення; кількість причетних до його вчинення осіб, їх прикмети; 
наявність у них зброї, транспортних засобів, слідів на одязі чи тілі, які 
могли залишитися через опір потерпілих або під час подолання пере-
шкод; напрямок, в якому вони зникли, інші відомості, необхідні для 
встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення; негайно 
інформує слідчого про одержані дані щодо обставин учинення криміна-
льного правопорушення та причетних до нього осіб для їх подальшої 
фіксації шляхом проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих 
(розшукових) дій; виконує письмові доручення слідчого про проведення 
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слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, під час їх 
виконання користується повноваженнями слідчого. 

Спеціаліст-криміналіст надає консультації слідчому з питань, що 
потребують відповідних спеціальних знань і навичок (щодо виявлення та 
фіксації слідів правопорушення, зокрема речовин біологічного походжен-
ня); із використанням спеціальних знань та навичок, науково-технічних 
засобів і спеціального обладнання проводить вимірювання, фотографу-
вання, звуко- чи відеозапис, складає плани і схеми, виготовляє графічні 
зображення оглянутого місця чи окремих речей; виявляє, фіксує, здійснює 
вилучення та пакування матеріальних об’єктів, які мають слідову інфор-
мацію учиненого правопорушення; проводить експрес-аналіз за зовніш-
німи характеристиками вилучених об’єктів (без надання письмового ви-
сновку), звертає увагу слідчого на фактичні дані, що мають значення для 
розслідування обставин кримінального правопорушення; несе персональ-
ну відповідальність за якісну фіксацію усієї слідової інформації, повноту 
відображених даних у протоколі огляду та схемі (плані) до нього. 

Також в інструкції визначено особливості організації взаємодії 
під час розслідування кримінальних правопорушень, учинених проти 
статевої свободи та статевої недоторканості особи, зокрема статевої 
недоторканості неповнолітніх. До складу СОГ, яка виїздить на місце 
вчинення кримінального правопорушення, крім вищевикладених осіб, 
в обов’язковому порядку включається слідчий територіального органу 
внутрішніх справ, який спеціалізується на розслідуванні кримінальних 
правопорушень зазначеної категорії (є старшим СОГ), а також за необ-
хідності кінолог зі службово-розшуковою собакою, психолог. 

До виїздів на місце події в разі вчинення інших кримінальних 
правопорушень члени вказаних СОГ, як правило, не залучаються. До 
складу цих груп обов’язково належать працівники управлінь (відділів) 
карного розшуку, спеціалісти-криміналісти. 

Начальник слідчого підрозділу впродовж 24 годин після подан-
ня заяви, повідомлення за фактом безвісного зникнення дитини, якщо 
за цей час не буде встановлено місця її знаходження, а також у разі 
безвісного зникнення дорослої особи за обставин, що свідчать про мо-
жливість учинення стосовно неї кримінального правопорушення, за-
безпечує обов’язкове внесення до ЄРДР відомостей про вказане кри-
мінальне правопорушення і його попередню кваліфікацію як умисного 
вбивства та вживає усіх передбачених КПК України заходів для всебі-
чного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального 
провадження. 

Начальник слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС особисто 
виїжджає на місце події за кожним фактом учинення кримінальних пра-



 232

вопорушень проти статевої недоторканості особи, які можуть викликати 
суспільний резонанс (у разі неможливості виїзду начальника слідчого 
управління (відділу) ГУМВС, УМВС на місце події виїздить його заступ-
ник); для огляду місця події за такими фактами обов’язково залучає слід-
чих- криміналістів слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС, кримі-
налістичні лабораторії; заслуховує звіти членів СОГ, перевіряє якість 
складання протоколу огляду місця події та повноту фіксації обставин 
учинення кримінального правопорушення, у разі встановлення неповноти 
цієї слідчої дії негайно організовує проведення повторного або додатково-
го огляду за своєю участю; організовує взаємодію слідчих та експертних 
підрозділів під час вилучення, зберігання та своєчасного і кваліфікованого 
призначення експертних досліджень за вилученими у ході досудового 
розслідування слідами біологічного походження. Разом із начальником 
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (далі – НДЕКЦ) 
при ГУМВС, УМВС несе відповідальність за стан цієї роботи. 

Начальник НДЕКЦ при ГУМВС, УМВС особисто виїжджає на 
місце події за кожним фактом учинення кримінальних правопорушень 
проти статевої недоторканості особи, які можуть викликати суспіль-
ний резонанс; очолює роботу криміналістичної лабораторії та прове-
дення експрес-аналізу вилучених під час огляду місця події матеріаль-
них об’єктів; аналізує вилучену на місці події слідову інформацію та 
надає старшому СОГ кваліфіковану консультацію щодо експертних 
можливостей дослідження кожного об’єкта, черговості їх проведення 
та переліку питань, які можливо вирішити експертним шляхом; під час 
надходження доручень слідчих про призначення експертиз у криміна-
льних провадженнях про зґвалтування з обтяжуючими обставинами 
(зґвалтування неповнолітніх та малолітніх, статевих зносин із непов-
нолітніми та малолітніми, розбещення неповнолітніх тощо) особисто 
вивчає матеріали, які надходять із слідчих підрозділів, та перелік по-
ставлених на вирішення експертизи питань, під час виявлення недолі-
ків негайно доводить це до відома начальників слідчих підрозділів для 
їх термінового усунення; несе особисту відповідальність за організа-
цію експертного забезпечення слідчої роботи, виявлення, вилучення та 
фіксацію слідової інформації, якість і своєчасність проведення експер-
тних досліджень. 

Слід звернути увагу на вимоги вказівки ГСУ МВС України від 
05 липня 2012 року № 13/1-8149 «Про забезпечення виконання перехі-
дних положень кримінального процесуального законодавства». 

Так, відповідно до ч. 2 ст. 484 КПК України визначено, що кри-
мінальне провадження щодо неповнолітньої особи, у тому числі, якщо 
кримінальне провадження здійснюється щодо декількох осіб, хоча б 
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одна з яких є неповнолітньою, здійснюється слідчим, який спеціально 
уповноважений керівником органу досудового розслідування на здійс-
нення досудових розслідувань щодо неповнолітніх. Під час криміна-
льного провадження щодо неповнолітнього, в тому числі під час про-
вадження щодо застосування примусових заходів виховного характе-
ру, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд та всі інші особи, які беруть 
у ньому участь, зобов’язані здійснювати процесуальні дії у порядку, 
що найменше порушує звичайний уклад життя неповнолітнього та 
відповідає його віковим і психологічним особливостям, роз’яснювати 
суть процесуальних дій, рішень та їх значення, вислуховувати його 
аргументи під час прийняття процесуальних рішень та вживати усіх 
інших заходів, спрямованих на уникнення негативного впливу на не-
повнолітнього. 

Метою такої норми є утворення додаткових гарантій забезпечення 
реалізації засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, 
законності, поваги до гідності неповнолітнього, забезпечення права на 
свободу та особисту недоторканість неповнолітнього, невтручання у його 
приватне життя, презумпція невинуватості та забезпечення доведеності 
вини, забезпечення права на захисті, публічність тощо. 

Згідно з п. 5.1. Мінімальних стандартних правил Організації 
Об’єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя щодо не-
повнолітніх («Пекінські правила») від 29.11.1985 система правосуддя 
щодо неповнолітніх спрямована насамперед на забезпечення благопо-
луччя неповнолітнього й забезпечення того, щоб будь-які заходи впли-
ву на неповнолітніх правопорушників були завжди співрозмірні як з 
особливостями особистості правопорушника, так і з обставинами пра-
вопорушення. 

Відповідно до вказівки з метою дотримання належного рівня за-
конності в роботі органів досудового розслідування, а також врахову-
ючи специфіку кримінального провадження щодо неповнолітніх, ви-
магається відповідним наказом закріпити за цією лінією роботи досві-
дчених слідчих зі стажем роботи не менше трьох років. 

Під час визначення кількості слідчих для здійснення криміналь-
ного провадження за злочинами цієї категорії в підрозділах органів 
внутрішніх справ рекомендується враховувати їх навантаження за кі-
лькістю злочинів, учинених неповнолітніми; розмір території, яку вони 
обслуговують, а також випадки, коли вони не в змозі проводити кри-
мінальне провадження із причин хвороби, перебування у відрядженні 
або на навчанні тощо. 

Під час досудового розслідування за фактами вчинення кримі-
нальних правопорушень проти статевої недоторканості неповнолітніх 
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доцільно створювати слідчо-оперативні групи в склад яких включати 
працівників кримінального розшуку, кримінальної міліції у справах 
дітей, за необхідності інші оперативні служби та підрозділи міліції 
громадської безпеки. 

Доцільно за кожним фактом учинення злочинів проти статевої 
недоторканості неповнолітніх складати спільний план проведення слі-
дчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій із визначен-
ням виду дії, послідовності їх проведення та осіб, які будуть проводи-
ти і залучитись до проведення дії. 

Відповідно до Положення про органи досудового розслідування 
Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого Наказом МВС 
України від 09.08.2012 № 686, на слідчого-методиста покладено обов’я-
зок здійснювати контроль за станом досудового розслідування тяжких 
і особливо тяжких злочинів, учинених проти життя та здоров’я особи 
неповнолітніми або за їх участю. Зокрема це стосується питання утво-
рення такої групи та якості виконання її членами плану розслідування і 
визначених обов’язків. 

 
 

2.3. Обставини, що підлягають встановленню  
у кримінальному провадженні про кримінальні правопорушення 

проти статевої недоторканості неповнолітніх 
 
Відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу 

України доказуванню у кримінальному провадженні підлягають такі 
обставини: 

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та ін-
ші обставини вчинення кримінального правопорушення); 

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального пра-
вопорушення; 

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушен-
ням, а також розмір процесуальних витрат; 

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримі-
нального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтя-
жують чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну відпові-
дальність або є підставою для закриття кримінального провадження; 

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної 
відповідальності або покарання.  

Під час розслідування кримінальних правопорушень проти ста-
тевої недоторканості неповнолітніх слід говорити не про предмет до-
казування, а про обставини, що підлягають встановленню, а саме:  
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1) чи був факт учинення дій проти статевої недоторканості 
дитини або це інсценування діяння чи обмова (зґвалтування, насиль-
ницьке задоволення статевої пристрасті у неприродній спосіб, статеві 
зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, факт розбещення 
неповнолітньої особи.  

Для прикладу, неповнолітня А., будучи в стані алкогольного 
сп’яніння, добровільно вступила у статевий зв’язок із неповнолітнім Б. 
Про цей факт вона розповіла старшій сестрі, яка, своєю чергою, це по-
відомила матері. Матір неповнолітньої А. звернулась із вимогою компен-
сувати завдану моральну шкоду її дочці та вимагала кошти за мовчання із 
батьків неповнолітнього Б., які відмовились давати будь-які гроші. Після 
такої відмови матір неповнолітньої А. звернулась із повідомленням до 
ОВС, у якому заявила про вчинення зґвалтування її дочки неповнолітнім Б.; 

2) де, коли (місце і час учинення кримінального правопору-
шення), у який спосіб і за яких обставин учинено кримінальне пра-
вопорушення, у яких конкретно протиправних діях виражається спо-
сіб, чи було психічне, фізичне насильство або застосовувався безпора-
дний стан потерпілої особи; що робив злочинець для приведення жер-
тви у безпорадний стан – поїв спиртним, застосовував наркотики то-
що, чи були погрози й наскільки вони були реальними; чи був злочи-
нець озброєний (холодна, вогнепальна зброя), які мав при собі предме-
ти; чи здійснювався опір злочинцеві, якщо так, то в чому він виражав-
ся; якщо опір не чинився, то чому; чи була демонстрація порнографіч-
них матеріалів, інших дій, які призводять до збудження; чи був факт 
оголення статевих органів винної чи потерпілої особи, непристойні 
доторкання до статевих органів, імітація статевого акту тощо. 

Щодо реальності погрози доречним буде приклад, відповідно до 
якого підозрюваний А., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння та 
маючи намір вступити у статевий зв’язок із неповнолітньою Д., не 
отримавши добровільної згоди останньої для подолання можливого 
опору з її боку, викладаючи з кишень портмоне та документи на транс-
портний засіб, на стіл виклав пристрій для відстрілу гумовими кулями. 
Під час допиту потерпіла повідомила, що не кликала на допомогу, оскі-
льки після відмови вступити в статевий зв’язок підозрюваний А. по-
грожував її зброєю, що викликало в неї побоювання за власне життя. 

Ще одним цікавим прикладом способу застосовування насильс-
тва є злочин, за результатами якого Богородчанський районний суд 
Івано-Франківської області засудив злочинця за вчинення злочину, пе-
редбаченого ч. 4 ст. 152 КК України, до 10 років 6 місяців позбавлення 
волі; та за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 153 КК України, – 
до 10 років позбавлення волі. 
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Так, приблизно о 01.30 год. 05.08.2012 р. підсудний побачив по-
терпілу, яка разом із батьками також перебувала на святкуванні ве-
сілля. Із метою вступу в статеві зносини з малолітньою підійшов до 
неї, запропонувавши пройти з ним в лісовий масив, розташований не-
подалік с. Глибоке. Коли малолітня потерпіла відмовилась, злочинець, 
застосовуючи фізичне насильство, взяв її на руки та відніс у лісовий 
масив, розташований на відстані майже 200 м. від господарства, де 
відбувалось весілля. Він шляхом насильства та погроз, маючи умисел 
на здійснення статевого акту з малолітньою особою, насильно пова-
лив її на траву, роздягнув та зґвалтував. Не зупиняючись на цьому, 
злочинець, застосовуючи фізичне та психологічне насильство до ма-
лолітньої особи, вчинив задоволення своєї статевої пристрасті у не-
природній спосіб. Так, той факт, що злочинець ніс потерпілу на руках 
до лісосмуги, суд кваліфікував як факт застосовування насильства; 

3) хто потерпілий (потерпіла), її вік, стан здоров’я (чи не 
страждає на психічне або соматичне захворювання), розумовий розви-
ток, досягнення статевої зрілості; спосіб життя й поведінки; як опини-
лася потерпіла дитина на місці події і чи відомий їй злочинець, якщо 
відомий, то в яких стосунках вони перебували до вчинення криміналь-
ного правопорушення; які сліди могли залишитися на тілі й одязі зло-
чинця; кому відомо про те, що трапилося; поведінка до, під час і після 
події кримінального правопорушення; 

4) хто конкретно вчинив кримінальне правопорушення, фор-
ма вини, мотиви та мета: стать, вік, стан здоров’я, психіки, став-
лення до жертви, спосіб життя, наявність судимостей; якими особли-
востями поведінки злочинця і жертви супроводжувався акт насильст-
ва; чи притягувалася раніше ця особа до кримінальної (адміністратив-
ної) відповідальності за аналогічні діяння, коли; наявність обставин, 
що обтяжують чи пом’якшують покарання (у матеріалах кримінально-
го провадження вищенаведені факти відображаються у характеристи-
ках, перевірках про наявність чи відсутність судимостей, копіях виро-
ків, постановах про звільнення від кримінальної відповідальності, до-
відках про неповнолітній вік особи та інших документах), встановлен-
ня винності особи у вчиненні кримінального правопорушення (наяв-
ність прямого умислу на вчинення діяння), мотиви вчинення діяння, 
кримінальне правопорушення учинене однією особою чи групою осіб, 
який склад групи, які дії вчинив кожний із співучасників і яка роль 
кожного, обставина виникнення наміру, підготовки й приховання слі-
дів діяння, мета й мотив діяння (задоволення сексуальних потреб, ма-
теріальне збагачення, хуліганство, помста та ін.); хто організатор учи-
нення кримінального правопорушення; як поводилася потерпіла до 
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події, що пропонували їй злочинці; чи робили вони раніше аналогічні 
або інші кримінальні правопорушення, чи є співучасники, причетні до 
вчинення кримінального правопорушення. 

Дії особи, яка не вчинила і не мала наміру вчинити статевий акт 
чи задоволення статевої пристрасті у неприродній спосіб, але безпосе-
редньо застосовувала фізичне насильство, погрожувала його застосу-
ванням чи довела потерпілу особу до безпорадного стану шляхом уве-
дення в її організм проти її волі наркотичних засобів, психотропних, 
отруйних, сильнодіючих речовин із метою зґвалтування її чи вчинення 
щодо неї насильницького задоволення статевої пристрасті у неприрод-
ній спосіб іншою особою, повинні розглядатися як співвиконавство у 
цьому злочині.  

Наприклад, громадянин Н. познайомився із неповнолітньою А., піс-
ля нетривалого спілкування домовився про зустріч. На наступний день 
запросив неповнолітню А. на побачення. У процесі побачення запросив її 
до кафе, де після вжиття спиртних напоїв запропонував йти до своєї 
квартири з метою випити кави з десертом. Під час цього повнолітній Н. 
підсипав до кави снодійне. У процесі перебування у квартирі до Н. прийш-
ли у гості: громадянин Д. та З. Після 15-хвилинного знайомства з гостя-
ми, яких Н. представив як знайомих, у нього задзвонив телефон, після яко-
го йому терміново необхідно було виїхати на вокзал. У квартирі залиши-
лись неповнолітня А. та повнолітні Д. і З., які, дочекавшись дії снодійного, 
зґвалтували потерпілу. У процесі провадження досудового розслідування 
дії Н. було кваліфіковано як співвиконавство; 

5) за яких обставин і коли виник намір винного на злочинні дії 
проти статевої недоторканості неповнолітнього; чи усвідомлював він, 
що вчинив протиправне діяння; чи знав він про вік дитини; чи застосу-
вав насильство або погрози (слова, дії), які зломили опір потерпілої 
дитини тощо. 

Для визнання зґвалтування або насильницького задоволення 
статевої пристрасті у неприродній спосіб, вчиненими групою осіб, не 
вимагається попередньої змови між виконавцями (співвиконавцями) 
цих злочинів. Для прикладу, якщо один злочинець почав вчиняти зґва-
лтування, а інший приєднався до цієї протиправної діяльності в ході 
вчинення злочину, але до його закінчення або припинення, то їх дії 
необхідно кваліфікувати як вчинення злочину групою осіб; 

6) наслідки вчинення кримінального правопорушення та при-
чино-наслідковий зв’язок між дією та наслідками: заподіяння тілес-
них ушкоджень, заподіяння шкоди як фізичному, так і психологічному 
здоров’ю дитини, вагітність, зараження венеричною чи іншою хворо-
бою, розлад психіки, самогубство потерпілої особи, безплідність тощо; 
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7) який матеріальний і моральний збиток заподіяно потерпілій 
дитині, сума витрат на лікування та реабілітацію потерпілої дитини; 

8) чи не супроводжувалось учинення дій проти статевої не-
доторканості дитини вчиненням інших кримінальних правопору-
шень, якщо так, то якими саме; 

9) причини та умови, що сприяли вчиненню кримінального 
правопорушення. 

Наведений перелік має орієнтовний, приблизний характер і кон-
кретизується залежно від типових слідчих ситуацій, обставин криміна-
льного правопорушення і його учасників. 

 
 

3. ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ 
ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

 
Розслідування кримінальних правопорушень проти статевої не-

доторканості неповнолітніх має низку особливостей, які впливають на 
послідовність, підготовку та проведення окремих слідчих (розшуко-
вих) дій.  

Допит потерпілої особи є однією із першочергових слідчих дій. 
З огляду на той факт, що потерпіла може помилятися або обмовляти 
певну особу, допит має бути детально спланованим, а результати до-
питу всебічно перевірятися. Потерпілу особу необхідно ретельно до-
питати про всі обставини, що передували посяганню на статеву недо-
торканість, щодо поведінки особи, яка вчинила кримінальне правопо-
рушення, й самої потерпілої особи в момент посягання і після нього. 

Психічне ставлення потерпілої особи до факту вчинення кримі-
нального правопорушення, відповідно, мотиви показань можуть бути 
різними. Саме від цих обставин багато в чому залежить характер вихі-
дних слідчих ситуацій: 

1) потерпіла особа зацікавлена у встановленні істини у прова-
дженні й викритті злочинця. Під час оцінки показань потерпілої особи 
варто враховувати, що форми її опору злочинцеві можуть бути різни-
ми, оскільки залежать від багатьох чинників (психічний стан потерпі-
лої, її вік, життєвий досвід, співвідношення фізичних сил і можливос-
тей потерпілої особи й злочинця, його агресивність, озброєння тощо); 

2) потерпіла особа подає свідомо неправдиву інформацію про 
подію, домагаючись осуду невинного через ворожість до нього, образи 
або через те, що факт статевого акту відомий її близьким, а іноді з мір-
кувань матеріального характеру; 
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3) потерпіла особа заперечує сам факт статевих зносин чи роз-
пусних дій. Найчастіше в тих випадках, коли починається кримінальне 
провадження з ініціативи органів розслідування, особливо, якщо підо-
зрюваними є батьки, опікуни, піклувальники тощо. На об’єктивність 
показань потерпілої особи негативно впливають прохання компенсу-
вати збиток грошима, а також погрози, шантаж, небажання розголосу, 
острах розриву подружніх відносин та ін. 

Якщо допит потерпілої особи проводиться відразу після учинення 
насильства, то жертві кримінального правопорушення, яка перенесла 
страх, психічну травму, спочатку необхідно надати медичну допомогу, 
дати можливість заспокоїтися, привести в порядок одяг. Необхідно 
пам’ятати, що особа, яку допитують, змушена давати показання про свої 
інтимні почуття й стосунки. В такому разі потрібні особливий такт, чуй-
ність, увага, ввічливість. Не можна цікавитися інтимними подробицями, 
якщо це не стосується розслідування. Не допускається зайва натураліза-
ція показань про обставини вчинення кримінального правопорушення. 

Коли потерпіла особа соромиться говорити про деталі вчиненого 
насильства, варто роз’яснити їй, що про ці подробиці ніхто не знатиме, 
що вони потрібні для правильного вирішення суті кримінального прова-
дження й притягнення винного до відповідальності. Можна рекоменду-
вати їй використовувати в показаннях медичну термінологію, для цього 
доцільно під час проведення допиту залучати спеціалістом лікаря. Іноді 
доцільно запропонувати їй інтимну частину показань записати власно-
ручно. Якщо слідчий сумнівається у правдивості розповіді потерпілої, 
він не повинен відразу показувати це. Тільки після необхідної максима-
льної деталізації показань можна з’ясовувати протиріччя, пред’явити 
докази, переконувати в необхідності говорити правду. 

Допит має бути деталізований, водночас не рекомендується акцен-
тувати увагу на деяких фізіологічних подробицях інтимного характеру, не 
захоплюватись їх деталізацією у протоколі допиту. Досить поширеними у 
розслідуванні таких діянь є ситуації, коли на потерпілу особу впливають 
зацікавлені особи з метою змін її показань, що викривають винного. У 
таких випадках необхідно тактовно роз’яснити потерпілій особі, що вона 
повинна усвідомлювати всю відповідальність за ці показання, які давати-
ме в процесі допиту. Відтак перед початком допиту потерпілу особу необ-
хідно попередити про відповідальність за дачу завідомо неправдивих по-
казань, якщо потерпіла досягла 16-річного віку. 

Для того, щоб запобігти зміні показань потерпілою особою під 
час проведення першого допиту потерпілої особи рекомендується про-
водити відеозапис слідчої дії, оскільки його наявність стримуватиме 
жертву правопорушення від зміни початкових показань. 
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Під час допиту, коли злочинець відомий, варто з’ясувати такі 
обставини: прізвище, ім’я, по батькові, вік, місце роботи й проживання 
злочинця; коли потерпіла особа познайомилася із підозрюваним і за 
яких обставин; які були їх взаємини, як часто вони зустрічалися; чи не 
було раніше спроб з його боку схилити її до статевого акту; уточнити 
час (день, годину, іноді з точністю до хвилин), коли було вчинено ста-
тевий акт чи розбещення; місце вчинення кримінального правопору-
шення; у зв’язку з чим потерпіла особа появилася на місці події; яким 
воно є; де зустрілася потерпіла з підозрюваним, як провели час до вчи-
нення кримінального правопорушення, хто був разом із ними або хто 
бачив їх разом; чи жила раніше потерпіла особа статевим життям; які 
сліди насильства залишилися на тілі потерпілої особи, чи збереглися 
вони до моменту допиту потерпілої особи; чи є сліди вчиненого насиль-
ства на одязі й білизні, де ця білизна, одяг зі слідами насильства; чи чи-
нила потерпіла особа опір, якщо чинила, то в чому це полягало; чи мог-
ли залишитися на тілі й одязі підозрюваного сліди опору потерпілої осо-
би, якщо могли, то де саме; чи могли залишитися сліди правопорушення 
на місці події; чи не робив підозрюваний (сам або через друзів і рідних) 
спроби до примирення; які наслідки правопорушення для здоров’я поте-
рпілої особи; які дії потерпіла особа здійснила після кримінального пра-
вопорушення; кому вона розповіла про те, що трапилося, хто міг бачити 
сліди насильства на її тілі або одязі та за яких обставин. 

Якщо злочинець невідомий, то додатково з’ясовують інші відо-
мості про злочинця: його зовнішність і особливі прикмети, у тому чис-
лі особливості мови; дані про одяг, прикраси, предмети, речі, що були 
у злочинця; пошкодження, отримані злочинцем у результаті опору по-
терпілої особи; транспорт, яким користувався злочинець, наявність у 
нього зброї. Крім цього, необхідно з’ясувати: чи не вчиняв злочинець 
спроб познайомитися із потерпілою особою, якщо так, то що повідомив 
злочинець про себе й у якій формі був установлений психологічний 
контакт; чи не передувало нападу вистежування потерпілої особи; як-
що нападу передувало вистежування або встановлення психологічного 
контакту, то де злочинець зустрів її; яким шляхом злочинець і потерпі-
ла особа йшли до місця нападу; напрямок, куди він зник; хто міг бачи-
ти злочинця, чи не призначав він побачення потерпілій особі та ін. 

Під час проведення слідчих (розшукових) дій слідчому необхідно 
пам’ятати, що психічна напруга потерпілих неповнолітніх не менша, а 
більша і це може призвести до розладу здоров’я дитини. Відтак потрібно 
дотримуватись певних рекомендацій щодо тривалості проведення допиту.  

Можна рекомендувати таку загальну тривалість допиту за учас-
тю неповнолітнього (дитини) залежно від віку: 



 241

– діти віком до 6 років – тривалість слідчої дії не більше 1 год. 
30 хв. із перервами не менше 10–20 хв. кожні 30 хв.; 

– діти віком 7–9 років – не більше 2 год. 20 хв. із перервами не 
менше 10–20 хв. кожні 35 хв.; 

– діти віком 9–10 років – не більше 2 год. 40 хв. із перервами не 
менше 10–20 хв. кожні 40 хв.; 

– діти віком 11–16 років – не більше 3 год. 45 хв. із перервами 
не менше 15–20 хв. кожні 45 хв.; 

– діти віком 16–18 років – не більше 4 год. 30 хв. із перервами 
не менше 20 хв. кожні 1,5 год. 

Крім тривалості допиту, з метою меншого психічного травму-
вання потерпілої дитини слідчий повинен звести до мінімуму кількість 
викликів для їх проведення. 

Під час розслідування кримінальних правопорушень проти ста-
тевої недоторканості неповнолітніх доцільно проводити допит потер-
пілої під час досудового розслідування у судовому засіданні (ст. 225 
КПК). Цей порядок слід застосовувати через вимогу винятковості ви-
падку у зв’язку з небезпекою для життя і здоров’я потерпілої або ін-
шими обставинами, що можуть унеможливити її допит в суді або 
вплинути на повноту чи достовірність показань. У цьому випадку до-
пит потерпілої здійснюється у судовому засіданні в місці розташуван-
ня суду або перебування хворої потерпілої у присутності сторін кримі-
нального провадження із дотриманням правил проведення допиту під 
час судового розгляду. В такому разі допит особи згідно із вказаними 
положеннями може бути також проведений за відсутності сторони за-
хисту, якщо на момент його проведення жодній особі не повідомлено 
про підозру у цьому кримінальному провадженні. 

Допит малолітньої і за розсудом суду неповнолітньої потерпі-
лої проводиться у присутності законного представника, педагога чи 
психолога, а за необхідності – лікаря. Потерпілій, яка не досягла 
шістнадцятирічного віку, головуючий роз’яснює обов’язок про необ-
хідність давати правдиві показання, не попереджуючи про криміна-
льну відповідальність за завідомо неправдиві показання, і не приво-
дить до присяги. До початку допиту законному представнику, педа-
гогу, психологу або лікарю роз’яснюється їхній обов’язок бути при-
сутніми під час допиту, а також право протестувати проти запитань 
та ставити запитання. Головуючий має право відвести поставлене 
питання. 

Перед допитом головуючий встановлює відомості про його особу 
та з’ясовує стосунки потерпілої із підозрюваним. Крім того, головуючий 
з’ясовує, чи отримала потерпіла пам’ятку про права та обов’язки, чи 
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зрозумілі вони і в разі необхідності роз’яснює їх, а також з’ясовує, чи не 
відмовляється вона з підстав, встановлених КПК, від дачі показань. 

Якщо перешкод для допиту не встановлено, головуючий у судо-
вому засіданні приводить особу до присяги. Суд зобов’язаний контро-
лювати хід допиту, щоб уникнути зайвого витрачання часу, захистити 
потерпілу від образи або не допустити порушення правил допиту. 

Потерпілого першим допитує прокурор. Під час прямого допиту 
не дозволяється ставити навідні запитання, тобто запитання, у форму-
люванні яких міститься відповідь, частина відповіді або підказка до 
неї. Після прямого допиту протилежній стороні кримінального прова-
дження, якщо така є, надається можливість перехресного допиту. Під 
час перехресного допиту дозволяється ставити навідні запитання. 

У виняткових випадках для забезпечення безпеки потерпілої, 
яка підлягає допиту, суд за власною ініціативою або клопотанням сто-
рін кримінального провадження постановляє вмотивовану ухвалу про 
проведення допиту з використанням технічних засобів з іншого при-
міщення, у тому числі за межами приміщення суду, або в інший спо-
сіб, що унеможливлює її ідентифікацію та забезпечує сторонам кримі-
нального провадження можливість ставити запитання і слухати відпо-
віді на них. Якщо існує загроза ідентифікації голосу потерпілої, допит 
може супроводжуватися утворенням акустичних перешкод. Перед по-
становленням відповідної ухвали суд зобов’язаний з’ясувати наявність 
заперечень сторін кримінального провадження проти проведення до-
питу потерпілої в умовах, що унеможливлюють його ідентифікацію, і в 
разі їх обґрунтованості відмовити у проведенні допиту потерпілої осо-
би за вказаною процедурою. 

Якщо потерпіла висловлюється нечітко або з її слів не можна 
зробити висновок про те, чи визнає вона обставини, чи заперечує про-
ти них, суд має право зажадати конкретної відповіді – «так» чи «ні». 

Огляд місця події проводиться відразу після допиту потерпілої 
особи й за можливості з її участю, оскільки це допоможе точніше 
встановити місце вчинення кримінального правопорушення, виявити 
сліди, перевірити, чи відповідає обстановка показанням потерпілої 
особи. Слід пам’ятати, що відповідно до вимог ч. 2 ст. 237 КПК огляд 
житла чи іншого володіння особи проводиться за правилами обшуку в 
житлі чи іншому володінні особи не інакше ніж на підставі ухвали слі-
дчого судді. Показуючи на місці події напрямок переміщення обох під 
час боротьби й після кримінального правопорушення, потерпіла особа 
може згадати деталі події, про які вона забула й не повідомила на до-
питі. Рішення не залучати потерпілу особу до участі в огляді прийма-
ється у ситуації, коли є підстави висунути версію про заздалегідь про-
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думаний намір обмовити невинного. У цьому випадку результати 
огляду допоможуть перевірити її показання. Інакше вона може скорис-
татися ними для утворення неправдивих доказів насильства. 

Результати огляду зафіксовують сліди статевого акту (наявність 
сперми, крові, речей), сліди боротьби (зламані гілки, вирвана трава, 
пошкоджені меблі, викинуті предмети туалету та їх частини), сліди 
перебування на місці події потерпілої особи і злочинця. Особлива ува-
га приділяється пошуку слідів ніг, рук, ліктів, колін, інших частин тіла 
обох осіб, загублених і залишених предметів, недопалків та ін. У про-
цесі проведення цієї слідчої (розшукової) дії дозволено також прово-
дити вилучення предметів, які були знаряддями вчинення криміналь-
ного правопорушення, містять сліди його вчинення тощо. Вилучені під 
час огляду, в тому числі огляду місця події, речі та предмети є тимча-
сово вилученим майном.  

Відповідно до ст. 167 КПК тимчасовим вилученням майна є фа-
ктичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користувати-
ся та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про 
арешт майна або його повернення. У такому разі фактичне позбавлен-
ня можливістю користуватись майном стосується не лише підозрюва-
ного, а й інших осіб, у кого це майно було вилучено. 

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, докумен-
тів, грошей тощо, щодо яких є підстави вважати, що вони підшукані, ви-
готовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя учинення 
кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. 

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК тимчасове вилучення майна мо-
же здійснюватися також під час обшуку, огляду (зокрема під час огля-
ду місця події). 

Після тимчасового вилучення майна слідчий чи прокурор пови-
нен вирішити питання про його арешт. Ця вимога відповідає положен-
ням ст. 169 КПК «Припинення тимчасового вилучення майна». Тимча-
сово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення 
майна безпідставним; 

2) за ухвалою слідчого судді чи суду у разі відмови у задово-
ленні клопотання прокурора про арешт цього майна; 

3) у випадках, коли клопотання слідчого, прокурора про арешт 
тимчасово вилученого майна було подано пізніше наступного робочо-
го дня після вилучення майна. 

Тактика огляду місця події значною мірою визначається тим, які 
відомості про особу злочинця має слідчий на підставі первинної інфо-
рмації. Тут можливі три варіанти ситуацій: 
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1) особа злочинця встановлена; 
2) про особу злочинця можна судити лише за деякими ознаками, 

що потребують додаткової перевірки; 
3) особа злочинця не відома. 
Якщо до огляду місця події відома особа, підозрювана у вчи-

ненні кримінальних правопорушень вказаної категорії, то виникає низ-
ка питань, на які слідчий повинен одержати відповіді, а саме: чи відпо-
відає показанням потерпілої особи матеріальна обстановка місця події; 
чи можливо вчинити насильницький статевий акт у конкретній обста-
новці, чи добровільний; чи є ознаки вчинення статевого акту на місці 
події, чи вчинення розпусних дій; чи є ознаки інсценування події. Як-
що злочинець невідомий, то в ході огляду необхідно виявити такі слі-
ди, що належать злочинцю: сліди рук, ніг, одягу та ін.; виділень орга-
нізму (сперма, кров, слина); предмети та речі, залишені злочинцем (го-
ловний убір, носова хустка, запонки тощо); ознаки, що свідчать про 
насильницький характер статевого акту (пошкоджені меблі, розкидані 
постільні приналежності). 

Якщо потерпіла особа обмовляє певну людину під впливом емо-
ційного стану і є підстави вважати, що цей намір можна змінити, її залу-
чають до огляду місця події, щоб у процесі пошуку доказів, що суперечать 
поданій заяві, переконати відмовитися від надуманої версії. В обох ситуа-
ціях можна залучати потерпілу особу до огляду тільки деяких об’єктів, 
окремих ділянок місця події, що слід зазначити у протоколі огляду. 

Особливе значення у процесі огляду місця події мають сліди 
(об’єкти) біологічного походження. Вони широко використовуються як 
джерела розшукової та доказової інформації. Робота з біологічними зра-
зками потребує значних витрат часу, знання специфічних правил вилу-
чення цих зразків та їх зберігання. Загальною особливістю слідів біоло-
гічного походження є здатність до руйнування під впливом факторів 
часу та навколишнього середовища (світло, тепло тощо). Процес руйну-
вання (у тому числі гниття) проходить досить швидко та порушує ціліс-
ність самого об’єкта, його клітин (клітини) і навіть молекул (наприклад, 
білків та ДНК), роблячи об’єкт непридатним до аналізу.  

Пошук та процесуальне закріплення слідів біологічного похо-
дження, як і більшість інших, здійснюється під час проведення відпо-
відних слідчих дій, зокрема огляду місця події. Головною умовою їх 
пошуку є невідкладність проведення слідчих дій, що пов’язано зі схи-
льністю об’єктів до швидкого руйнування. Окрім того, сліди біологіч-
ного походження, як правило, малопомітні, з часом змінюють свій ви-
гляд (наприклад, колір плям крові), тому для їх пошуку необхідна 
участь відповідного спеціаліста і використання ряду технічних засобів. 
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Сліди біологічного походження різноманітні, залежно від обставин 
учинення кримінального правопорушення вони можуть знаходитися у 
будь-яких місцях та формах. В силу цього неможливо та і непотрібно да-
вати конкретні інструкції щодо їх пошуку за кожною категорією прова-
джень, але слід вказати одне основне правило: сліди біологічного похо-
дження, що стосуються конкретної особи, слід шукати в місцях, де мож-
ливий її фізичний контакт із речовою обстановкою місця події.  

Вкажемо основні принципи опису в протоколі слідів біологічно-
го походження, що найчастіше спостерігаються. Так, під час опису 
слідів крові необхідно вказувати: час і місце виявлення (предмет одягу, 
ніж, підлога тощо); колір (яскраво-червоний, червоно-бурий, бурий, 
коричневий, сірий, чорний, зелений); фізичний стан (густина, сухі, сухі 
по колу, вологі в центрі, вологі повністю); приблизний розмір (довжи-
ну і ширину або діаметр кожного сліду, бажано провести фотографу-
вання сліду з лінійкою); форму: краплі (одиночні і множинні), калюжа, 
пляма (округла, витягнута, монетоподібна з гладкими, зубчатими кра-
ями), бризки, помарки, відбитки, мазки. Дається чітка прив’язка сліду 
за рахунок вказівки відстані до двох постійних орієнтирів і найважли-
віших об’єктів (наприклад, трупа). Якщо сліди крові є на речах, то вка-
зується відстань до яких-небудь найближчих елементів (кишеня) або 
швів, зазначається стан таких речей (мокрі, сухі, забруднені). 

Аналогічно описують сліди сперми, слини, сечі (час і місце ви-
явлення, колір, фізичний стан). 

Під час виявлення волосся вказують: предметоносій, його озна-
ки, локалізація. Для більшої кількості волосся («пучків») – місце вияв-
лення із прив’язкою до постійних орієнтирів і основних об’єктів. Іноді 
доцільно вказати колір і довжину волосся. У такому разі слід пам’я-
тати, що неточність у визначенні кольору або довжини волосини, тов-
щини або характеру її кінців може призвести до суперечностей між 
описовою частиною висновку експерта і даними з протоколу прове-
дення огляду місця події, обшуку або іншої слідчої дії, в ході якої був 
вилучений цей об’єкт. Одиничне волосся за своїм колірним сприйнят-
тям може відрізнятися від пучків волосся. На колір впливає вогкість; 
волосся трупа може змінювати колір у процесі гниття (темне волосся 
набуває червоно-каштанового відтінку, а світле – світло-каштанового). 
Тому питання про колір волосся слід залишати на вирішення експерта. 

Крім того, речові докази можуть бути отримані під час тимчасово-
го доступу до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і докумен-
тів є заходом забезпечення кримінального провадження, застосовується із 
метою досягнення його дієвості та полягає у наданні стороні криміналь-
ного провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і доку-
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менти, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та у разі прийн-
яття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити 
їх виїмку). У цьому випадку йдеться про отримання від потерпілої особи 
предметів, які зберігали на собі сліди кримінального правопорушення: 
білизна, інший одяг зі слідами речовини біологічного походження, одяг зі 
слідами боротьби, предмети порнографічного змісту, які використовува-
лись під час розбещення неповнолітніх. 

Тимчасовий доступ до речей і документів на стадії досудового 
розслідування здійснюється тільки на підставі ухвали слідчого судді. 

Слідчий для тимчасового доступу до речей потерпілої повинен 
звернутися із клопотанням до слідчого судді, клопотання необхідно 
погоджувати з прокурором, який здійснює нагляд у кримінальному 
провадженні. Вимоги до клопотання визначені у ч. 2 ст. 160 КПК, де 
зазначаються: перелік речей, тимчасовий доступ до яких планується 
отримати; підстави вважати, що речі перебувають або можуть перебу-
вати у володінні потерпілої (чи іншої особи); наявність показань поте-
рпілої чи підозрюваного, показання свідків тощо; значення речей для 
встановлення обставин у кримінальному провадженні; факт статевих 
зносин, застосування насильства і, як наслідок, пошкодження речей; 
можливість використання як доказів відомостей, що містяться на речах 
(речовини біологічного походження), та неможливість іншими спосо-
бами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих 
речей; обов’язкове обґрунтування необхідності вилучення речей із 
перспективою використання як доказу у кримінальному провадженні. 

Під час позитивного вирішення клопотання слідчий суддя поста-
новляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей чи документів. Зміст ухва-
ли визначено у ст. 164 КПК. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді 
про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або 
документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі 
речей і документів стороні обвинувачення – слідчому чи прокуророві. 
Слідчий чи прокурор зобов’язані пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі 
як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ 
до речей і документів та вручити її копію. Володілець повинен видати 
зазначені в ухвалі речі, слідчий чи прокурор зобов’язані скласти опис ре-
чей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. 
Копія опису залишається в особи, в якої було вилучено речі. У законі не 
передбачено обов’язок складати протокол про проведення вказаного засо-
бу забезпечення кримінального провадження.  

Якщо під час тимчасового доступу вилучались документи, то на 
вимогу володільця слідчий чи прокурор має залишити копію вилуче-
них документів. Копії вилучених документів виготовляються із вико-
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ристанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за 
його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів слідчого 
чи прокурора. 

Слід звернути увагу, що за клопотанням про тимчасовий доступ до 
речей та документів може звертатись не лише сторона обвинувачення, а 
також і сторона захисту: підозрюваний, його захисник, законний представ-
ник. Потерпіла особа, її представник чи законний представник, якщо вони 
не є стороною у кримінальному провадженні, самостійного права звернення 
за клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів не мають. 

Освідування потерпілої. Із метою виявлення слідів криміналь-
ного правопорушення, утворених у процесі посягання на статеву недо-
торканість неповнолітніх, для встановлення особливих прикмет потер-
пілої провадиться обстеження її тіла.  

Згідно зі ст. 241 КПК України освідування може бути проведено 
на підставі постанови прокурора слідчим із залученням за необхідності 
судово-медичного експерта чи лікаря. З урахуванням особливостей 
розслідування кримінальних правопорушень проти статевої недотор-
каності неповнолітніх доцільно доручати проведення освідування су-
дово-медичному експерту чи лікарю-гінекологу. Про кожен факт осві-
дування складається протокол.  

За необхідності здійснюється фіксування наявності чи відсутно-
сті на тілі особи, яка підлягає освідуванню, слідів кримінального пра-
вопорушення або особливих прикмет шляхом фотографування, відео-
запису чи інших технічних засобів. У цьому випадку зображення збе-
рігаються в опечатаному вигляді і можуть надаватися лише суду під 
час судового розгляду. 

Під час освідування фіксуються і вилучаються наявні на тілі поте-
рпілої сліди сперми, крові, слини, волосся, а також мікрочастинки з одягу. 
Судмедексперт або лікар-гінеколог здійснює вилучення зразків для дослі-
джень (вміст зовнішнього вічка матки, піхви, човноподібної ямки тощо) із 
метою виявлення сперми злочинця, зразків мікрофлори піхви. Належна 
упаковка цих матеріалів, опечатування пакетів і оформлення направлення 
здійснюється медичним працівником у присутності і під наглядом експер-
та. Також провадиться вилучення мікроволокон і мікрочастинок, які мог-
ли бути під час статевого акту занесені з одягу злочинця. У потерпілої 
особи зістригаються нігті й вилучається піднігтьовий вміст із метою вияв-
лення епітеліальних клітин, крові, слини, уламків волосся, а також мікро-
волокон і мікрокрочастинок з одягу злочинця. 

Щодо слідів біологічного походження, то слідчому, особливо, 
якщо йдеться про вилучення біологічних об’єктів, необхідно пам’ятати 
про існування процесуальних гарантій захисту честі й гідності особи, 
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яка підлягає освідуванню. До них належать такі положення: освіду-
вання, якщо воно пов’язано з оголенням особи, проводиться у присут-
ності понятих однієї статі з особою, яку оглядають; присутність слід-
чого під час освідування людини іншої статі, якщо воно пов’язано з 
оголенням, виключається. Крім того, у відомчих документах МОЗ 
України передбачено, що проведення експертизи та освідування осіб 
жіночої статі експертом-чоловіком повинно здійснюватись у присут-
ності середнього медичного працівника. 

Допит свідків. Як свідки насамперед допитуються ті особи, на 
яких посилається потерпіла особа й підозрюваний, а потім їх родичі, 
знайомі, співробітники і сусіди. Мимовільними очевидцями події мо-
жуть стати громадяни, які проживають поблизу від місця події, які 
прибігли на крики, особи, які брали участь у затриманні злочинця. 
Свідками можуть бути особи, яким потерпіла розповідала про те, що 
трапилося, медпрацівники, які надавали їй допомогу. 

У ході допитів слідчий з’ясовує, що конкретно бачили або чули 
свідки, який мала вигляд потерпіла особа, що вона говорила, як поясню-
вала те, що сталося, як поводився підозрюваний, який мав вигляд, що 
говорив, якщо ж він зник, то в якому напрямку, на якому транспорті, як 
був одягнений, чи не помітив свідок його особливих прикмет, чи зможе 
його упізнати та ін. З метою з’ясування взаємин потерпілої особи й підо-
зрюваного, а також характеристики їх особи проводяться допити свідків, 
якими можуть бути подруги, родичі і колеги потерпілої особи, друзі, 
колеги й родичі підозрюваного. Вони можуть розповісти, чи давно поте-
рпіла знайома з підозрюваним, чи часто вони зустрічалися і з яких при-
водів, чи не були в близьких, інтимних стосунках, чи погоджується пі-
дозрюваний одружитися із потерпілою особою, чи не розпочав стосунки 
з новою коханкою. Якщо свідки знали потерпілу особу і підозрюваного, 
необхідно з’ясувати: як давно, звідки вони знають їх; які моральні якості 
потерпілої, підозрюваного; коло їх знайомих, друзів; спосіб життя; які 
були між ними взаємини до і після злочину; звідки їм відомо про подію, 
які конкретні факти можуть навести на підтвердження своєї думки; коли 
стало відомо від потерпілої або підозрюваного про факт кримінального 
правопорушення; у якому стані була на той момент потерпіла особа; чи 
показувала вона сліди насильства на тілі або одязі. Під час підготовки до 
допиту слідчий повинен ретельно продумати не тільки план допиту, але 
і його форму, щоб уникнути розголошення подробиць про інтимне жит-
тя потерпілої особи або підозрюваного. 

Допит підозрюваного, як правило, проводиться відразу після за-
тримання підозрюваного та його освідування, огляду місця події. 
Складаючи план допиту підозрюваного, слідчий прогнозує припущен-
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ня, які підозрюваний може висунути у свій захист: алібі, добровільні 
статеві зносини, заперечення самого факту статевої близькості та ін. 
Для перевірки алібі підозрюваний докладно допитується про те, де він 
був і що робив у той час, коли було вчинено правопорушення. Водно-
час деталізується його поведінка по годинах і хвилинах (пересування, 
зустрічі, розмови, заняття), щоб надалі можна було виявити свідків і 
перевірити алібі. Заявляючи про добровільний характер статевих зно-
син, підозрюваний звичайно посилається на наявність інтимних стосу-
нків між ним і потерпілою особою. Для перевірки цієї версії він допи-
тується про те, як давно триває такий зв’язок, чи знають про це близькі 
його і її, як до цього ставляться, чи є у нього або в неї листи, щоденни-
ки, інші документи, що підтверджують цей зв’язок, чи були між ними 
сварки. Який характер мала його остання зустріч із заявницею, чи не 
супроводжувалася діями, у результаті яких були заподіяні пошко-
дження їй і йому, чим він пояснює заяву про вчинене правопорушення. 
Підозрюваний може не заперечувати зустріч із заявницею, стверджую-
чи, що статевих зносин не було. З огляду на той факт, що на тілі й одя-
зі обох можуть бути виявлені сліди статевих зносин, необхідно переві-
рити, кому вони належать; підозрюваного допитують про те, з ким 
вступав у статевий контакт востаннє, коли це було, який характер мала 
зустріч, чи не залишилося від неї пошкоджень на його тілі й одязі. 
Щодо зустрічі із заявницею, докладно з’ясовується, де й у зв’язку з 
чим він із нею зустрічався, як довго вони були разом, що робили, про 
що говорили, чи не знімали одягу, у зв’язку з чим; хто їх бачив або 
чув, як вони розійшлися, у яких напрямках, кого він зустрів дорогою, 
хто знає про їх зустріч. Маючи показання потерпілої особи, можна 
розширити перелік питань для перевірки показань. 

З метою викриття неправдивої позиції підозрюваного й одержан-
ня від нього правдивих показань рекомендується пред’явлення доказів: 
протоколів допитів, висновків експертиз, предметів, виявлених під час 
обшуків на місці події. Після допиту підозрюваного щодо нього необ-
хідно провести освідування, а його одяг має бути ретельно оглянутий.  

Передбачаючи ту обставину, що підозрюваний може змінити 
показання й згодом заперечувати факт учинення кримінального пра-
вопорушення, корисно провести слідчий експеремент, попередньо 
детально допитавши його про обставини вчинення діяння.  

Перед проведенням цієї слідчої (розшукової) дії підозрювано-
му, його захиснику роз’яснюють їх права. Проведення слідчих (роз-
шукових) дій у нічний час (з 22 до 6 години) не допускається, за ви-
нятком невідкладних випадків, коли це необхідно відповідно до умов 
експерименту і з цього приводу не заперечує підозрюваний.  
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Проведення слідчого експерименту допускається за умови, що в 
такому разі не створюється небезпека для життя і здоров’я осіб, заподіян-
ня смерті тілесних ушкоджень, які беруть у ньому участь, чи оточуючих, 
не принижуються їхні честь і гідність, не завдається шкода майну особи.  

Слідчий експеримент, що здійснюється за клопотанням сторони 
захисту, потерпілого, проводиться за участю особи, яка її ініціювала, 
та (або) її захисника чи представника, крім випадків, коли через спе-
цифіку слідчої (розшукової) дії це неможливо або така особа письмово 
відмовилася від участі в ній.  

Під час проведення такої слідчої (розшукової) дії присутні осо-
би, які її ініціювали, мають право висловлювати свої пропозиції та за-
уваження щодо порядку проведення відповідної слідчої (розшукової) 
дії, а також вимагати від слідчого, прокурора, іншої особи, яка її про-
водить, дотримання вимог КПК, які регулюють її проведення. Пропо-
зиції та зауваження особи, яка ініціювала проведення слідчої (розшу-
кової) дії, є обов’язковими для урахування слідчим, прокурором, ін-
шою особою, крім випадків, коли такі пропозиції чи зауваження супе-
речать вимогам КПК, для прикладу, можуть становити загрозу життю 
чи здоров’ю особи (осіб) або явно не відповідають меті проведення 
слідчої (розшукової) дії.  

Слідчий експеримент, що проводиться у житлі чи іншому воло-
дінні особи, здійснюється лише за добровільною згодою особи, яка 
ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням 
слідчого, погодженого з прокурором, або прокурора, яке розглядається 
у порядку, передбаченому КПК, для розгляду клопотань про прове-
дення обшуку в житлі чи іншому володінні особи.  

Підозрюваному пропонується детально розповісти про обставини 
вчинення кримінального правопорушення, охарактеризувати обстанов-
ку, його дії, дії потерпілої, чи чинився опір із боку потерпілої, якщо так, 
та яким чином; у який спосіб долався опір, чи були спричинені видимі 
тілесні ушкодження чи пошкодження одягу, якщо так – які саме; якщо 
були погрози, в чому вони полягали, як та хто доводив потерпілу до 
безпорадного стану; у чому полягали злочинні дії (зґвалтування, статеві 
зносин у неприродній спосіб, розпусні дії), як довго вони тривали; як 
діяв підозрюваний та потерпіла після учинення кримінального правопо-
рушення; чи приховував підозрюваний сліди вчинення діяння і як; чи 
погрожував потерпілій після учинення кримінального правопорушення 
щодо інформування про подію злочину інших осіб. 

Під час проведення слідчого експерименту доцільно проводити 
фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, які до-
даються до протоколу. 
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Рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою техніч-
них засобів під час слідчого експерименту, в тому числі під час роз-
гляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповід-
ну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії за-
стосування технічних засобів фіксування є обов’язковим, за винятком, 
коли слідчий виніс постанову про обмеження права застосовувати фо-
то- чи відеофіксацію слідчої дії. 

Про застосування технічних засобів фіксування під час слідчого 
експерименту заздалегідь повідомляються особи, які беруть участь у 
процесуальній дії. У матеріалах кримінального провадження зберіга-
ються оригінальні примірники технічних носіїв інформації зафіксова-
ної процесуальної дії, резервні копії яких зберігаються окремо. 

Незастосування технічних засобів фіксування кримінального про-
вадження у випадках, коли воно є обов’язковим, тягне за собою недійс-
ність відповідної процесуальної дії та отриманих внаслідок її вчинення 
результатів, за виключенням випадків, коли сторони не заперечують ви-
знання такої дії та результатів її здійснення чинними (ст. 107 КПК). 

Про проведення слідчого експерименту слідчий, прокурор скла-
дає протокол згідно з вимогами КПК. Протокол досудового розсліду-
вання складається із:  

1) вступної частини, яка повинна містити відомості про: місце, 
час проведення та назву процесуальної дії; особу, яка проводить про-
цесуальну дію (її прізвище, ім’я, по батькові, посада); всіх осіб, які 
присутні під час проведення процесуальної дії (їх прізвище, ім’я, по 
батькові, дата народження та місце проживання); інформацію про те, 
що особи, які беруть участь у процесуальній дії, заздалегідь повідом-
лені про застосування технічних засобів фіксації; характеристики тех-
нічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються під час 
проведення процесуальної дії, умови та порядок їх використання; 

2) описової частини, яка повинна містити відомості про: послі-
довність дій; отримані в результаті процесуальної дії відомості, важли-
ві для цього кримінального провадження, у тому числі виявлені та/або 
надані речі і документи; 

3) заключної частини, яка містить відомості про: вилучені речі і 
документи та спосіб їх ідентифікації; спосіб ознайомлення учасників зі 
змістом протоколу; зауваження і доповнення до письмового протоколу 
з боку учасників процесуальної дії. 

Перед підписанням протоколу учасникам процесуальної дії на-
дається можливість ознайомитися із текстом протоколу.  

Зауваження і доповнення зазначаються у протоколі перед під-
писами. Протокол підписують усі учасники, які брали участь у прове-
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денні процесуальної дії. Якщо особа через фізичні вади або з інших 
причин не може особисто підписати протокол, то ознайомлення такої 
особи з протоколом здійснюється у присутності її захисника (законно-
го представника), який своїм підписом засвідчує зміст протоколу та 
факт неможливості його підписання особою. 

Якщо особа, яка брала участь у проведенні процесуальної дії, 
відмовилася підписати протокол, про це зазначається у протоколі. Та-
кій особі надається право дати письмові пояснення щодо причин від-
мови від підписання, які заносяться до протоколу. Факт відмови особи 
від підписання протоколу, а також надання письмових пояснень особи 
щодо причин такої відмови засвідчується підписом її захисника (за-
конного представника) (ст. 104 КПК). 

Особою, яка проводила процесуальну дію, до протоколу долу-
чаються додатки. Додатками до протоколу можуть бути: 

1) спеціально виготовлені копії, зразки об’єктів, речей і документів; 
2) письмові пояснення спеціалістів, які брали участь у прове-

денні відповідної процесуальної дії; 
3) стенограма, аудіо-, відеозапис процесуальної дії; 
4) фототаблиці, схеми, зліпки, носії комп’ютерної інформації та 

інші матеріали, які пояснюють зміст протоколу. 
Додатки до протоколів повинні бути належно виготовлені, упа-

ковані з метою надійного збереження, а також засвідчені підписами 
слідчого, прокурора, спеціаліста, інших осіб, які брали участь у виго-
товленні та/або вилученні таких додатків (ст. 105 КПК). 

Освідування підозрюваного провадиться залежно від ситуації до 
або відразу після допиту для встановлення на його тілі слідів правопо-
рушення чи наявності особливих прикмет. Обстеженню підлягає усе 
тіло (руки, стегна, живіт, шия, обличчя), оскільки в будь-якому його 
місці можуть бути виявлені синці, подряпини, садна, укуси. Крім по-
шкоджень, на тілі можуть бути виявлені плями крові, сперми, волосся, 
інші речовини. Необхідно ретельно оглянути внутрішній та зовнішній 
бік кишені, манжети, застібки, шви одягу підозрюваного. У КПК пе-
редбачено проведення освідування примусово. У цьому разі до підо-
зрюваного за необхідності можуть бути застосовані заходи фізичного 
впливу та спецзасоби відповідно до ст. 12–14 Закону України «Про 
міліцію». 

Обшук проводиться із метою виявлення та фіксації відомостей 
про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання 
знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення місце-
знаходження осіб, яких розшукують. Обшук проводиться на підставі 
ухвали слідчого судді. 
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Необхідність вилучення й дослідження речей підозрюваного зу-
мовлює невідкладність проведення обшуку для виявлення і вилучення 
цих предметів. Також шукають порнографічну інформацію: фотографії, 
літературу, відеокасети чи інші носії з порнофільмами, які застосовува-
лись для розбещення неповнолітніх. 

Такому обшуку передує встановлення прикмет одягу, в якому 
були підозрюваний і потерпіла особа на місці події. Одяг може бути 
заховано серед іншого одягу так, що для його виявлення доводиться 
переміщати багато предметів одягу й оглядати їх з різних боків. Усе 
виявлене має бути оглянуто на місці вилучення, опечатано й у такому 
вигляді вилучено, щоб запобігти заяві про те, що які-небудь сліди мог-
ли з’явитися на предметах після їхнього вилучення. 

Обшук за місцем проживання підозрюваного має подвійне за-
вдання, по-перше, виявлення і вилучення речових доказів і, по-друге, 
одержання даних про особу злочинця. Під час обшуку варто шукати 
натільну білизну, одяг, що були на підозрюваному в момент учинення 
правопорушення, викрадені в потерпілої особи предмети, речі тощо, а 
також зброя або інші знаряддя, які використовувалися ним під час вчи-
нення кримінального правопорушення. Коли злочинець відомий потер-
пілій особі, то, крім перелічених об’єктів, необхідно шукати листи й 
документи, що свідчать про їх взаємини. Крім того, необхідно звернути 
увагу на предмети, що характеризують особу підозрюваного і його став-
лення до осіб жіночої статі: щоденники, предмети жіночого одягу та ін. 

Пред’явлення для впізнання підозрюваного у вчиненні криміналь-
них правопорушень проти статевої недоторканості неповнолітніх має 
сенс, коли потерпіла персонально не знає особу злочинця. Має проводи-
тися відповідно до вимог кримінального процесуального закону 
(ст. 228 КПК України) за умови, щоб потерпіла особа вказала на індивіду-
альні особливості й характерні прикмети підозрюваного чи сукупність 
ознак, за якими вона може його впізнати. Про ці обставини потерпілу осо-
бу допитують до пред’явлення для впізнання. Якщо потерпіла не досягла 
14-ти років, то в зазначеній слідчій дії має брати участь педагог. 

З огляду на специфіку розглядуваної категорії правопорушень для 
безпеки потерпілої особи й виключення додаткової психологічної травми 
(особливо для малолітніх або неповнолітніх) варто проводити впізнання в 
умовах, що виключають візуальне спостереження особи, яка впізнається. 
Під час проведення впізнання потерпілу особу можна помістити в спеціа-
льно обладнане приміщення зі звуконепроникним дзеркальним склом або 
застосувати телевізійну трансляцію, де буде проходити таке впізнання. 
Під час проведення впізнання у таких випадках поняті повинні перебува-
ти в одному приміщенні з особою, яка проводить впізнання. Впізнання 
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також може бути проведене за фотознімками, відеозаписом, де зображено 
підозрювану особу, або функціонально-динамічними ознаками (ходою, 
голосом та ін.), водночас той, хто впізнає, не може бачити особу, яка 
пред’являється для впізнання, – впізнання поза візувальним контактом. 

Експертні дослідження. Під час розслідування кримінальних 
правопорушень проти статевої недоторканості неповнолітніх найчас-
тіше призначають судово-медичну, цитологічну, імунологічну, моле-
кулярно-генетичну, одорологічну, трасологічну, судово-психіатричну 
та психологічну експертизи. 

Під час розслідування фактів статевих зносин з особою, яка не 
досягла статевої зрілості, виникає потреба проводити судово-медичну 
експертизу щодо потерпілої, підозрюваного обвинуваченого, та експе-
ртизу речових доказів. 

Судово-медична експертиза (акушерсько-гінекологічна) потер-
пілої особи дає можливість перевірити вірогідність заяви про статеві 
зносини, а також одержати докази вчиненого насильства, якщо таке 
було. Ефективність проведення судово-медичної експертизи значною 
мірою залежить від того, скільки часу пройшло з моменту вчинення 
правопорушення. Це пояснюється тим, що розриви дівочої незайманої 
(непорочної) пліви внаслідок дефлорації загоюються впродовж 6–14 
днів. Пізніше названого терміну визначити давність порушення не-
займаної пліви практично неможливо. Сліди ж статевих зносин можна 
виявити, як правило, не пізніше 4–5 діб. Характер питань, поставлених 
перед експертами, залежить від конкретної ситуації. 

На вирішення судово-медичної експертизи потерпілої можуть 
бути поставлені такі питання:  

Чи порушена в неї незаймана пліва, а якщо так, то яка давнина 
цього ушкодження?  

Чи жила потерпіла статевим життям? 
Чи не мала потерпіла незадовго до проведення експертизи ста-

тевих зносин і якщо так, то коли саме?  
Чи могли бути статеві зносини з потерпілою без порушення не-

займаної пліви?  
Чи є в піхві потерпілої, чи на її тілі сперма, кров, якщо так, то 

яка її групова приналежність?  
Чи не має на тілі потерпілої ушкоджень, характерних для наси-

льницьких статевих зносин?  
Які тілесні ушкодження взагалі є на тілі потерпілої, який їхній ха-

рактер, локалізація, механізм утворення, давнина заподіяння?  
Чи допускають характер та локалізація ушкоджень потерпілої 

заподіяння їх власною рукою? 
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Чи не заражена потерпіла венеричною хворобою, яка давнина 
зараження?  

Чи є в потерпілої ознаки вагітності, якщо так, то яка її тривалість? 
Чи потягли за собою статеві зносини з потерпілою які-небудь 

шкідливі для її здоров’я наслідки, якщо так, які саме? 
Судово-медична експертиза підозрюваного. Під час дослідження 

підозрюваного у вчиненні статевих зносин з особою, яка не досягла ста-
тевої зрілості, експерт може відповісти на питання:  

Чи є у підозрюваного які-небудь тілесні ушкодження, якщо так, 
то які, їх локалізація, механізм та давність утворення?  

Чи не виникли вони під час подолання опору потерпілої особи? 
Чи є на статевих органах підозрюваного сліди статевих зносин?  
Чи є на статевому органі підозрюваного піхвові виділення, якщо 

так, яка їх групова приналежність? 
Чи є на статевому члені підозрюваного волокна тканини одягу, 

білизни, уламків волосся, чи подібні вони з волоссям потерпілої?  
Чи підтверджується медичними даними (і якими саме) можли-

вість здійснення підозрюваним статевих зносини?  
Чи не має медичних даних, що виключають можливість здійс-

нення статевих зносин підозрюваним? 
Чи страждає підозрюваний на венеричне захворювання, яке са-

ме і яка давнина зараження (за наявності даних у матеріалах прова-
дження питання може ставитись і щодо захворювання на СНІД чи на-
явність ВІЛ-інфекції)? 

Імунологічна експертиза. Експертизи проводяться із метою 
встановлення наявності і групової належності крові, виділень тощо. 
Досліджуючи плями крові, виявлені на одязі й тілі підозрюваного і 
потерпілої особи, експерт може відповісти на такі питання: 

Чи є на досліджуваних предметах (одягу та ін.) кров? 
Чи це кров людини, чи тварини; якщо кров належить людині, то 

до якої групи вона належить? 
Яка групова приналежність крові у плямі? 
Чи збігається ця кров за групою із наданими зразками крові пі-

дозрюваного й потерпілої особи? 
Яке регіональне походження крові, яка давність утворення плям 

крові? 
У разі виявлення на одязі, білизні й тілі підозрюваної або потер-

пілої особи плям, схожих на сперму, на вирішення експертизи можна 
поставити такі питання: 

Чи є на одязі плями сперми?  
Яка групова належність сперми (або виділень)?  
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Якщо на плямі сперми є домішки піхвового епітелію, то яка їх 
групова належність? 

Чи є потерпіла особа й підозрюваний (обвинувачений) носіями 
групових специфічних властивостей? 

Після імунологічного дослідження слідів крові, слини, сперми, 
виявлені на тілі, одязі підозрюваного, потерпілої особи, іноді виникає 
необхідність встановлення статевої належності клітинних елементів, 
що перебувають на предметі, якими була заподіяна травма, а також 
плям крові й волосся (цитологічне дослідження). Ця експертиза прово-
диться із метою встановлення у слідах на речових доказах наявності 
клітин, тканин людини, визначення їх видової, групової, статевої і ор-
гано-тканинної приналежності з використанням знань у галузі судової 
медицини і спеціальних цитологічних методів і методик. 

Окрім питань групової приналежності крові (сперми), на вирішен-
ня цитологічної експертизи можна поставити такі питанні: 

Чи на тілі, одязі, у змивах зі статевих органах підозрюваного є 
кров та клітини піхвового епітелію?  

Якщо так, то чи може ця кров та піхвові виділення належати по-
терпілій? 

Чи є кров у піднігтьовому вмісті рук підозрюваного, якщо так, то чи 
може ця кров або ж інші знайдені клітинні елементи належати потерпілій?  

Чи є в мазках-відбитках та змиві зі статевих органів підозрюва-
ного клітини слизової оболонки рота, піхвового епітелію, прямої киш-
ки, елементи калу? 

Тільки цитологічними методами дослідження можливо виріши-
ти таке питання, як присутність виділень із піхви в слідах змішаного 
характеру – крові і піхвового секрету; сперми і піхвового секрету, що є 
вкрай необхідним для правильного трактування результатів антигенної 
характеристики змішаних слідів. Під час призначення таких експертиз 
необхідно враховувати той факт, що виявлення клітин піхвового епіте-
лію має значення лише у тих випадках, коли ці виділення знайдені на 
тілі й одязі підозрюваних осіб. Визначення наявності піхвових виді-
лень на одязі потерпілої (особливо на нижній білизні), де їх присут-
ність є закономірною, діагностичного значення не має.  

Щоб відповісти на поставлені вище питання, експерту необхід-
но представити матеріал у такому обсязі: мазки-відбитки і змив зі ста-
тевого члена підозрюваного, мазок вмісту його човноподібної ямки, 
мазок піхвового вмісту потерпілої. Цей матеріал повинен бути відібра-
ний судово-медичним експертом під час судово-медичного огляду пі-
дозрюваного у вчиненні правопорушення вказаної категорії або за мо-
жливості медичним працівником з відповідним оформленням.  
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Молекулярно-генетична експертиза (ДНК-аналіз). Одним із най-
ефективніших засобів під час доказування учинення підозрюваним 
статевих правопорушень чи розпусних дій є метод генотипоскопії в 
біологічній експертизі або ДНК-аналіз, тобто дослідження мікрослідів 
на клітинному рівні. Це дозволяє ідентифікувати злочинця за слідами 
крові, слини, сперми, клітинами епітелію, частинами тканин і органа-
ми людини, волоссям. Метод ДНК-аналізу дозволяє: 

– встановити, що слід крові або сперми, вилучений з місця події, 
виник від цієї (конкретної) особи; 

– визначити, чи залишені сліди крові, сперми у різних місцях події од-
нією особою (під час учинення аналогічних правопорушень); 

– визначити кожного з учасників події у випадках, коли сліди утво-
рені шляхом змішування крові або сперми від кількох осіб; 

– об’єднати окремі частини трупа, що не мають спільної лінії 
розділу. 

У цьому випадку слід призначати молекулярно-генетичну експер-
тизу. Одним із головних питань, яке порушують під час цієї експертизи, є: 
міг чи не міг цей біологічний матеріал (кров, сперма, піхвовий епітелій, 
інший біологічний матеріал) походити від конкретної особи. 

Перед вирішенням цього питання необхідно з’ясувати: 
1. Чи є у слідах на речових доказах біологічний матеріал (кров, 

сперма, слина і клітинні елементи) (імунологічне чи цитологічне до-
слідження)? 

2. Якщо є, то яка його видова належність (тобто походить він 
від людини чи тварини) (імунологічне чи цитологічне дослідження)? 

3. Якщо біологічний матеріал походить від людини, то яка його 
групова приналежність за системою АВО (імунологічне чи цитологіч-
не дослідження)? 

За загальним правилом аналізується нуклеарна, інакше ядерна ДНК. 
Аналізу піддаються локуси (ділянки) дезоксирибонуклеїнової кислоти 
(ДНК), які є основою хромосоми. Оскільки хромосоми – ядерна субстанція, 
то може бути аналізований будь-який біологічний матеріал, у якому прису-
тні ядерні клітини: кров (лейкоцити); сперма (сперматозоїди); піхвові виді-
лення (епітелій статевих органів); слина (лейкоцити та букальний, інакше 
защічний епітелій); тканини (м’язова, кісткова та інші) і органи. 

Однак слід пам’ятати, що сьогодні наукові дослідження у галузі 
генетики ДНК-аналізу, імунологічні та цитологічні дослідження, а та-
кож одорологічні дослідження не можуть бути використані для іден-
тифікації особа однояйцевих близнюків.  

Одорологічна експертиза. Цей вид дослідження під час розслі-
дування описуваних правопорушень є ефективним у разі факту відсут-
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ності біологічного матеріалу, але наявності якісно відібраних запахо-
вих зразків під час огляду місця події та інших слідчих дій: обшуку, 
виїмках. 

На основі одорологічних досліджень можна вирішувати такі за-
вдання: 

Чи наявні на наданих для дослідження предметах запахові сліди 
людини? 

Чи наявні у наданих для дослідження запахових зразках запахо-
ві сліди людини? 

Однією чи декількома особами залишені запахові сліди на нада-
них для дослідження предметах? 

Однією чи декількома особами залишені запахові сліди у нада-
них для дослідження запахових зразках? 

Особою якої статі залишені запахові сліди на наданих для до-
слідження предметах? 

Особою якої статі залишені запахові сліди у наданих для дослі-
дження запахових слідах? 

Людиною якого орієнтовного віку (дитячого, середнього, похи-
лого) залишені запахові сліди для наданих на дослідження предметах? 

Людиною якого орієнтовного віку (дитячого, середнього, похи-
лого) залишені запахові сліди для наданих на дослідження запахових 
зразках? 

Чи міг запаховий слід, вилучений під час огляду місця події, бу-
ти залишений підозрюваним або іншою особою? 

Чи могли запахові сліди (які конкретно) бути залишені громадя-
нами (зазначити їх перелік) чи кимось із них конкретно? 

Чи належать виявлені на місці події об’єкти біологічного похо-
дження (кров, волосся, піт, сперма) конкретній особі?  

Чи могли знаходитись у контакті з підозрюваним (обвинуваче-
ним) об’єкти (зброя, автомобіль, стілець, пляшка, склянка тощо), які 
надано для дослідження? 

Чи залишені сліди ніг (рук), виявлені на місці події, конкретною 
особою? 

На основі трасологічної експертизи можна вирішити такі питання:  
Чиїм взуттям залишено слід на місці події?  
Сліди чиїх пальців є на предметах, що становлять обстановку 

місця події, гаманці, сумочці потерпілої особи? 
Чи не залишено слідів на тілі підозрюваного потерпілою особою 

і навпаки? 
Чи не розрізаний одяг потерпілої особи ножем, вилученим під 

час обшуку підозрюваного, тощо? 
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На вирішення експертизи матеріалів, речовин та виробів із них 
можуть бути поставлені такі питання:  

Чи є на одязі потерпілої особи нашарування у вигляді волокон 
тканини (якщо так, то чи вони не з одягу підозрюваного)? 

Чи є на одязі підозрюваного волокна одягу потерпілої особи?  
Чи був факт контактної взаємодії одягу підозрюваного та поте-

рпілої особи?  
Чи немає на їх одязі яких-небудь часток, що мають загальну 

групову належність?  
Чи є на знаряддях учинення кримінального правопорушення мі-

крочастки (якщо так, то яка їх групова належність)?  
Чи є на піднігтьовому вмісті підозрюваного текстильні волокна 

(якщо є, чи мають вони спільну групову належність із волокнами одягу 
потерпілої особи)? 

Судово-ґрунтознавча експертиза призначається для визначення, 
чи не походять частки ґрунту, бруду, виявлені на взутті та одязі підо-
зрюваного, з конкретної ділянки місцевості (місця, де відбулась подія). 

Судово-психіатрична експертиза проводиться із метою вияв-
лення психічних захворювань у підозрюваного для визначення неосу-
дності чи обмеженої осудності особи. 

За кримінальними провадженнями про статеві зносини з осо-
бою, яка не досягла статевої зрілості, досить високий відсоток людей, 
потерпіла чи підозрюваний можуть виявитись психічно неповноцін-
ними. Тому важливо мати висновок експерта про психічний стан поте-
рпілої й підозрюваного, що має кримінально-процесуальне і криміна-
льно-правове значення. 

На вирішення судово-психіатричної експертизи слідчий може 
ставити питання, що стосуються стану потерпілої й підозрюваного. 
Під час направлення потерпілої на експертизу на вирішення експерта 
можуть бути поставлені такі питання:  

Чи страждає потерпіла психічним захворюванням, якщо так, то 
яким саме, впродовж якого часу?  

Якщо потерпіла є психічно хворою, то чи могла вона правильно 
сприймати дійсність, розуміти, що стосовно неї вчиняються насильни-
цькі статеві зносини; чи може вона давати про це правильні показання?  

Під час спрямування на експертизу підозрюваного на вирішення 
експерта можуть бути поставлені такі питання:  

Чи страждає він психічним захворюванням, якщо так, то яким 
саме і впродовж якого часу?  

Якщо нині він психічно здоровий, то чи не знаходився у момент 
скоєння насильницьких статевих зносин із потерпілою у стані тимча-
сового розладу психічної діяльності? 
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Якщо в нього є психічне захворювання, то чи міг він усвідом-
лювати свої дії в момент насильницьких статевих зносин із потерпі-
лою, тобто чи є він осудним щодо інкримінованого йому діяння?  

Чи являє він небезпеку для суспільства, чи потребує застосування 
примусових заходів медичного характеру, а якщо так, то яких саме? 

Однак щодо потерпілої особи у кримінальних провадженнях за 
фактами вчинення кримінальних правопорушень проти статевої недо-
торканості особи більш корисною є судово-психологічна експертиза 
потерпілого, яка призначається для вирішення таких питань: 

а) здатність указаних осіб правильно сприймати обставини, що 
мають значення для провадження, та давати про них показання; 

б) можливість запам’ятати в конкретній ситуації прикмети зов-
нішності людини, предметів, ділянок місцевості тощо; 

в) наявність або відсутність того чи іншого емоційного стану; 
г) психологічні особливості особи (темперамент, характер, по-

треби, інтереси тощо), чи усвідомлювала потерпіла особа значення дій, 
які вчиняли з нею. 

Під час розслідування кримінальних правопорушень проти ста-
тевої недоторканості неповнолітніх призначення судово-психологічної 
експертизи є необхідною для встановлення психічного стану дитини та 
визначення характеру психологічної травми, що була завдана дитині в 
результаті статевого насильства, впливу пережитого стресу на пода-
льший розвиток дитини та інших обставин, пов’язаних із психічним та 
психологічним станом дитини. 

Психологічні дослідження проводяться експертами-психологами 
центрів судово-психіатричних та психологічних досліджень, науково-
дослідних інститутів судових експертиз Міністерства юстиції та науко-
во-дослідних закладів у сфері психології та психіатрії, а також іншими 
атестованими експертами. 

Проведення судово-психологічної експертизи щодо дитини поте-
рпілої від кримінального правопорушення проти статевої недоторканос-
ті є необхідним для з’ясування ступеня її здатності правильно сприйма-
ти події правопорушення, давати про них показання, адекватно відпові-
дати на запитання тощо. Підставами для призначення такої експертизи 
найчастіше є вік дитини, зазвичай до 14-ти років, низький рівень її інте-
лектуального розвитку, недостатньо повне володіння мовою. 

Як правило, потреба призначення судово-психологічної експер-
тизи стосовно потерпілої дитини виникає після отримання від неї од-
ного або декількох показань. 

Підставами для призначення можуть бути такі обставини: 
– показання дитини кардинально суперечать її попереднім пока-

занням або іншим матеріалам провадження, з’являються нові деталі; 
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– під час допиту дитина застосовує поняття або мовні звороти, 
які не притаманні її віку; 

– відмова давати показання; 
– зміна показань від видимих причин тощо.  
Під час призначення психологічної експертизи щодо потерпілої 

експерту можна поставити такі питання: 
Який рівень розумового розвитку потерпілої дитини відповідно 

до його віку? 
Які основні індивідуально-психологічні особливості особистості 

та характеру дитини, як вони впливають на її поведінку в ситуації, що 
досліджується? 

Чи могла потерпіла дитина повністю усвідомлювати характер та 
значення своїх дій або дій, учинених щодо неї? 

Чи потерпілій дитині властива здатність до самонавіювання і 
фантазування? 

Чи здатна потерпіла дитина до логічного мислення і розповіді? 
Чи здатна потерпіла дитина з урахуванням її емоційного стану, 

індивідуально-психологічних особливостей та рівня розумового розви-
тку правильно сприймати обставини, що мають значення у прова-
дженні, і давати про них відповідні показання?  

Чи здатна потерпіла дитина запам’ятати в конкретній ситуації при-
кмети зовнішності людини, предмети, ділянки місцевості тощо. 

Крім того, судово-психологічна експертиза призначається для 
вирішення питань, які стосуються психологічних переживань та стра-
ждань, які зазнала потерпіла дитина під час та після учинення щодо неї 
кримінального правопорушення проти статевої недоторканості. 

За допомогою експертизи можна визначити: 
Чи є ця ситуація психотравмуючою для конкретної дитини? 
Якщо так, чи завдані дитині страждання (моральна шкода)? 
Чи виявляє потерпіла дитина будь-які психологічні переживан-

ня та страждання? 
Якщо так, то який ступінь тяжкості наявних переживань і стра-

ждань? 
Чи має потерпіла дитина зміни в емоційному стані, індивідуально-

психологічних виявах, які перешкоджають активному соціальному функ-
ціонуванню її як особистості і виникли внаслідок статевого насильства? 

Якщо дитині завдано страждання (моральна шкода), який мож-
ливий розмір становить грошова компенсація за це? 

Чи знаходяться виявлені психологічні (моральні) переживання 
та страждання у причинному зв’язку з учиненими щодо потерпілої 
дитини діями? 
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Чи перебувала потерпіла дитина в ситуації, що становить сутність 
кримінального провадження, у безпорадному психологічному стані?  

Для проведення такого дослідження слідчий надає експертові 
можливість психологічного обстеження потерпілої дитини та матеріа-
ли кримінального провадження. 
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2.3. РОЗСЛІДУВАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПРИМУШУВАННЯМ 
ДО ВИКОНАННЯ ЧИ НЕВИКОНАННЯ 
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

(ст. 355 КК України) 
 

Розділ 1 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

 
Цивільно-правове зобов’язання є однією із ключових категорій 

цивільного права. Зобов’язальні правовідносини розглядаються як нор-
мальні відносини між суб’єктами цивільного права щодо реалізації про-
дукції, виконання робіт, надання послуг, так і відносини, що виникають 
внаслідок заподіяння шкоди. 

Відповідно до ст. 509 ЦК України зобов’язанням є правовідно-
шення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана виконати на ко-
ристь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, вико-
нати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утримати-
ся від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника вико-
нання його обов’язку. 

Цивільно-правове зобов’язання характеризується такими озна-
ками: 

1) зобов’язальні правовідносини опосередковують динаміку ци-
вільних правовідносин: передається майно, виконується робота, нада-
ються послуги тощо. Водночас зобов’язальні відносини тісно пов’язані 
із правом власності (речовим правом), оскільки реалізація власником 
своїх прав призводить до виникнення зобов’язальних правовідносин, а 
виконання зобов’язань призводить до виникнення, зміни або припи-
нення права власності; 

2) зобов’язальні правовідносини характеризуються визначеніс-
тю суб’єктів, між якими вони виникають. Тут завжди є уповноважена 
конкретна особа, яка має права (кредитор), а також зобов’язана особа 
(боржник). 

Уся сукупність цивільних зобов’язань створює певну систему, 
яку називають зобов’язальним правом. Загальна частина зобов’я-
зального права містить загальні для всіх видів зобов’язань положення 
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щодо поняття та видів зобов’язань, підстав їх виникнення, способів ви-
конання та припинення.  

Особлива частина зобов’язального права складається з низки інсти-
тутів, норми яких регулюють однотипні групи цивільних зобов’язань: 

– зобов’язання щодо передачі майна у власність (купівля-
продаж, поставка, міна, дарування тощо); 

– зобов’язання щодо передачі майна у користування (найм (оре-
нда), житловий найм, позичка тощо); 

– зобов’язання щодо виконання робіт (побутовий та будівель-
ний підряд, підряд на проектні та пошукові роботи тощо); 

– зобов’язання щодо надання послуг (перевезення, транспортне 
експедирування, зберігання тощо); 

– зобов’язання щодо застосування прав інтелектуальної власно-
сті (ліцензійний договір, створення за замовленням і використання 
об’єкта права інтелектуальної власності, передання виключних майно-
вих прав інтелектуальної власності, комерційна концесія тощо); 

– зобов’язання з багатосторонніх правочинів (спільна діяль-
ність, просте товариство тощо); 

– зобов’язання з односторонніх правочинів (публічна обіцянка 
нагороди, публічне оголошення конкурсу, вчинення дій в майнових 
інтересах іншої особи без її доручення тощо); 

– зобов’язання з рятування здоров’я та життя фізичної особи, 
майна фізичної або юридичної особи; 

– зобов’язання зі створення загрози життю, здоров’ю, майну фі-
зичної або юридичної особи; 

– деліктні зобов’язання, тобто такі, що регулюють відносини, 
що виникають із відшкодування завданої шкоди; 

– кондикційні зобов’язання (регулюють відносини, що виникають із 
набуття та/або збереження майна без достатньої правової підстави). 

Суб’єктами цивільно-правових зобов’язань є кредитор і бор-
жник. Ними можуть бути як фізична, так і юридична особи. Кредито-
ром є особа, яка має право вимагати від іншої особи (боржника) вико-
нання певної дії або утриматися від них. Боржником є особа в зо-
бов’язанні, яка повинна вчинити на користь кредитора певні дії або 
утриматися від їх учинення.  

На стороні кредитора і боржника може бути кілька осіб: може 
бути один кредитор і кілька боржників і, навпаки, кілька кредиторів і 
один боржник. Можливою є множинність осіб одночасно на боці кре-
дитора і боржника.  

За наявності множинності осіб законодавець розрізняє часткові 
і солідарні зобов’язання. За загальним правилом між сторонами вста-
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новлюються часткові зобов’язання. Зобов’язання вважаються частко-
вими, якщо кожний із боржників зобов’язаний виконати певну дію в 
певній частині, а кожен кредитор має право вимагати виконання певної 
частини зобов’язання. Солідарні вимоги виникають у випадках, вста-
новлених договором або законом. 

Відповідно до ст. 542 ЦК України у разі солідарної вимоги кре-
диторів (солідарних кредиторів) кожний із кредиторів має право 
пред’явити боржникові вимогу у повному обсязі. До пред’явлення ви-
моги одним із солідарних кредиторів боржник має право виконати свій 
обов’язок будь-кому із них на свій розсуд. Виконання боржником сво-
го обов’язку одному із солідарних кредиторів у повному обсязі звіль-
няє боржника від виконання решти солідарних кредиторів. Солідарний 
кредитор, який одержав виконання від боржника, зобов’язаний переда-
ти належне кожному з решти солідарних кредиторів у рівній частці, 
якщо інше не встановлено договором між ними.  

Статті 543 та 544 ЦК України регламентують солідарний обов’я-
зок боржників. Так, у разі солідарного обов’язку боржників (солідарних 
боржників) кредитор має право вимагати виконання обов’язку частково 
або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з 
них окремо. Кредитор, який одержав виконання обов’язку не в повному 
обсязі від одного із солідарних боржників, має право вимагати недооде-
ржане від решти солідарних боржників. Солідарні боржники залиша-
ються зобов’язаними доти, доки їхній обов’язок не буде виконаний у 
повному обсязі. Виконання солідарного обов’язку у повному обсязі од-
ним із боржників припиняє обов’язок решти солідарних боржників пе-
ред кредитором. Боржник, який виконав солідарний обов’язок, має пра-
во на зворотну вимогу (регрес) до кожного з решти солідарних боржни-
ків у рівній частці, якщо інше не встановлено договором або законом, за 
вирахуванням частки, яка припадає на нього. 

Закон допускає субсидіарні (додаткові) зобов’язання, тобто такі, 
які характеризуються наявністю основного та субсидіарного (додатко-
вого) боржника. Якщо боржник звернув свою вимогу до основного 
боржника, а той відмовився задовольнити вимогу кредитора або кре-
дитор не одержав від нього в розумний строк відповіді на пред’явлену 
вимогу, кредитор може пред’явити вимогу в повному обсязі до особи, 
яка несе субсидіарну відповідальність (ст. 619 ЦК України). Субсидіа-
рні зобов’язання виникають, як і солідарні, лише у разі передбачення 
цього договором або законом (наприклад, під час заподіяння шкоди 
неповнолітніми у віці від 14 до 18 років за відсутності у них майна чи 
заробітку, достатнього для відшкодування шкоди, заподіяну шкоду 
відшкодовують їх батьки (усиновителі) або піклувальники, якщо вони 
не доведуть, що шкода сталася не з їхньої вини).  
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Об’єктом цивільно-правового зобов’язання є певна поведінка 
боржника. Це певні дії, які можуть полягати у передачі речей у власність 
чи користування, виконання певної роботи, надання певної послуги тощо.  

Слід зазначити, що в зобов’язанні є два об’єкти – юридичний та 
матеріальний (якого інколи називають предметом). Юридичним 
об’єктом зобов’язання визнаються, власне, дії, певна поведінка зо-
бов’язаної особи. В договірних зобов’язаннях може бути один або два 
юридичні об’єкти. Так, у договорі купівлі-продажу юридичними 
об’єктами водночас є дії продавця щодо передачі майна та дії покупця 
щодо оплати майна.  

Речі, гроші, послуги тощо є матеріальними об’єктами. Відповід-
но до ст. 177 ЦК України об’єктами цивільних прав є речі, у тому чис-
лі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, 
послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а 
також інші матеріальні і нематеріальні блага. 

Матеріальний об’єкт зобов’язання може бути: 
1) безальтернативним, наприклад, квартира за договором купі-

влі-продажу;  
2) альтернативним, коли боржнику дають право вибору виконати 

одну з кількох дій (наприклад, передати майно або сплатити кошти);  
3) факультативним, коли боржник може замінити один матері-

альний об’єкт іншим (наприклад, на боржника покладається обов’язок 
передати майно, проте у разі його відсутності – сплатити кошти). 

Цивільно-правові зобов’язання поділяються на певні види:  
1. За підставами виникнення зобов’язання бувають договірні і 

недоговірні (позадоговірні). Договірні зобов’язання виникають на 
підставі укладеного між сторонами договору. Недоговірні (позадого-
вірні) зобов’язання виникають не з договору, а на підставі іншого 
юридичного факту (одностороннього правочину, публічної обіцянки 
нагороди, заподіяння шкоди тощо). 

2. За співвідношенням прав та обов’язків зобов’язання поділяють 
на односторонні та двосторонні (взаємні). Односторонніми вважаються 
такі зобов’язання, в яких одній стороні належить тільки право, а іншій – 
обов’язок. До таких зобов’язань належать договори позички, дарування, 
зобов’язання із заподіяння шкоди. Двосторонні (взаємні) зобов’язання 
характеризуються наявністю у сторін як прав, так і обов’язків. Кожна зі 
сторін є одночасно і кредитором, і боржником. Саме такими зобов’я-
заннями є більшість договорів, передбачених ЦК України. Наприклад, за 
договором купівлі-продажу продавець і покупець володіють взаємними 
правами і обов’язками, які за загальним правилом мають виконуватися 
одночасно: покупець зобов’язаний сплатити обумовлену суму коштів та 
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має право вимагати передачі йому купленої речі; продавець має право 
вимагати сплати продавцем коштів та зобов’язаний передати куплену 
покупцем річ. 

3. Залежно від характеру правового зв’язку між учасниками зо-
бов’язання бувають простими і складними. 

Прості зобов’язання характеризуються наявністю у сторін ли-
ше по одному праву і одному обов’язку (наприклад, договір даруван-
ня). Складними визнаються такі зобов’язання, сторони в яких мають 
декілька прав і обов’язків. 

4. Цивільне законодавство розрізняє також головні (основні) і до-
даткові (акцесорні). Головні (основні) зобов’язання можуть існувати 
самостійно без додаткового зобов’язання (наприклад, договір купівлі-
продажу, дарування тощо). Додаткові (акцесорні) зобов’язання виника-
ють лише за наявності і з метою забезпечення належного виконання голо-
вного зобов’язання. Так, договір про заставу (додаткове зобов’язання) 
забезпечує виконання основного договору-позики (головне зобов’язання). 

Підстави виникнення зобов’язань визначено у ч. 2 ст. 509 ЦК 
України шляхом відсилання до ст. 11 ЦК України. В такому разі зо-
бов’язальні правовідносини виникають не лише з підстав, прямо передба-
чених законом, а також з дій осіб, що не передбачені актами цивільного 
законодавства, але за аналогією породжують цивільні права та обов’язки. 

Найбільш поширеною підставою виникнення зобов’язальних 
правовідносин є договір, оскільки саме з цивільно-правових договорів 
виникає більшість зобов’язань. Не випадково поняття «договір» і «зо-
бов’язання» інколи ототожнюють, але це не зовсім правильно. Зо-
бов’язання є ширшим поняттям, яке охоплює договір. Договірні зо-
бов’язання становлять основну частину зобов’язань взагалі.  

Підставою виникнення зобов’язань можуть бути також одно-
сторонні правочини. До односторонніх правочинів, що є підставою 
виникнення зобов’язання ЦК, зокрема відносить публічну обіцянку 
винагороди; вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її до-
ручення; рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної 
або юридичної особи. 

Окрему групу підстав виникнення зобов’язань становлять адмініс-
тративні акти, хоча з розширенням ринкових засад в економіці вони 
певним чином втратили свої позиції. Проте це не означає, що адміністра-
тивні акти як підстави виникнення цивільних правовідносин втрачають 
своє значення. Досить часто трапляються випадки, коли адміністративні 
акти створюють зобов’язання в сукупності з іншими підставами. Так, на-
дання державного житла здійснюється на підставі ордера, а також договору 
найму, який житлово-експлуатаційна контора укладає з наймачем. 
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Значну групу підстав виникнення зобов’язань становлять пра-
вопорушення, що полягають у заподіянні майнової (матеріальної) та 
моральної шкоди. Заподіяння шкоди є юридичним фактом, на підставі 
якої у потерпілої сторони виникає право вимагати відшкодування за-
вданої шкоди і обов’язок заподіювача її компенсувати. Такі зо-
бов’язання, які виникають з неправомірних дій, виконують у цивіль-
ному праві охоронну функцію, оскільки спрямовані на відновлення 
порушеного майнового становища учасників цивільних правовідносин. 

Зобов’язання можуть виникати з інших юридичних фактів, яки-
ми можуть бути як дії, так і події. До таких підстав належать юридичні 
вчинки (наприклад, створення літературних, художніх творів, винахо-
дів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності), події 
(наприклад, пожежа, стихійне лихо). Проте слід зазначити, що самі 
події не зобов’язують, але є підставами виникнення обов’язків у межах 
певних визначених зобов’язань.  

Правочин – один із найпоширеніших механізмів цивільно-
правового регулювання, що належить до найважливіших юридич-
них підстав виникнення, зміни й припинення цивільних правовід-
носин. Із правочинами пов’язані майже всі майнові правовідносини 
в державі. За їх допомогою громадяни та юридичні особи задоволь-
няють свої інтереси в тій чи іншій сфері життєдіяльності. 

Поняття правочину дається у ст. 202 ЦК України, відповідно до 
якої правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або при-
пинення цивільних прав та обов’язків.  

Зі змісту правочину можна визначити такі основні ознаки: 
1) правочин є юридичним фактом, оскільки внаслідок його вчинення 

виникають, змінюються або припиняються цивільні права та обов’язки; 
2) правочином є вольова дія суб’єктів цивільного права, яка спря-

мована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків; за 
цією ознакою правочин відрізняється від юридичних учинків, правові 
наслідки яких настають в силу закону незалежно від волі його суб’єктів; 

3) правочин – це не лише дія, яка спрямована на набуття, зміну 
або припинення цивільних прав та обов’язків, а й яка формує правовий 
результат. Тому, наприклад, досягнення між сторонами згоди про розі-
рвання договору тягне за собою припинення цивільних прав та 
обов’язків між його сторонами; бажання спадкодавця заповідати своє 
майно визначеному суб’єкту зумовлює виникнення для нього цивіль-
них прав та обов’язків; 

4) правочин – це завжди дії незалежних та рівноправних 
суб’єктів цивільного права; за цією ознакою вони відрізняються від 
адміністративних актів, які теж спрямовані на виникнення, зміну або 
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припинення цивільних прав та обов’язків, але видаються компетент-
ними органами державної влади; особи, яким адресовані такі акти, зо-
бов’язані виконувати їх незалежно від свого бажання; 

5) правочином може бути лише правомірна дія; відсутність пра-
вомірності у вчиненому правочині зумовлює необхідність розглядати 
його як цивільне правопорушення, що випливає з системи юридичних 
фактів, де протиправні дії (правопорушення) протиставляються діям 
правомірним; тому, якщо особа намагається досягнути бажаного пра-
вового результату, але порушує права іншої особи, така дія не нале-
жить до правочинів через відсутність у ній правомірності. 

Правочини можна класифікувати за низкою критеріїв. 
За кількістю сторін, які вчиняють правочин, вони поділяються на 

односторонні, двосторонні та багатосторонні. Відповідно до ч. 3 ст. 202 
ЦК України одностороннім правочином є дія однієї сторони, яка може 
бути представлена однією або кількома особами (наприклад, складання 
заповіту, оголошення конкурсу тощо). Двосторонні та багатосторонні 
правочини називаються договорами. Дво- чи багатостороннім правочи-
ном є такий правочин, для вчинення якого необхідна погоджена дія на 
настання, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків двох або 
більше сторін. Двостороннім правочином є договір купівлі-продажу. Бага-
тостороннім правочином є, наприклад, договір про сумісну діяльність, 
укладений між трьома або більше сторонами. 

За моментом настання цивільних прав та обов’язків правочини 
поділяються на консенсуальні та реальні. Для вчинення консенсуально-
го правочину достатньо лише досягнення між сторонами згоди стосовно 
усіх істотних умов. Так, досягнення згоди між продавцем і покупцем 
щодо істотних умов за договором купівлі-продажу покладає на продавця 
обов’язок передати річ покупцю, а останній зобов’язується сплатити за 
неї визначену суму грошей. Для вчинення реального правочину на від-
міну від консенсуального досягнення згоди стосовно істотних умов є 
недостатньо. Сторони також зобов’язані вчинити фактичні дії (передати 
майно), лише після чого такий правочин буде вчиненим. Наприклад, за 
договором позики права та обов’язки між його сторонами виникають 
лише з моменту передачі речі. До такої передачі речі сторони не можуть 
вимагати один від одного примусового виконання такого договору, не 
дивлячись на досягнення згоди стосовно усіх істотних умов. 

За майновим інтересом для сторін правочини поділяються на 
платні і безоплатні. У платних правочинах дії сторін містять майно-
вий інтерес: дії одної сторони відповідає обов’язок іншої вчинити зу-
стрічну дію, пов’язану з наданням майна. Наприклад, за договором 
купівлі-продажу обов’язок продавця передати річ покупцю у власність 
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тягне за собою обов’язок останнього сплатити за нього визначену суму 
грошей. Своєю чергою, за безоплатним правочином зустрічного май-
нового задоволення сторона не отримує: правочин має майновий інте-
рес лише для однієї сторони. Так, за договором дарування майновий 
інтерес має лише обдарований, який отримує від дарувальника майно у 
власність безоплатно. 

За значенням підстав (мети) правочину для його дійсності пра-
вочини поділяються на каузальні та абстрактні. Більшість правочинів є 
каузальними. Це правочини, які мають підставу (мету) вчинення. Так, 
за договором купівлі-продажу майно покупцю передається у власність; 
за договором майнового найму – у користування. Відсутність підстави 
(мети) у вчиненому правочині може зумовити його недійсність. В абс-
трактних правочинах не визначаються підстави їх учинення. Як при-
клад абстрактного правочину можна навести вексель. Незалежно від 
підстави отримання векселя (чи внаслідок купівлі-продажу, чи майно-
вого найму), він зобов’язує одну особу виплатити визначену грошову 
суму іншій особі. 

За строковістю правочини можна класифікувати на строкові та 
безстрокові. Строкові характеризуються наявністю строків дії цивіль-
них прав та обов’язків сторін (наприклад, договір майнового найму, в 
якому визначений строк його дії). В безстрокових правочинах не вка-
зується термін чинності правочину (той же договір майнового найму, 
але укладений на невизначений строк).  

Від строкових правочинів слід відрізняти умовні правочини, у 
яких виникнення, зміна або припинення цивільних прав і обов’язків 
пов’язується з настанням якоїсь обставини. Для того, щоб правочин 
був визнаний умовним, ця обставина мусить бути в майбутньому і до 
того ж невідомо, настане вона чи ні. Отже, умовні правочини відріз-
няються від строкових тим, що строк настає завжди, а умова може на-
стати, а може не настати (ст. 212 ЦК України).  

Якщо настання умови тягне виникнення або зміну цивільних 
прав і обов’язків, така умова називається відкладальною. Якщо настан-
ня умови тягне припинення цивільних прав і обов’язків, ця умова є 
скасувальною.  

Правочини, що не містять відкладальних або скасувальних умов, 
є безумовними. 

Згідно з п. 1 ст. 638 ЦК України договір є укладеним, якщо сто-
рони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. 
Зокрема до істотної належить умова про предмет договору. Це може 
бути, наприклад, купівля-продаж визначеного предмета, надання по-
слуг, виконання підрядних робіт тощо.  
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Закон, який регулює конкретний вид договору, визначає істотні 
умови саме цього договору. Так, наприклад, істотними умовами догово-
ру поставки, крім предмета договору, є ще і якість, асортимент товару.  

Також сторони можуть за заявою однієї зі сторін визначити іс-
тотними такі умови, що не передбачені як обов’язкові для такого виду 
договору. Наприклад, згідно зі ст. 719 ЦК України договір дарування 
предметів особистого користування та побутового призначення може 
бути укладений усно. Але, якщо одна зі сторін наполягатиме на пись-
мовій формі договору дарування, то письмова форма буде істотною 
умовою договору дарування. 

Отже, якщо під час укладення договору сторони не досягнуть 
згоди хоча б з однієї істотної умови, такий договір слід вважати неук-
ладеним. Це стосується консенсуальних договорів. Щодо реальних 
договорів, то досягнення згоди з усіх істотних умов є недостатнім для 
закінчення моменту його укладення; для таких договорів обов’язковим 
елементом є також передача речі.  

Дійсністю правочину називається його можливість формувати, 
змінювати або припиняти для його сторін цивільні права та обов’язки. 
Для того, щоб правочин був дійсним і формував ті правові наслідки, 
які прагнули досягнути його сторони, необхідна наявність низки умов.  

Під умовами дійсності правочину розуміються такі вимоги за-
кону щодо змісту, дієздатності його сторін, спрямованості волі та від-
повідності її волевиявленню, а також форми вираження, яким повинен 
відповідати учинений правочин. 

Вимоги чинності (дійсності) правочинів (договорів) передбачені 
у ст. 203 ЦК України. В такому разі: 

1) зміст правочину не може суперечити актам цивільного за-
конодавства, а також інтересам держави і суспільства, його мораль-
ним засадам; 

2) особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг 
цивільної дієздатності;  

3) волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відпо-
відати його внутрішній волі;  

4) правочин має вчинятися у формі, встановленій законом;  
5) правочин має бути спрямований на реальне настання право-

вих наслідків, що обумовлені ним;  
6) правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не мо-

же суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи 
непрацездатних дітей.  

Порушення хоча б однієї умови дійсності правочину тягне за 
собою його абсолютну недійсність (нікчемність) або можливість ви-
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знання його недійсним судом за позовом заінтересованої особи (оспо-
рюваність). Цивільний кодекс вперше закріпив поділ недійсних пра-
вочинів на нікчемні та оспорювані.  

Нікчемний правочин є одним із видів недійсних правочинів. 
Відповідно до п. 2 ст. 215 ЦК правочин є нікчемним, якщо його не-
дійсність встановлена законом. Тому визнання його недійсним судом 
не вимагається. 

Нікчемний правочин є недійсним незалежно від визнання його 
таким і від бажання сторін, у зв’язку з чим його інакше називають аб-
солютно недійсним. Суд допускає визнання такого правочину дійсним 
лише у випадках, визначених законом (ч. 2 ст. 218, ч. 2 ст. 219, ч. 2 
ст. 220, ч. 2 ст. 221, ч. 2 ст. 224, ч. 2 ст. 226 ЦК України).  

Оспорюваним є правочин, якщо його недійсність прямо не вста-
новлена законом, але одна зі сторін або інша заінтересована особа запере-
чує його дійсність на підставах, встановлених законом. Такий правочин 
може бути визнаний судом недійсним (ч. 3 ст. 215 ЦК України).  

Однією з ознак, яка відрізняє оспорюваний правочин від нікче-
много, є презумпція його дійсності, що діє з моменту вчинення такого 
правочину. До моменту винесення судом рішення про недійсність 
оспорюваного правочину він нічим не відрізняється від дійсного.  

Натомість стосовно нікчемного правочину діє презумпція не-
дійсності. Правочин, який може бути оспорений, надає зацікавленій 
особі можливість звернутися до суду з позовом про визнання його не-
дійсним. Але таке звернення ще не означає, що воно буде задоволено 
судом і оспорюваний правочин буде визнано недійсним, оскільки по-
зивач може не довести під час судового розгляду справи обґрунтова-
ності своїх вимог. 

До нікчемних правочинів належать: 
1) вчинені з недодержанням обов’язкової письмової форми, як-

що недійсність прямо передбачена законом; 
2) вчинені з недодержанням обов’язкової вимоги закону про но-

таріальне посвідчення (ст. 219, ст. 220 ЦК України); 
3) вчинені малолітньою особою за межами її цивільної дієздат-

ності без належного схвалення (ст. 221 ЦК України); 
4) вчинені без дозволу органу опіки та піклування (ст. 224 ЦК 

України); 
5) вчинені недієздатною фізичною особою (ст. 226 ЦК України); 
6) вчинені з порушенням публічного порядку (ст. 228 ЦК України). 
Оспорюваними є правочини, учинені: 
1) неповнолітньою особою за межами її цивільної дієздатності 

без згоди батьків, піклувальника (ст. 222 ЦК України); 
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2) фізичною особою, обмеженою у дієздатності, без згоди пік-
лувальника (ст. 223 ЦК України); 

3) юридичною особою, якого вона не мала права вчиняти 
(ст. 227 ЦК України); 

4) під впливом помилки (ст. 229 ЦК України); 
5) під впливом обману (ст. 230 ЦК України); 
6) під впливом насильства (ст. 231 ЦК України); 
7) у результаті зловмисної домовленості представника однієї 

сторони з другою (ст. 232 України); 
8) під впливом тяжкої обставини (ст. 233 ЦК України). 
Недійсність фіктивного (ст. 234) та удаваного (ст. 235) правочи-

нів ЦК України не встановлено, проте вони належать до нікчемних пра-
вочинів, оскільки вони за своїм юридичним змістом не можуть форму-
вати для його сторін цивільні права та обов’язки, а тому не можуть на-
лежати до оспорюваних. Фіктивний правочин є нікчемним уже тому, що 
обидві сторони знають, що їх волевиявлення не обов’язкові й не відпо-
відають їх дійсній волі.  

Глава 50 ЦК України визначає підстави припинення цивільно-
правових зобов’язань. Основною підставою припинення зобов’язання 
є його виконання, здійснене належно. 

Належно виконаним буде зобов’язання, яке відповідатиме таким 
критеріям.  

Цивільно-правове зобов’язання має бути виконане належним 
суб’єктом. Відповідно до ч. 1 ст. 527 ЦК України боржник зобов’язаний 
виконати свій обов’язок, а кредитор – прийняти виконання особисто, як-
що інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зо-
бов’язання чи звичаїв ділового обороту.  

Законом або договором може бути встановлено випадки, коли 
виконати зобов’язання повинна інша особа. Зокрема такий обов’язок 
досить часто передбачається законом у разі виникнення зобов’язань 
внаслідок заподіяння шкоди. 

Виконання обов’язку може бути покладене боржником на іншу 
особу. Покладення виконання зобов’язання на третю особу називаєть-
ся «передоручення виконання». В такому разі: по-перше, виконання 
обов’язку боржника іншою особою можливе, якщо воно не є особис-
тим для боржника; по-друге, у ЦК України цілком виправдано знай-
шли відображення норми, які зумовлені із принципу реального вико-
нання зобов’язання, а саме: у разі невиконання або неналежного вико-
нання обов’язку боржника іншою особою цей обов’язок боржник по-
винен виконати сам (ч. 2 ст. 528 ЦК України), водночас це положення 
є певною гарантією для кредитора; по-третє, загальним правилом є 
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виконання зобов’язання іншою особою зі згоди (зазвичай на прохання) 
боржника.  

Як зазначає Т. В. Боднар, під час покладення виконання зобов’язання 
на іншу особу вона не стає стороною у зобов’язанні і одночасно не перебу-
ває в юридичному зв’язку з кредитором. Інша особа вчиняє щодо кредитора 
лише фактичні дії: передає майно, виконує роботи, надає послуги, сплачує 
кошти тощо, а стороною у зобов’язанні все одно залишається боржник. 

Проте ЦК України дає можливість будь-якій особі виконати без 
згоди боржника його обов’язок у разі небезпеки втратити право на 
майно боржника (право оренди, право застави тощо) внаслідок звер-
нення кредитором стягнення на це майно. Зокрема орендар може вчи-
нити дії, спрямовані на виконання зобов’язання, замість наймодавця. 
Якщо наймодавець не провів капітального ремонту речі, що перешко-
джає її застосуванню відповідно до призначення та умов договору, 
наймач має право відремонтувати річ, зарахувавши вартість ремонту в 
рахунок оплати за користування річчю або вимагати відшкодування 
вартості ремонту. В такому разі до особи, яка виконала обов’язок за-
мість боржника, переходять права кредитора. 

Від передоручення виконання зобов’язання слід відрізняти за-
міну осіб у зобов’язанні. Заміна осіб означає, що первісні учасники із 
зобов’язання вибувають, а їхні права та обов’язки переходять до інших 
суб’єктів. Заміна осіб у зобов’язанні може відбуватися у формі заміни 
кредитора або заміни боржника. 

Загальним принципом трансформації зобов’язань є згода на це 
всіх учасників зобов’язання. Відповідно до ст. 512 ЦК України кредитор 
може бути замінений іншою особою внаслідок: 

1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відсту-
плення права вимоги); 

2) правонаступництва; 
3) виконання обов’язку боржника поручителем або заставодав-

цем (майновим поручителем); 
4) виконання обов’язку боржника третьою особою. 
Закріплений у ст. 512 ЦК України перелік підстав, за якими кре-

дитор у зобов’язанні може бути замінений, не є вичерпним. 
Отже, порядок заміни кредитора можна поділити на такі групи: 

шляхом відступлення права вимоги (цесія), внаслідок правонаступни-
цтва (наприклад, спадкування).  

Цесія – це уступка кредитором права вимоги за зобов’язанням 
іншій особі, що здійснюється за допомогою правочину. Для заміни 
кредитора у зобов’язанні не потрібна згода боржника. Мотиви заміни 
кредитора шляхом відступлення права вимоги значення не мають. 
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Правочин щодо заміни кредитора у зобов’язанні вчиняється у такій 
самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов’язання, 
право вимоги за яким передається новому кредиторові. Наприклад, у 
правочинах із нерухомим майном правочин щодо заміни кредитора у 
зобов’язанні має бути зареєстрований в порядку, встановленому для 
реєстрації цього правочину.  

Відповідно до ч. 1 ст. 517 ЦК України первісний кредитор у зо-
бов’язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвід-
чують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здій-
снення. Це може бути текст договору, товаророзпорядчі документи тощо.  

Боржник має право не виконувати свого обов’язку новому кре-
диторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора 
прав у зобов’язанні.  

Як уже зазначалося, згоди боржника на заміну кредитора не ви-
магається, проте закон вимагає, щоб боржник був повідомлений про 
заміну кредитора у письмовій формі. Під час порушення цієї вимоги 
боржник має право здійснити виконання первісному кредиторові і во-
но буде вважатись належним. 

Первісний кредитор у зобов’язанні відповідає перед новим кре-
дитором за недійсність переданої йому вимоги, але не відповідає за 
невиконання боржником свого обов’язку, крім випадків, коли первіс-
ний кредитор поручився за боржника перед новим кредитором.  

За загальними правилами уступка кредитором свого права вимоги 
може застосовуватися у будь-яких зобов’язаннях, крім зобов’язань, нероз-
ривно пов’язаних з особою кредитора. Це зобов’язання про відшкодуван-
ня шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю. 
Так, ч. 1 ст. 1200 ЦК України визначено коло осіб, які мають право на 
відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого. До них належать 
непрацездатні особи, які були на його утриманні або мали на день його 
смерті право на одержання від нього утримання, а також дитина потерпі-
лого, народжена після його смерті. 

Іншим випадком заміни осіб у зобов’язанні є переведення боргу. 
У такому разі відбувається заміна особи на боці боржника. Заміна борж-
ника може бути лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачене 
законом, оскільки платоспроможність боржника, його майновий стан не 
є байдужими кредитору. Форма правочину щодо заміни боржника у зо-
бов’язанні визначається в такому ж порядку, що і форма правочину що-
до заміни кредитора, а саме: правочин про заміну вчиняється у такій 
самій формі, що й той, на підставі якого виникло зобов’язання.  

Зобов’язання має бути виконано у належному місці, тобто тому 
місці, що чітко передбачено договором чи законом, у якому повинно 
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бути проведено виконання зобов’язання. За загальним правилом місце 
виконання зобов’язання має бути встановлено в договорі. Проте, якщо 
місце виконання зобов’язання не встановлено в договорі, виконання 
провадиться: 

1) за зобов’язанням про передання нерухомого майна – за місце-
знаходженням цього майна; 

2) за зобов’язанням про передання товару (майна), що виникає 
на підставі договору перевезення, – за місцем здавання товару (майна) 
перевізникові; 

3) за зобов’язанням про передання товару (майна), що виникає 
на підставі інших правочинів, – за місцем виготовлення або зберігання 
товару (майна), якщо це місце було відоме кредиторові на момент ви-
никнення зобов’язання; 

4) за грошовим зобов’язанням – за місцем проживання кредито-
ра, а якщо кредитором є юридична особа – за її місцезнаходженням на 
момент виникнення зобов’язання. Якщо кредитор на момент виконан-
ня зобов’язання змінив місце проживання (місцезнаходження) і сповіс-
тив про це боржника, зобов’язання виконується за новим місцем про-
живання (місцезнаходженням) кредитора з віднесенням на кредитора 
всіх витрат, пов’язаних зі зміною місця виконання; 

5) за іншим зобов’язанням – за місцем проживання (місцезнахо-
дженням) боржника. 

Цивільний кодекс не встановлює виключного переліку місць 
виконання зобов’язання. Зобов’язання може бути виконано в іншому 
місці, якщо це передбачено актами цивільного законодавства або зу-
мовлена із суті зобов’язання чи звичаїв ділового обороту. 

Зобов’язання має бути виконано в належний строк, тобто той 
строк (період) чи термін (точка в часі), який визначається для вико-
нання цього зобов’язання.  

Зобов’язання підлягає виконанню у такі строки (терміни): 
– якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) виконання – 

у цей строк (термін) (наприклад, згідно зі ст. 663 ЦК України прода-
вець зобов’язаний передати товар покупцеві у строк, встановлений 
договором купівлі-продажу); 

– якщо термін визначено вказівкою на подію, яка неминуче має 
настати, – із настанням цієї події (так, зобов’язання за договором дові-
чного утримання (догляду) припиняються зі смертю відчужувача); 

– якщо строк (термін) виконання боржником обов’язку не вста-
новлений або визначений моментом пред’явлення вимоги, кредитор 
має право вимагати його виконання у будь-який час. Водночас ЦК 
України встановлює певні гарантії для боржника. Так, з метою охоро-
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ни інтересів боржника останньому надається 7-денний термін для ви-
конання свого обов’язку від дня пред’явлення вимоги кредитором, 
якщо обов’язок негайного виконання не зумовлений договором або 
актами цивільного законодавства (ст. 530 ЦК України). 

Цивільний кодекс допускає дострокове виконання зобов’язання 
(ст. 531). Але не в усіх випадках закон дозволяє дострокове виконання 
обов’язку: заборона на дострокове виконання зобов’язання може бути 
передбачена договором або актами цивільного законодавства.  

Зобов’язання має бути виконано належно, тобто у відповідно-
му, передбаченому в договорі чи чинному законодавстві, порядку. 

Загальним правилом є виконання зобов’язання у повному обся-
зі. Кредитор має право не приймати від боржника виконання його 
обов’язку частинами, якщо сторони не передбачили такий порядок 
виконання в договорі. Виконання частинами допускається також, якщо 
інше не встановлено законодавством або не виникає із суті зо-
бов’язання чи звичаїв ділового обороту.  

Існують спеціальні правила щодо виконання грошових зо-
бов’язань. Оскільки законним платіжним засобом на території України 
є гривня, відповідно до ст. 533 ЦК України грошове зобов’язання має 
бути виконане у гривнях. Проте, якщо у зобов’язанні визначено грошо-
вий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, 
визначається за офіційним курсом відповідної валюти, встановленим 
НБУ на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановле-
ний договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом.  

Розрахунки безпосередньо в іноземній валюті допускаються на 
території України лише у випадках, порядку та на умовах, встановлених 
законом. Застосування іноземної валюти під час здійснення розрахунків 
на території України за загальним правило забороняється. Так, відповід-
но до Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання та валютного 
контролю» від 19 лютого 1993 р. валюта України є єдиним законним 
засобом платежу на території України, який приймається без обмежень 
для оплати будь-яких вимог та зобов’язань. Застосування ж готівкової 
чи безготівкової іноземної валюти на території України як засобу пла-
тежу потребує отримання індивідуальної ліцензії НБУ, окрім випадків, 
прямо передбачених чинним законодавством.  

Наявністю особливостей характеризується зустрічне виконан-
ня зобов’язань, під яким мається на увазі виконання свого обов’язку 
однією зі сторін, яке відповідно до договору обумовлене виконанням 
другою стороною свого обов’язку. Під час зустрічного виконання зо-
бов’язання сторони повинні виконувати свої обов’язки одночасно, як-
що не встановлено договором, актами цивільного законодавства, не 
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обумовлене суттю зобов’язання або звичаїв ділового обороту. В тако-
му разі сторона, яка наперед знає, що вона не зможе виконати свого 
обов’язку, повинна своєчасно повідомити про це другу сторону.  

У разі невиконання однією зі сторін у зобов’язанні свого 
обов’язку або за наявності очевидних підстав вважати, що вона не ви-
конає свого обов’язку у встановлений строк (термін) або виконає його 
не в повному обсязі, друга сторона має право зупинити виконання сво-
го обов’язку, відмовитися від його виконання частково або в повному 
обсязі. Так, постачальник може зупинити поставку продукції або пев-
ного товару у разі несвоєчасної оплати окремих партій. 

Відповідно до ст. 545 ЦК України підтвердженням виконання зо-
бов’язання є розписка про одержання виконання частково або в повному 
обсязі, яку видає кредитор на вимогу боржника. 

Якщо боржник видав кредиторові борговий документ, кредитор, 
приймаючи виконання зобов’язання, повинен повернути його боржни-
кові. Наявність боргового документа у боржника підтверджує вико-
нання ним свого обов’язку.  

Відповідно до ст. 600 ЦК України підставою припинення зо-
бов’язання є передання відступного. Зобов’язання припиняється пе-
реданням відступного лише, якщо на те є згода сторін. Відступним 
можуть бути грошові кошти, інше майно тощо. Розмір, строки й поря-
док передання відступного встановлюються сторонами. Відступне, як 
правило, еквівалентне втратам кредитора у разі невиконання зо-
бов’язання боржником.  

Однією з підстав припинення зобов’язання є зарахування зу-
стрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також ви-
мог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом 
пред’явлення вимоги (ст. 601 ЦК України).  

Зарахування можливе за таких умов: 
а) зобов’язання, які зараховуються, повинні бути зустрічними. Це 

означає, що сторони одночасно беруть участь у двох зобов’язаннях і вод-
ночас кредитор за одним зобов’язанням є боржником за іншим і навпаки;  

б) зарахуванню підлягають однорідні (за змістом) вимоги; 
в) зобов’язання, які зараховуються, повинні бути безспірними; 
г) зарахування зустрічних вимог здійснюється за заявою хоча б 

однієї зі сторін. 
У ст. 602 ЦК України визначено випадки, коли зарахування зу-

стрічних вимог не допускається, а саме: 
1) про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушко-

дженням здоров’я або смертю; 
2) про стягнення аліментів; 
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3) щодо довічного утримання (догляду); 
4) у разі спливу позовної давності; 
5) в інших випадках, встановлених договором або законом.  
Зобов’язання може в будь-який момент бути припинене за до-

мовленістю сторін. Зобов’язання припиняється за домовленістю сто-
рін про заміну первісного зобов’язання новим зобов’язанням між тими 
ж сторонами (новація). В такому разі нове зобов’язання відрізняється 
від первісного своїм змістом (предметом, характером прав і обов’язків, 
порядком виконання тощо).  

Новація не допускається щодо зобов’язань про відшкодування 
шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, 
про сплату аліментів та в інших випадках, встановлених законом. Но-
вація припиняє додаткові зобов’язання, пов’язані з первісним зо-
бов’язанням, якщо інше не встановлено договором. 

Зобов’язання припиняється внаслідок звільнення кредитором 
боржника від його обов’язків (прощення боргу), якщо це не порушує 
права третіх осіб щодо майна кредитора (ст. 605 ЦК України). Про-
щення боргу – це відмова кредитора від зустрічного задоволення своїх 
вимог. Прощення боргу одним із контрагентів не звільняє його від ви-
конання власного обов’язку.  

Прощення боргу як підстава припинення зобов’язань допускається 
у випадках, якщо це не порушує права та законні інтереси третіх осіб.  

У деяких випадках зобов’язання може припинятися поєднанням 
боржника і кредитора в одній особі (ст. 606 ЦК України). У такому 
випадку є своєрідне правонаступництво, оскільки права і обов’язки пе-
реходять від боржника до кредитора і навпаки. Наприклад, позикода-
вець отримав у спадщину майно позичальника. Оскільки внаслідок 
об’єднання із двох самостійних сторін утворюється одна, всі зо-
бов’язання між ними анулюються. 

Припинення зобов’язання з цієї підстави може бути у правовід-
носинах як між фізичними, так і юридичними особами. Зокрема можли-
ва реорганізація юридичних осіб шляхом злиття або приєднання. В 
такому разі зобов’язання припиняються, якщо кредитор і боржник збі-
глися в одній новоствореній особі. 

Зобов’язання припиняється неможливістю його виконання у 
зв’язку з обставиною, за яку жодна зі сторін не відповідає (ст. 607 ЦК 
України). Наприклад, загибель індивідуально визначеної речі, що є 
предметом договору, внаслідок пожежі унеможливлює її передачу. 

Необхідно зазначити, що обставини, які обумовили неможли-
вість виконання, мають наступити незалежно від волі сторін, а не вна-
слідок винних дій боржника. Якщо ж неможливість виконання спри-
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чинена винними діями боржника, то зобов’язання не припиняється; 
замість обов’язку виконання настає відповідальність боржника за не-
виконання зобов’язання (відшкодування заподіяних збитків, сплата 
штрафу тощо).  

Водночас ЦК України встановлює виключення із загального 
правила про припинення зобов’язання у зв’язку з неможливістю його 
виконання. Так, відповідно до ст. 625 боржник не звільняється від від-
повідальності за неможливість виконання ним грошового зо-
бов’язання. У разі прострочення виконання грошового зобов’язання 
боржник на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з 
урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, 
а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший роз-
мір процентів не встановлений договором або законом.  

Зобов’язання припиняється смертю фізичної особи (ст. 608 ЦК 
України), а також ліквідацією юридичної особи (ст. 609 ЦК України). 

За загальним правилом смерть фізичної особи-учасника зо-
бов’язання не припиняє зобов’язальних правовідносин, бо права й 
обов’язки померлого переходять до його спадкоємців. Припинення зо-
бов’язання смертю фізичної особи може бути у тих випадках, коли зо-
бов’язання нерозривно пов’язані з особою кредитора або боржника. На-
приклад, підставою припинення договору доручення є смерть довірите-
ля або повіреного. Договір довічного утримання (догляду) припиняється 
зі смертю відчужувача. 

 

Розділ 2 
 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРИМУШУВАННЯ ДО ВИКОНАННЯ ЧИ НЕВИКОНАННЯ 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 
 

Для висновку про наявність у діях особи складу злочину, перед-
баченого статтею 355 Кримінального кодексу України (далі – КК), не-
обхідно встановити, чи притаманні її діянню усі необхідні ознаки кож-
ного з елементів цього складу злочину (об’єкта, об’єктивної сторони, 
суб’єкта, суб’єктивної сторони). Розглянемо детальніше кожен з еле-
ментів примушування до виконання чи невиконання цивільно-
правових зобов’язань, аналізуючи водночас як ознаки основного, так й 
ознаки кваліфікованих складів злочинів, а також проводячи відмежу-
вання від суміжних складів злочинів.  

Об’єкт складу злочину «Примушування до виконання чи неви-
конання цивільно-правових зобов’язань». Родовим об’єктом складу зло-
чину, передбаченого статтею 355 КК, є авторитет органів державної вла-
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ди. Основним безпосереднім об’єктом злочину є встановлений порядок 
виконання цивільно-правових зобов’язань. Додатковими об’єктами є пси-
хічна чи тілесна недоторканість, воля, здоров’я людини, право власності 
(залежно від конкретного способу, яким учиняється примушування до 
виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань). 

За основним безпосереднім об’єктом цей склад злочину слід від-
межовувати від суміжних складів злочинів, наприклад, від вимагання 
(ст. 189 КК), протидії законній господарській діяльності (ст. 206 КК), 
самоправства (ст. 356 КК). 

 

Склад злочину Основний безпосередній 
об’єкт складу злочину 

Додатковий об’єкт 
складу злочину 

Примушування 
до виконання 
чи невиконання 
цивільно-правових 
зобов’язань 
(ст. 355 КК) 

Передбачений 
законом порядок 
виконання 
цивільно-правових 
зобов’язань 

Здоров’я, воля 
та психічна 
недоторканість людини,
власність 

Вимагання 
(ст. 189 КК) Власність 

Здоров’я, воля 
та психічна 
недоторканість людини,
право на таємницю 
приватного життя 

Протидія законній 
господарській 
діяльності 
(ст. 206 КК) 

Встановлений порядок 
здійснення 
господарської 
діяльності 

Здоров’я, воля 
та психічна 
недоторканість 
людини, власність 

Самоправство 
(ст. 356 КК) 

Встановлений порядок 
реалізації прав 
та виконання 
обов’язків 

Власність 

 

Предметом примушування до виконання чи невиконання циві-
льно-правових зобов’язань можуть бути гроші, майно, право на майно, 
дії майнового характеру, які є об’єктом цивільно-правового зо-
бов’язання. Якщо ж винний, примушуючи потерпілого до виконання 
цивільно-правового зобов’язання, у своїх вимогах виходить за межі 
об’єкта такого зобов’язання (наприклад, вимагає не лише повернення 
боргу, але й відсотків за користування позикою, які не були передба-
чені договором), його дії слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, 
передбачених статтями 355 та 189 КК. 

За ст. 355 КК відповідальність може наставати лише тоді, коли 
особа примушується до виконання (невиконання) існуючого зо-
бов’язання, що виникло з підстав, передбачених чинним законодавст-
вом. Тому під час учинення злочину, передбаченого ст. 355 КК, особа 
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може примушуватись до виконання цивільно-правових зобов’язань не 
лише за дійсними, а й за оспорюваними правочинами. Оспорюваність 
правочину не є перешкодою для кваліфікації діяння за ст. 355 КК, 
оскільки так само, як і дійсний, оспорюваний правочин формує певні 
цивільно-правові зобов’язання. Натомість нікчемні правочини, нездат-
ні формувати права та обов’язки, не є підставою виникнення цивільно-
правових зобов’язань; щодо нікчемних правочинів діє презумпція не-
дійсності. Тому речі, гроші, майно, що є об’єктами нікчемних право-
чинів, не слід визнавати предметом складу злочину, передбаченого 
ст. 355 КК. Примушування до виконання нікчемних правочинів не слід 
кваліфікувати за ст. 355 КК. За наявності підстав такі діяння можуть 
бути кваліфіковані як вимагання чи самоправство. 

Водночас цивільним законодавством передбачено низку цивіль-
но-правових зобов’язань, виникнення яких пов’язане з нікчемними 
правочинами. До прикладу, у разі недійсності правочину кожна зі сто-
рін зобов’язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одер-
жала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого по-
вернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, 
виконаній роботі, наданій послузі, – відшкодувати вартість того, що 
одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування. Якщо у 
зв’язку з учиненням недійсного правочину другій стороні або третій 
особі завдано збитків та моральної шкоди, вони підлягають відшкоду-
ванню винною стороною (ст. 216 ЦК України). Відповідно до ст. 1212 
ЦК України особа, яка набула майно або зберегла його у себе за раху-
нок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (без-
підставно набуте майно), зобов’язана повернути потерпілому це май-
но. Особа зобов’язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій 
воно було набуте, згодом відпала. Тому примушування до повернення 
майна за недійсним правочином, відшкодування збитків та моральної 
шкоди також слід кваліфікувати за ст. 355 КК України. 

Ст. 355 КК встановлює відповідальність за примушування до 
виконання чи невиконання лише цивільно-правових, а не будь-яких 
зобов’язань, обов’язок виконання яких установлюється  нормами ін-
ших галузей права (сімейних, трудових тощо). Примушування до ви-
конання чи невиконання будь-яких інших (крім цивільно-правових) 
зобов’язань за наявності для того підстав може бути кваліфіковане як 
самоправство чи інший злочин. 

Потерпілими від злочину є фізична особа, яка є стороною циві-
льно-правового зобов’язання, а також її близькі родичі. Чинний Кри-
мінальний процесуальний кодекс України (далі – КПК) не дає окремо-
го визначення поняття «близькі родичі», натомість п. 1 ч. 1 ст. 3 КПК 
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визначає поняття «близькі родичі та члени сім’ї». На законодавчому 
рівні поняття «близьких родичів» визначено лише Законом України 
«Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» 
від 23 грудня 1993 року. Ч. 2 ст. 2 цього закону близькими родичами 
визнає батьків, дружину (чоловіка), дітей, рідних братів і сестер, діда, 
бабу, онуків. Власне, це коло осіб слід визнавати потерпілими від при-
мушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зо-
бов’язань. Додатково слід зосередити увагу на тому, що хоч близькі 
родичі вказані як потерпілі від аналізованого складу злочину лише в 
ч. 1 ст. 355 КК, проте вони належать до кола потерпілих і у випадку 
вчинення будь-якого з передбачених ч. 2, 3 ст. 355 КК кваліфікованих 
складів примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань. 

Об’єктивна сторона складу злочину «Примушування до вико-
нання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань». З об’єктивної 
сторони примушування до виконання чи невиконання цивільно-
правових зобов’язань сконструйоване законодавцем як формальний 
склад злочину та характеризується однією ознакою – суспільно небезпе-
чним діянням. Зміст такого примушування становить вимога виконати 
чи не виконати договір, угоду чи інше цивільно-правове зобов’язання. В 
такому разі чинне цивільне законодавство поняття «угода» не застосо-
вує. Цей термін застосовувався у ЦК УРСР 1963 року і був замінений у 
ЦК України 2003 року на «правочин». Тому понятійний апарат криміна-
льного законодавства, який вживає термін «угода» (ст.ст. 149, 173, 206 
та ін.), необхідно упорядкувати відповідно до ЦК України. Про це наго-
лошувалося у наукових джерелах. 

Вимога виконати чи не виконати цивільно-правове зо-
бов’язання означає викладену в рішучій, категоричній формі пропози-
цію винного до потерпілого негайно або у визначений час вчинити 
певні дії чи утриматись від учинення певних дій, які становлять об’єкт 
цивільно-правового зобов’язання (передати кошти, майно, виконати 
роботу, надати послуги, звільнити орендоване приміщення тощо). Така 
вимога може висловлюватись у будь-якій формі (усно, письмово). Во-
на має бути конкретною, зрозумілою для потерпілого. У складі цього 
злочину вимога може бути як правомірною (найчастіше), так і непра-
вомірною. Правомірною вимога може бути, наприклад, коли винний 
вимагає повернення боргу, своєчасного виконання обумовленої дого-
вором роботи, виплати вартості купленої речі тощо. Неправомірною ж 
є, скажімо, вимога про негайну передачу всієї обумовленої договором 
суми коштів, хоча за умовами договору боржник зобов’язаний зробити 
це частинами, або вимога про заміну розбитого з вини потерпілого 
автомобіля на новий, хоча розбитий автомобіль може бути відремон-
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тований. Під час оцінки правомірності вимоги слід мати на увазі, що 
цивільне законодавство передбачає  критерії належності виконання 
цивільно-правових зобов’язань. 

Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових 
зобов’язань підлягає кваліфікації за ст. 355 за відсутності в діях винної 
особи ознак вимагання. Детальніше про це йтиметься в підрозділі, при-
свяченому відмежуванню примушування до виконання чи невиконання 
цивільно-правових зобов’язань від суміжних складів злочинів. 

Вимога виконати чи не виконати цивільно-правове зобов’язання 
набуває суспільно небезпечного характеру лише в поєднанні із протипра-
вним способом впливу на потерпілого. Маючи право на пред’явлення 
вимоги про виконання певного зобов’язання, винний під час учинення 
злочину, передбаченого ст. 355 КК, не вправі добиватися задоволення цієї 
вимоги у насильницький спосіб. До способів впливу на потерпілого, з 
якими поєднується вимога виконати чи не виконати цивільно-правове 
зобов’язання у складі аналізованого складу злочину, належать: 

– погроза насильства (ч. 1 ст. 355 КК); 
– погроза вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень 

(ч. 2 ст. 355 КК); 
– насильство, що не є небезпечним для життя чи здоров’я (ч. 2 

ст. 355 КК); 
– насильство, що є небезпечним для життя чи здоров’я (ч. 3 

ст. 355 КК); 
– погроза пошкодження чи знищення майна (ч. 1 ст. 355 КК); 
– пошкодження чи знищення майна (ч. 2 ст. 355 КК); 
Злочин вважається закінченим із моменту пред’явлення вимоги 

виконати чи не виконати  цивільно-правове зобов’язання, поєднаної із 
зазначеними вище способами впливу на потерпілого, незалежно від до-
сягнення винною особою поставленої мети. В такому разі на відміну від 
вимагання, погроза розголошення відомостей, які потерпілий бажає збе-
регти в таємниці, не є способом примушування до виконання цивільно-
правових зобов’язань. Тому вимога виконати (не виконати) цивільно-
правове зобов’язання, поєднана лише з погрозою розголошення таких 
відомостей, не утворює складу злочину, передбаченого ст. 355 КК. 

Розглянемо детальніше кожен із зазначених вище способів приму-
шування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань. 

Погроза застосування насильства, пошкодження чи знищення 
майна як спосіб учинення основного складу злочину (ч. 1 ст. 355 КК) 
має бути дійсною та реальною. Дійсність та реальність погрози визна-
чається зважаючи на суб’єктивне ставлення до неї винного та 
суб’єктивне сприйняття її потерпілим.  
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Реальність погрози для винного не означає, що він дійсно має 
намір її виконувати. Достатньо, щоб винний вважав, що погрози, які 
він застосовує, сприймаються потерпілим як такі, що цілком можуть 
бути реалізовані, залякують його, спроможні примусити його вико-
нати чи не виконати цивільно-правове зобов’язання. 

Реальність погрози для потерпілого означає усвідомлення ним 
небезпеки заподіяння шкоди, якою погрожує винний; побоювання реа-
лізації погроз у випадку невиконання вимог виконати (чи не виконати) 
цивільно-правове зобов’язання. 

Погроза насильством, знищенням чи пошкодженням майна під час 
примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань може бути 
висловлена в будь-якій формі – усно, письмово, безпосередньо потерпі-
лому чи через посередників, за допомогою жестів, міміки, шляхом демон-
страції зброї чи інших знарядь вчинення злочину та в інші способи. Зок-
рема спосіб висловлення погрози може бути «завуальованим», коли сама 
погроза нібито не висловлюється, проте розуміння об’єктивно існуючої 
погрози зумовлене попередніми відносинами між потерпілим і винним, 
іншими обставинами, які дають достатні підстави побоюватись заподіян-
ня шкоди. В таких випадках винний розраховує, що потерпілому без 
пред’явлення погрози зрозуміла можливість заподіяння йому або його 
близьким родичам певної шкоди, якщо він не виконає вимог щодо вико-
нання цивільно-правового зобов’язання. 

За своїм змістом погроза насильством (в розумінні ч. 1 ст. 355 КК) 
може полягати у погрозі незаконного позбавлення волі, побоїв, мордуван-
ня, заподіяння легких та середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Погроза 
нанесення тяжких тілесних ушкоджень та погроза вбивством належать до 
кваліфікованих ознак, передбачених ч. 2 ст. 355 КК.  

У випадку, коли висловлена під час примушування погроза наси-
льством була неконкретизована, тобто з її змісту однозначно не має ви-
сновоку про такий характер насильства, як тяжкі тілесні ушкодження чи 
вбивство, дії винного за відсутності інших кваліфікуючих ознак слід ква-
ліфікувати за ч. 1 ст. 355 КК (як поєднані з погрозою насильства). Отже, 
встановлення характеру насильства, яким погрожує винний під час при-
мушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, 
є обов’язковим під час кваліфікації цього злочину. 

Проте в судовій практиці простежуються випадки, коли зі змісту 
вироку неможливо зробити висновок про характер насильства, яким 
погрожували особи, визнані винними у вчиненні злочину, передбачено-
го ст. 355 КК. До прикладу, вироком Свалявського районного суду Зака-
рпатської області встановлено таке: «діючи умисно з погрозою вчинити 
негайно та в майбутньому фізичне насильство над ОСОБА_3 у разі не-
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виконання нею пред’явленої вимоги, тобто в разі неповернення йому 
500 гривень боргу, вимагав з погрозою застосування фізичного насильс-
тва у ОСОБА_3 зазначену суму боргу». Видається, що встановлення 
характеру насильства та тієї фізичної шкоди, заподіянням якої погрожує 
винний, є обставиною, яка підлягає обов’язковому з’ясуванню як під час 
досудового розслідування, так і в ході судового розгляду справ про при-
мушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зо-
бов’язань. Адже встановлення характеру цього насильства має кваліфі-
куюче значення. 

В такому разі погроза вбивством, висловлена під час примушуван-
ня до виконання цивільно-правових зобов’язань, повністю охоплюється 
ч. 2 ст. 355 КК та додаткової кваліфікації за ст. 129 КК не потребує. 

Погроза знищення майна в загальнонебезпечний спосіб, поєд-
нана з вимогою виконати (не виконати) цивільно-правове зо-
бов’язання, охоплюється ч. 1 ст. 355 КК і не потребує додаткової ква-
ліфікації за ст. 195 КК. 

У випадку поєднання вимоги виконати чи не виконати цивіль-
но-правове зобов’язання із насильством над потерпілим чи його бли-
зькими родичами слід мати на увазі таке. Під насильством, що не є 
небезпечним для життя та здоров’я, слід розуміти умисне заподіяння 
легкого тілесного ушкодження, що не спричинило короткочасного 
розладу здоров’я або незначної втрати працездатності, завдання уда-
рів, побоїв, незаконне позбавлення волі та інших насильницьких дій за 
умови, що вони не були небезпечними для життя чи здоров’я в момент 
заподіяння. Такі насильницькі дії повністю охоплюються ч. 2 ст. 355 
КК та додаткової кваліфікації за іншими статтями КК не потребують. 

Насильство, що є небезпечним для життя чи здоров’я потерпіло-
го, – це умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження, що спричи-
нило короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату працездатнос-
ті, середньої тяжкості або тяжке тілесне ушкодження, а також інші на-
сильницькі дії, які хоч і не призвели до вказаних наслідків, але були не-
безпечними для життя чи здоров’я в момент їх вчинення (зокрема наси-
льство, що призвело до втрати свідомості чи мало характер мордування, 
придушення за шию, скидання з висоти, застосування електроструму, 
зброї, спеціальних знарядь тощо). Усі ці насильницькі дії охоплюються 
ч. 3 ст. 355 КК та не потребують додаткової кваліфікації. 

Проблеми кваліфікації виникають лише у випадку, коли примушу-
вання до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань поєд-
нуються із заподіянням кваліфікованих видів умисного тяжкого тілесного 
ушкодження (до прикладу, з умисним тяжким тілесним ушкодженням, що 
має характер особливого мучення; вчиненим групою осіб; вчиненим з 
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метою залякування потерпілого чи інших осіб; вчиненим на замовлення; 
або таким, що спричинило смерть потерпілого). Адже покарання, що пе-
редбачене за кваліфіковане умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 121 
КК) є більш суворим (позбавлення волі від семи до десяти років), аніж 
покарання, що передбачене за примушування до виконання чи невико-
нання цивільно-правових зобов’язань, поєднане із насильством, небезпеч-
ним для життя чи здоров’я (ч. 3 ст. 355 КК – позбавлення волі від чоти-
рьох до восьми років). Тобто йдеться про такий випадок конкуренції «час-
тини» і «цілого», коли «частина» (ч. 2 ст. 121 КК) є більш суспільно не-
безпечною, ніж «ціле» (ч. 3 ст. 355 КК).  

Як відомо, під час конкуренції частини і цілого слід застосову-
вати норму, що найбільш повно охоплює вчинене (тобто норму про 
«ціле», в аналізованому випадку – ст. 355 КК). Проте, якщо норма про 
«ціле» не охоплює усю «частину»; якщо діяння вцілому є менш суспі-
льно небезпечним, аніж спосіб його вчинення, такі дії слід кваліфіку-
вати за сукупністю. Зокрема на необхідність кваліфікації за сукупніс-
тю ч. 3 ст. 355 КК із ст. 121 КК у випадку примушування до виконання 
чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, поєднаного із заподі-
янням умисного тяжкого тілесного ушкодження (як основного, так і 
кваліфікованого складу), вказує А. М. Соловьова. Проте така кваліфі-
кація видається недопустимою, оскільки нею порушується принцип 
недопустимості подвійного інкримінування, адже тяжке тілесне ушко-
дження в такому випадку отримує подвійну кримінально-правову оці-
нку – як кваліфікуюча ознака примушування до виконання цивільно-
правових зобов’язань і як самостійний склад злочину. Аналогічна си-
туація є й у випадку примушування до виконання цивільно-правових 
зобов’язань, поєднаного з умисним вбивством. 

Шлях подолання такої конкуренції вбачається у такому: 
 
Проблема кваліфікації Формула 

кваліфікації 
Формулювання 
звинувачення 

Примушування до виконання 
цивільно-правових зобов’язань, 
поєднане з основним складом 
умисного тяжкого тілесного 
ушкодження 

ч. 3 
ст. 355 КК 

Примушування 
до виконання цивіль-
но-правових 
зобов’язань, поєднане 
з насильством, 
небезпечним 
для життя та здоров’я 

Примушування до виконання 
цивільно-правових зобов’язань, 
поєднане з кваліфікованим 
складом умисного тяжкого 
тілесного ушкодження 

ч. 1 
ст. 355 КК; 
ч. 2 
ст. 121 КК 

Примушування 
до виконання 
цивільно-правових 
зобов’язань та умисне 
тяжке тілесне 
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ушкодження, поєднане
з відповідною 
кваліфікуючою ознакою 

Примушування до виконання 
цивільно-правових зобов’язань, 
поєднане з умисним вбивством 

ч. 1 
ст. 355 КК; 
ч. 1 (або ч. 2) 
ст. 115 КК 

Примушування 
до виконання 
цивільно-правових 
зобов’язань та умисне 
вбивство 

 

Ще одним способом примушування до виконання чи невико-
нання цивільно-правових зобов’язань, як уже згадувалось вище, є 
знищення або пошкодження майна (ч. 2 ст. 355 КК). 

Знищення – це протиправний руйнуючий вплив на майно, вна-
слідок якого воно повністю втрачає свою споживчу або економічну 
цінність. Пошкодження – це протиправний вплив на предмет, внаслі-
док якого він частково, не в повному обсязі втрачає свої споживні вла-
стивості та економічну цінність і в такому разі істотно обмежується 
можливість його застосування за цільовим призначенням. 

У випадку поєднання примушування до виконання чи невико-
нання цивільно-правових зобов’язань зі знищенням або пошкоджен-
ням майна частина 2 статті 355 КК конкурує зі статтями 194 та 196 КК 
як норма про «ціле» та «частини». Якщо під час примушування до ви-
конання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань у діях винного 
наявні ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 194 КК (умисне 
знищення або пошкодження чужого майна, що спричинило шкоду у 
великих розмірах – 250 н.м.д.г.) чи ст. 196 КК (необережне знищення 
або пошкодження чужого майна, що спричинило тяжкі тілесні ушко-
дження або загибель людей),  кваліфікацію слід здійснювати лише за 
ч. 2 ст. 355 КК. Якщо ж під час примушування до виконання чи неви-
конання цивільно-правових зобов’язань винний вчиняє кваліфіковане 
умисне знищення чи пошкодження чужого майна (ч. 2 ст. 194 КК), 
його дії слід кваліфікувати за сукупністю. 

 

Проблема кваліфікації Формула 
кваліфікації 

Формулювання 
звинувачення 

Примушування до виконання 
чи невиконання 
цивільно-правових зобов’язань, 
поєднане з необережним 
знищенням чи пошкодженням 
чужого майна 

ч. 2 
ст. 355 КК 

Примушування до 
виконання чи невико-
нання цивільно-
правових зобов’язань, 
поєднане зі знищен-
ням чи пошкоджен-
ням  майна 

Примушування до виконання 
чи невиконання 

ч. 2 
ст. 355 КК 

Примушування до 
виконання 
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цивільно-правових зобов’язань, 
поєднане з основним складом 
умисного знищення 
чи пошкодження чужого майна 

чи невиконання 
цивільно-правових 
зобов’язань, поєднане 
зі знищенням 
чи пошкодженням 
майна 

Примушування до виконання 
чи невиконання 
цивільно-правових зобов’язань, 
поєднане з кваліфікованим 
складом умисного знищення 
чи пошкодження чужого майна 

ч. 1 
ст. 355 КК; 
ч. 2 
ст. 194 КК 

Примушування 
до виконання 
чи невиконання 
цивільно-правових 
зобов’язань та умисне 
знищення 
чи пошкодженням 
майна, поєднане 
з відповідною 
кваліфікуючою 
ознакою 

 

На практиці часто трапляються випадки примушування до ви-
конання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, поєднаних із 
протиправним захопленням майна потерпілого у заставу чи з самові-
льною реалізацією свого права. Прикладом може бути вирок Луцького 
міськрайонного суду Волинської області від 12 жовтня 2012 року, 
яким ОСОБА_1 визнаний винним та засуджений за ч. 2 ст. 355 КК за 
те, що він 22 лютого 2012 року приблизно о 14.00 год., погрожуючи 
застосуванням фізичного насильства, примушував потерпілого 
ОСОБА_4 до виконання цивільно-правових зобов’язань, зокрема не-
гайної передачі документів на придбаний ним автомобіль марки 
«БМВ». Виявивши відсутність у потерпілого документів на вказаний 
автомобіль, застосовуючи фізичне насильство, яке виразилось у нане-
сенні двох ударів кулаком руки в голову та одного удару кулаком руки 
в спину, пред’явив вимогу про виконання цивільно-правового зо-
бов’язання шляхом повернення коштів у сумі 4000 доларів США, ви-
трачених ним як завдатку, заволодів коштами потерпілого ОСОБА_4 в 
сумі 3300 доларів США. 

Поширеність таких діянь призвела до пропозиції законодавчого 
закріплення такої кваліфікуючої ознаки примушування до виконання 
чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, як «пов’язані з само-
вільною реалізацією свого права чи захопленням майна в заставу». 

Чинний КК не передбачає такої кваліфікуючої ознаки, а отже не 
класифікує вказані дії до способів учинення примушування до вико-
нання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань. Тому у випад-
ках, коли вимога виконати (не виконати) цивільно-правове зо-
бов’язання поєднана лише із самовільним захопленням майна у заста-
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ву чи в рахунок боргу і не поєднана з погрозою насильства, знищення 
майна чи в інші способи впливу на потерпілого, які передбачені ст. 355 
КК і описані вище, дії винного не містять ознак складу злочину «При-
мушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зо-
бов’язань». Такі дії за наявності підстав можуть бути кваліфіковані як 
самоправство (ст. 356 КК). 

Також на практиці можливі випадки, коли  примушування до ви-
конання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, поєднане із 
самовільним захопленням чужого майна у заставу, потребує кваліфікації 
за сукупністю. Зокрема за сукупністю статей 355 та 289 КК слід кваліфі-
кувати примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових 
зобов’язань, поєднане із незаконним заволодінням транспортним засо-
бом. Адже ст. 289 КК передбачає відповідальність за незаконне заволо-
діння транспортним засобом із будь-якою метою. Тому захоплення чу-
жого автомобіля як застави для забезпечення виконання цивільно-
правового зобов’язання, поєднане із примушуванням до його виконання, 
слід кваліфікувати за сукупністю відповідних частин статті 289 та 355 
КК. Водночас на практиці такі випадки не завжди отримують належну 
кримінально-правову оцінку. До прикладу, вироком Кіцманського ра-
йонного суду Чернівецької області від 30.10.2012 року підсудного ви-
знано винним лише у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК, 
без кваліфікації його дій за ст. 289 КК. За обставинами справи встанов-
лено, що ОСОБА_2 08 серпня 2012 року біля 08 години в с. Дубівці Кі-
цманського району Чернівецької області, примушуючи ОСОБУ_3 до 
виконання цивільно-правового зобов’язання, підійшов до автомобіля 
«Таврія», біля якого знаходився ОСОБА_3, та поставив останньому ви-
могу виконати цивільно-правове зобов’язання – повернути грошовий 
борг в сумі 400 євро його рідній сестрі ОСОБА_4, які він позичив у неї у 
2005 році, а у разі неповернення коштів пригрозив насильством. Після 
відмови ОСОБИ_3 виконати це зобов’язання ОСОБА_2 схопив 
ОСОБУ_3 за шию та штовхнув, від чого ОСОБА_3 впав, отримавши 
тілесні ушкодження, які згідно з висновком судово-медичної експертизи 
належать до розряду легких тілесних ушкоджень. Продовжуючи висло-
влювати погрози, ОСОБА_2 заволодів автомобілем «Таврія», який мав 
намір зберігати за місцем свого проживання до повної сплати 
ОСОБОЮ_3 грошового боргу перед його рідною сестрою. 

Видається, що кваліфікація цих дій лише за ч. 2 ст. 355 КК є не-
повною, оскільки в описаному вище діянні вбачаються усі ознаки 
складу злочину «Незаконне заволодіння транспортним засобом». Ці дії 
не охоплюються ч. 2 ст. 355 КК та потребують додаткової кваліфікації 
за відповідною частиною ст. 289 КК. 
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Суспільно небезпечні наслідки не є обов’язковою ознакою 
об’єктивної сторони примушування до виконання чи невиконання ци-
вільно-правових зобов’язань за винятком двох кваліфікованих складів, 
передбачених ч. 3 ст. 355 КК: 

1) примушування до виконання чи невиконання цивільно-
правових зобов’язань, що завдало великої шкоди; 

2) примушування до виконання чи невиконання цивільно-
правових зобов’язань, що спричинило інші тяжкі наслідки. 

У зазначених випадках йдеться про матеріальні склади злочину, 
які є закінченими з моменту настання наслідків у вигляді великої шко-
ди чи інших тяжких наслідків. Обидва ці наслідки описані в криміна-
льному законі шляхом застосування оціночних понять, тому їх зміст 
встановлюється у кожному конкретному випадку особою, котра здійс-
нює кримінальне провадження. Під великою шкодою тут слід розумі-
ти майнову шкоду – прямі збитки та упущену вигоду. У науці кримі-
нального права критерієм визначення розміру шкоди, яку слід визна-
вати великою в цьому складі злочину, пропонують вважати передба-
чений абз. 3 примітки до статті 185 КК розмір – 250 н.м.д.г. Мотиву-
ють таку аналогію тим, що, власне, цей розмір становить велику шкоду 
в такому суміжному складі злочину, як вимагання.  

До інших тяжких наслідків примушування до виконання чи 
невиконання цивільно-правових зобов’язань належать заподіяння че-
рез необережність одній чи декільком особам тяжкого тілесного ушко-
дження, умисне чи необережне заподіяння двом чи більше особам се-
редньої тяжкості тілесних ушкоджень, вбивство через необережність 
або самогубство особи, банкрутство організації тощо. 

 
Суб’єкт складу злочину «Примушування до виконання чи не-

виконання цивільно-правових зобов’язань». Суб’єктом примушування 
до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань може бути 
не лише одна зі сторін цивільно-правового зобов’язання, але й будь-яка 
фізична особа, яка на момент учинення злочину досягла 16-річного віку. 
Дії особи, яка є стороною цивільно-правового зобов’язання, але особис-
то не примушує свого боржника до його виконання, проте схиляє інших 
осіб до вчинення цього злочину, слід кваліфікувати за ч. 3 або ч. 4 ст. 27 
та відповідною частиною ст. 355 КК (як організацію чи підбурювання 
залежно від характеру та обсягу вчинених дій). 

Суб’єктом примушування до виконання чи невиконання цивіль-
но-правових зобов’язань, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 355 КК), може 
бути особа, яка раніше вчинила злочин, передбачений будь-якою час-
тиною статті 355 КК, незалежно від того, чи була вона за нього засу-
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джена. Повторність відсутня, якщо за попереднє примушування до 
виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань: 

1) особа була звільнена від кримінальної відповідальності; 
2) судимість була знята або погашена у встановленому законом 

порядку; 
3) минули строки давності притягнення до кримінальної відпо-

відальності. 
Множинність суб’єктного складу примушування до виконання чи 

невиконання цивільно-правових зобов’язань у статті 355 КК відображе-
но в двох кваліфікуючих ознаках: вчинення за попередньою змовою 
групою осіб та організованою групою. Ознаки цих форм співучасті опи-
сані у ч. 2 та ч. 3 ст. 28 КК. Під час кваліфікації дій, учинених за попе-
редньою змовою групою осіб, слід мати на увазі, що хоча б двоє з уча-
сників цієї групи повинні бути наділені ознаками суб’єкта злочину (вік, 
осудність) та діяти як співвиконавці (вчиняти частину того обсягу дій, 
які винні вважають необхідними для досягнення злочинного результа-
ту). Змова про спільне вчинення злочину повинна бути досягнута до 
початку його вчинення, тобто на стадії готування або замаху на злочин. 
Якщо ж попередня змова відсутня, а згода про спільність дій досягнута 
уже в процесі висловлення вимог, поєднаних із погрозами, насильством 
чи знищенням або пошкодженням майна, буде примушування до вико-
нання цивільно-правових зобов’язань, вчинене групою осіб. Такі дії слід 
кваліфікувати за відповідною частиною ст. 355 КК (залежно від наявно-
сті інших кваліфікуючих ознак) із посиланням на ч. 1 ст. 28 КК. 

Примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань, 
учинене організованою групою, буде у випадку, коли в його готуван-
ні чи вчиненні брали участь три чи більше особи, наділені ознаками 
суб’єкта злочину, які попередньо зорганізувались у стійке об’єднання 
для учинення цього та інших злочинів, об’єднаних єдиним планом, 
відомим усім учасникам групи, з розподілом функцій між ними. Таку 
групу слід вважати утвореною з моменту досягнення її  учасниками  
домовленості про вчинення першого злочину за наявності планів щодо 
подальшої спільної злочинної діяльності. 

За цією ознакою (за ч. 3 ст. 355 КК) може бути кваліфіковане та-
кож і примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань, учи-
нене злочинною організацією. Проте «злочини, вчинені у складі злочин-
ної організації, належить самостійно кваліфікувати за відповідними но-
рмами за сукупністю з нормою, яка передбачає відповідальність за ство-
рення такої організації, участь у ній чи у вчинюваних нею злочинах (ч. 1 
ст. 255 КК)». Отже, кваліфікація примушування до виконання цивільно-
правових зобов’язань з урахуванням форми співучасті (за умови відсут-
ності інших кваліфікуючих ознак) матиме такий вигляд: 
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Форма співучасті 
у примушуванні 
до виконання 

чи невиконання 
цивільно-правових 

зобов’язань 

Формула 
кваліфікації 

Формулювання 
звинувачення 

Групою осіб 
ч. 1 ст. 28; 
ч. 1 ст. 355 КК  
 

Примушування до 
виконання чи невиконання 
цивільно-правових 
зобов’язань, 
учинене групою осіб 

За попередньою змовою 
групою осіб ч. 2 ст. 355 КК 

Примушування 
до виконання 
чи невиконання 
цивільно-правових 
зобов’язань, учинене 
за попередньою змовою 
групою осіб 

Організованою групою ч. 3 ст. 355 КК 

Примушування 
до виконання 
чи невиконання 
цивільно-правових 
зобов’язань, учинене 
організованою групою 

Злочинною 
організацією 

ч. 3 ст. 355; 
ч. 1 ст. 255 КК 

Примушування 
до виконання 
чи невиконання 
цивільно-правових 
зобов’язань, учинене 
організованою групою, 
та створення злочинної 
організації (або керівництво 
нею, участь у ній, участь 
у вчинюваному нею злочині) 

 
Суб’єктивна сторона складу злочину «Примушування до ви-

конання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань» характери-
зується прямим умислом, поєднаним із метою примушування до вико-
нання існуючого зобов’язання, що виникло з підстав, передбачених 
чинним законодавством за відсутності корисливого мотиву. Тобто 
особа усвідомлює суспільну небезпечність порушення порядку вирі-
шення майнових спорів та бажає цей порядок порушити. 

Мотив та мета не є обов’язковими ознаками суб’єктивної сторо-
ни такого складу злочину і на кваліфікацію дій винного не впливають. 
Проте вони можуть слугувати ознаками, що відмежовують примушу-
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вання від суміжних складів злочину. Так, під час примушування до 
виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань в основі дій 
винної особи корисливі спонукання можуть бути відсутні. Окрім того, 
винний за допомогою вказаних дій може прагнути повернути майно, 
належне йому на законних підставах. Якщо ж корисливий мотив наяв-
ний і винний разом із законними вимогами висловлює ще й неправо-
мірну вимогу передачі майна (яка виходить за межі цивільно-
правового зобов’язання), його дії слід кваліфікувати за сукупністю 
злочинів, передбачених ст. 189 та 355 КК. 

Якщо, примушуючи потерпілого до невиконання цивільно-
правового зобов’язання, винний має на меті заподіяти матеріальну 
шкоду чи обмежити законні права чи інтереси особи, яка займається 
господарською діяльністю, його дії слід кваліфікувати лише як проти-
дію законній господарській діяльності (за ст. 206 КК). 

Психічне ставлення винної особи до таких наслідків примушу-
вання до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, як 
велика шкода та інші тяжкі наслідки, як уже згадувалось вище, може 
бути умисним або необережним. 

 
Відмежування складу злочину «Примушування до виконання 

чи невиконання цивільно-правових зобов’язань» від суміжних скла-
дів злочинів. На відсутність у примушуванні до виконання цивільно-
правових зобов’язань ознак вимагання прямо вказує ч. 1 ст. 355 КК. 
Тому першочергово розглянемо ознаки, що відмежовують аналізова-
ний склад злочину від вимагання. Відмежовуючи примушування до 
виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань від вима-
гання, слід зважати на те, що під час вчинення злочину, відповідаль-
ність за який передбачена ст. 355 КК, винний не посягає на чуже май-
но, право на нього, не вимагає від потерпілого вчинення інших дій 
майнового характеру, які останній не зобов’язаний вчиняти. Він при-
мушує потерпілого виконати свій юридичний обов’язок, який спричи-
нений цивільно-правовими зобов’язаннями, або ж утриматись від його 
виконання. Під час вчинення цього злочину посягання на власність 
відсутнє, окрім того, винний шляхом примушування може прагнути 
поновити порушені з вини потерпілого відносини власності. Отже, 
вимога під час вчинення злочину, передбаченого ст. 355,  має правомі-
рний характер. Вимагач же такого права не має в принципі, його вимо-
га завжди позбавлена будь-яких законних підстав. За таких обставин 
утворюється ще одна відмінність вимагання від примушування до ви-
конання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань: у першому 
випадку обидві складові злочину (вимога і насильницька дія) мають 
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протиправний характер, у другому – вимога має правомірний характер. 
З урахуванням цього та узагальнюючи положення, викладені під час 
характеристики елементів аналізованого складу злочину, відмежуван-
ня цих суміжних складів виявляється у такому: 

 
Суміжні 

склади злочинів 
Спільні 
риси 

Відмінні 
риси 

Додаткові 
об’єкти: 
Здоров’я, воля та 
психічна недотор-
каність людини. 
Потерпілими 
можуть бути 
близькі родичі 
адресатів вимог 

Родовий та основний безпосере-
дній об’єкти злочину: 
ст. 189 КК – власність; 
ст. 355 КК – передбачений 
законом порядок виконання 
цивільно-правових зобов’язань 

Об’єктивна 
сторона: вимога, 
поєднана 
з погрозами, 
насильством чи із 
знищенням або 
пошкодженням 
майна. 
Момент 
закінчення злочину
(формальний 
склад) 

Характер та зміст вимоги: 
ст. 189 КК – неправомірна 
вимога передачі майна, права на 
майно чи вчинення будь-яких 
дій майнового характеру; 
ст. 355 КК – правомірна вимога 
виконати чи не виконати 
договір, угоду чи інше 
цивільно-правове зобов’язання 
Зміст погроз: 
ст. 189 КК передбачає погрозу 
розголошення відомостей, 
які потерпілий бажає зберегти 
в таємниці 

Суб’єкт злочину – 
загальний 

Вік кримінальної відповідальності: 
ст. 189 КК – 14 років; 
ст. 355 КК – 16 років 

Вимагання 
(ст. 189 КК) та 
примушування 
до виконання 
чи невиконання 
цивільно-
правових 
зобов’язань 
(ст. 355 КК) 
 

Суб’єктивна сто-
рона характеризу-
ється виною у 
формі прямого 
умислу 

Мотив та мета злочину: 
ст. 189 КК – корисливий мотив, 
мета заволодіння чужим 
майном; 
ст. 355 КК – мета спонукати 
потерпілого до виконання 
правомірних вимог, що 
зумовлені цивільно-правовим 
зобов’язанням 

 
В теорії кримінального права прийнято вважати, що злочин, пе-

редбачений ст. 355 КК, є спеціальним складом самоправства. Хоча існує 
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точка зору, згідно з якою примушування до виконання чи невиконання 
цивільно-правових зобов’язань та самоправство утворюють споріднені 
суміжні склади злочинів, у зв’язку з чим заперечується усталене їх спів-
відношення як загального та спеціального складів злочину. 

Ці злочини відрізняються насамперед об’єктом посягання: пер-
ший з них (примушування) може вчинюватися лише у сфері виконання 
цивільно-правових зобов’язань, тоді як учинення іншого (самоправства) 
закон не обмежує якоюсь певною сферою. Відрізняються ці злочини і за 
способом учинення – якщо примушуванню завжди притаманний наси-
льницький спосіб учинення, то для самоправства це не є характерним. 
Самоправні дії, які утворюють склад злочину, передбачений ст. 356 КК, 
можуть і не заподіювати фізичну чи іншу шкоду конкретній фізичній 
особі, тоді як для складу примушування наявність конкретного потерпі-
лого є обов’язковою. Обов’язковою ознакою самоправства є оспорюва-
ність правомірності дій винного, тобто визнання їх такими, що супере-
чать закону. Відсутність факту такого оспорювання свідчить про відсут-
ність злочину, передбаченого ст. 356 КК. Натомість ст. 355 КК такої 
обов’язкової ознаки для примушування до виконання чи невиконання 
цивільно-правових зобов’язань не передбачає (хоча закон передбачає 
такий різновид правочинів, як оспорювані). Як не визначає вона і заподі-
яння значної шкоди інтересам громадянина, державним чи громадським 
інтересам або інтересам власника, що відповідно до ст. 356 КК є необхід-
ною ознакою об’єктивної сторони самоправства. Слід зазначити, що за 
правилами конкуренції загальної і спеціальної норм учинення примушу-
вання до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань по-
вністю охоплюється ст. 355 КК і додаткової кваліфікації за ст. 356 КК не 
потребує. Водночас варто зазначити, що вимога виконати (не виконати) 
цивільно-правове зобов’язання, поєднана із такими способами впливу на 
потерпілого, які не передбачені ст. 355 КК (до прикладу, із самовільною 
реалізацією свого права за рахунок майна потерпілого або із захопленням 
його майна у заставу) може бути кваліфіковано за ст. 356 КК як самоправ-
ство за умови наявності усіх ознак цього складу злочину. 

Під час відмежування примушування до виконання цивільно-
правових зобов’язань від протидії законній господарській діяльності 
слід мати на увазі, що об’єктом протидії (ст. 206 КК) є передбачений 
законом порядок здійснення господарської діяльності; об’єктом приму-
шування (ст. 355 КК) – порядок виконання цивільно-правових зо-
бов’язань. Потерпілими від протидії можуть бути особи, котрі займа-
ються господарською діяльністю, та близькі йому особи; потерпілими 
від примушування – особа, яка має цивільно-правове зобов’язання, та її 
близькі родичі. 
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Одним із видів вимог, що утворюють об’єктивну сторону про-
тидії (ст. 206 КК), разом із вимогами припинити займатися господар-
ською діяльністю чи обмежити її, чи укласти угоду, є вимога не вико-
нувати укладену угоду. Це власне і є та спільна риса, що робить аналі-
зовані склади злочинів суміжними. Проте під час протидії законній 
господарській діяльності вимога стосується такої укладеної угоди, 
внаслідок невиконання якої може бути завдана матеріальна шкода або 
обмежено законні права та інтереси особи, яка займається господарсь-
кою діяльністю. Якщо ж можливість заподіяння такої шкоди відсутня, 
вимога виконати чи не виконати угоду за наявності підстав слід квалі-
фікувати за ст. 355 КК.  

Суб’єктивна сторона обох цих злочинів характеризується виною 
у формі прямого умислу, проте мета, з якою висловлюється така по-
гроза для злочину, передбаченого ст. 206 КК, – протидіяти законній 
господарській діяльності, а не в реалізації прав, що зумовлені цивіль-
но-правовими зобов’язаннями (як у випадку вчинення злочину, перед-
баченого ст. 355 КК). 

 

Розділ 3 
 

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПРИМУШУВАННЯМ 
ДО ВИКОНАННЯ ЧИ НЕВИКОНАННЯ 
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

 
3.1. Криміналістична характеристика 

 
Одним із важливих елементів, що належить до структури мето-

дики розслідування окремих видів злочинів, є криміналістична харак-
теристика – сукупність зведених на основі аналізу практичної діяльно-
сті правоохоронних органів і криміналістичних досліджень відомостей 
про криміналістично значущі ознаки кримінального правопорушення. 

До її основних елементів, з огляду на розглядуваний вид кримі-
нального правопорушення, належать: 

1) типовий спосіб учинення; 
2) типовий предмет протиправного посягання; 
3) типове місце вчинення; 
4) типові сліди вчинення кримінального правопорушення. 
Розглянемо їх детальніше. 
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Типовий спосіб учинення кримінального правопорушення у 
криміналістичній літературі розглядається з позиції наявності у його 
структурі таких взаємопов’язаних елементів: типового способу підго-
товки, типового безпосереднього вчинення, типового способу прихо-
вування. 

Частина кримінальних правопорушень, пов’язаних із примушу-
ванням до виконання цивільно-правових зобов’язань (ст. 355 КК Укра-
їни), вчиняється з попередньою підготовкою. Типовими способами 
підготовки є: 

1) пошук співучасників або виконавців; 
2) вивчення інформації про спосіб життя жертви та вибір місця 

для вчинення протиправного посягання; 
3) підбір знарядь і засобів для вчинення кримінального право-

порушення. 
Кримінальне правопорушення, пов’язане з примушуванням до 

виконання цивільно-правових зобов’язань, вчиняється тільки шляхом 
активної дії та виявляється у вимозі виконати чи не виконувати циві-
льно-правове зобов’язання. Така вимога може бути: 

1) поєднана з погрозою вчинити насильство, пошкодити чи 
знищити майно; 

2) поєднана з погрозою вбивства чи заподіянням тяжких тілес-
них ушкоджень; 

3) поєднана з насильством, що не є небезпечним для життя і 
здоров’я; 

4) поєднана з пошкодженням чи знищенням майна; 
5) поєднана з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я; 
6) поєднана із завданням великої шкоди чи спричиненням інших 

тяжких наслідків. 
Під вимогою слід розуміти викладену у рішучій (категоричній) 

формі пропозицію винного до потерпілого негайно або у визначений 
час вчинити (не вчинити) певні дії, які становлять предмет протиправ-
ного посягання. Слід мати на увазі, що кримінальне правопорушення 
вважається закінченим із моменту пред’явлення вимоги виконати чи 
не виконувати цивільно-правове зобов’язання. 

Практика свідчить, що така вимога з боку винного може стосу-
ватися такого: 

1) повернути борг; 
2) повернути гроші, сплачені за ремонт (квартири) або послугу 

(таксі, оформлення документів), які особа вважає неякісними чи не 
виконаними; 

3) повернути викрадені речі; 
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4) розрахуватися за ремонт автомобіля, який потрапив у ДТП; 
5) розрахуватися за проживання у квартирі (будинку) чи оренду 

(автомобіля, земельної ділянки); 
6) повернути гроші за річ, яку взяли покористуватися і загубили; 
7) повністю розрахуватися за куплений предмет чи виконану 

роботу тощо. 
Щодо форми висловлення такої вимоги, то може бути викладена 

як безпосередньо (наприклад, під час зустрічі та особистого спілку-
вання з особою), так і опосередковано (наприклад, телефоном – мобі-
льним чи стаціонарним, письмово, із застосуванням можливостей Ін-
тернету). Щодо змісту висловленої вимоги, то він повинен бути конк-
ретним і зрозумілим для потерпілої особи. 

Погроза вчинити насильство, пошкодити чи знищити майно – 
це груба, зухвала обіцянка заподіяти яке-небудь зло, неприємність 
особі чи будь-якому її майну. Вона пов’язана з можливістю або неми-
нучістю виникнення чогось небезпечного, прикрого, тяжкого для кого-
, чого-небудь. Погрозу розглядають як різновид психічного насильства 
на особою. Вона може бути висловлена не тільки на адресу потерпіло-
го, але й щодо його рідних і близьких. Погроза повинна бути реаль-
ною, тобто супроводжуватися такими діями з боку винного, які дають 
потерпілому підстави побоюватися її здійснення. 

Як свідчить практика, висловлення погрози часто супроводжу-
ється застосуванням фізичного насильства чи іншими небезпечни-
ми діями. Такими діями зазвичай є: 

1) нанесення особі ударів кулаками чи ногами у різні частини 
тіла (обличчю, голові, тулубу); 

2) хапання за шию, штовхання; 
3) погроза небезпечною бритвою, ножем, битою, гумовим 

кийком; 
4) погроза вогнепальною зброєю та пострілами з неї. 
Застосування такого насильства в окремих випадках призводить до 

спричинення особі тілесних ушкоджень різної тяжкості. 
Під пошкодженням майна розуміється така зміна його власти-

востей, що істотно погіршує стан, порушує цілісність, призводить до 
втрати значної частини функціональних властивостей, внаслідок чого 
таке майно стає частково або повністю непридатним для цільового 
застосування. Під знищенням прийнято розуміти приведення майна 
до повної непридатності з втратою можливості його відтворення. 

З огляду на розглядуване кримінальне правопорушення в прак-
тиці переважають випадки не пошкодження чи знищення майна, а, 
навпаки, його забирають як частину розрахунку за повернення боргу. 
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Серед типових способів приховування цього кримінального 
правопорушення слід назвати: 

1) збут майна, яке було забране, щоб ліквідувати борг; 
2) інсценування під добровільне виконання особою цивільно-

правового зобов’язання; 
3) провокування самого потерпілого на неправомірні дії; 
4) терміновий виїзд з місця проживання; 
5) знищення або підробка документів, які були підставою для 

виконання недійсної угоди. 
Окремої уваги заслуговує питання діяльності колекторських 

фірм, які укладають договори з банківськими установами, і головним їх 
завданням є повернення «проблемних» кредитів. На практиці розрізня-
ють «софт-колекторство» і «хард-колекторство». Загальна схема «софт-
колекторства» виглядає так: 

1) спочатку представник фірми телефоном лише нагадує борж-
нику, що необхідно сплатити кредит, та роз’яснює наслідки несплати; 

2) через 1-2 місяці домагаються особистої зустрічі з боржником, чле-
нами його сім’ї, друзями, роботодавцями, намагаючись у такий спосіб дис-
кредитувати його в очах інших людей і схилити до добровільної сплати; 

3) звертаються із позовною заявою в суд. 
Саме на першому та другому етапах трапляються випадки, коли 

представники колекторської фірми починають погрожувати потерпілому 
вчинити над ним насильство. Практиці відомі випадки, коли потерпілій 
особі спочатку щоденно телефонують, потім чекають біля дому чи роботи 
та під час зустрічі погрожують, а наприкінці – пропонують для погашення 
кредиту взяти інший кредит, продати органи, народити дитину та за раху-
нок державної допомоги на неї погасити кредит. 

Предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 
355 КК України, є гроші, цінності, майно, послуги, результати творчої 
праці тощо (він детальніше описаний у попередніх розділах). 

Серед типових місць, які винний застосовує для висловлення 
вимоги виконати цивільно-правове зобов’язання, погроз чи застосу-
вання насильства, насамперед слід назвати: 

1) квартира (будинок) чи інше володіння потерпілого; 
2) квартира (будинок) чи інше володіння винного; 
3) квартира (будинок) спільного знайомого; 
4) місце роботи потерпілого; 
5) шлях руху потерпілого від дому до роботи (і навпаки); 
6) громадське місце (вулиця, зупинка, парк, біля магазину); 
7) віддалене від проживання людей місце (ліс, лісосмуга, поле 

тощо). 
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Слід вказати на можливі варіанти пересування. Потерпіла особа 
може за попередньою домовленістю зустрітися з винним у громадсько-
му місці, а потім поїхати з ним до себе чи до нього додому. Винний мо-
же прийти додому до потерпілого (перебувати там за згодою останньо-
го) або, навпаки, винний може запросити до себе додому потерпілого. 
Також відомі випадки, коли за попередньою домовленістю потерпілого 
запрошували додому до когось зі спільних знайомих і туди ж приходив 
винний. На практиці описують ситуації, коли з потерпілим зустрічалися 
в громадському місці чи у нього вдома та в подальшому автомобілем 
вивозили за межі населеного пункту, де із застосуванням насильства 
висловлювали вимогу виконати цивільно-правове зобов’язання. 

Типову слідову картину примушування до виконання цивільно-
правових зобов’язань утворюють ідеальні та матеріальні сліди. До іде-
альних слідів цього кримінального правопорушення належить інфор-
мація, яка залишилася у пам’яті потерпілого, свідків, підозрюваного. 

До матеріальних слідів цього кримінального правопорушення 
належать: 

1) сліди фізичного насильства на тілі та одязі потерпілої особи; 
2) речі, що залишилися у підозрюваного та належать потерпіло-

му (і навпаки); 
3) знаряддя і засоби вчинення кримінального правопорушення; 
4) матеріальні сліди на місці події; 
5) інформація, що залишилася на носіях інформації. 
Фізичне насильство виявляється у протиправному та небезпеч-

ному впливі на тіло людини, що заподіює їй фізичний біль, страждан-
ня, шкоду здоров’ю і життю. Воно полягає у безпосередньому застосу-
ванні винним мускульної сили до тіла потерпілої особи (удари доло-
нями, кулаками, ногами, коліном, головою) або в застосуванні фізич-
ної сили за допомогою використання різних предметів (палки, бити, 
залізного прута, зброї тощо). Відтак на тілі потерпілої особи залиша-
ються синці, садна, подряпини, гематоми, синці, порізи тощо. Також 
відповідні сліди можуть залишитися і на одязі потерпілої особи (роз-
риви тканини одягу, відірвані чи пошкоджені її частини тощо). 

Досить часто трапляються випадки, коли після погроз винна 
особа як розрахунок за невиконані цивільно-правові зобов’язання за-
бирає гроші, цінності, речі чи документи, що належать потерпілій осо-
бі. Такими речами можуть бути: мобільні телефони (з SIM-картами), 
автомагнітоли, ноутбуки, автомобілі, скутери, телевізори, інша побу-
това техніка, бензопили тощо. 

Також про причетність особи до кримінального правопорушен-
ня можуть свідчити розписки (надані потерпілим як підтвердження 
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отримання кредиту) або візитки, записки з номером телефону (надані 
винним потерпілому). 

Знаряддями вчинення такого кримінального правопорушення мо-
жуть бути: вогнепальна чи холодна зброя, бейсбольні бити, гумові палки 
«ПР-73М», інші предмети. Як засоби застосовуються транспортні засоби, 
замикаючі пристрої (навісні замки), засоби для зв’язування (мотузки, ре-
мені). Вони можуть бути виявлені як на місці події, так і за місцем прожи-
вання винної особи. 

На місці події зазвичай можна виявити: плями крові, сліди бороть-
би, відбитки пальців рук чи взуття, сліди транспортних засобів, пошко-
джені чи знищені речі, речі потерпілої чи винної осіб. 

Сліди пальців рук у більшості випадків можуть залишитися на 
об’єктах обстановки місця події, знаряддях чи засобах учинення зло-
чину. Сліди взуття утворюються і особливо помітні на вологому ґрун-
ті. За слідами можна встановити кількість осіб, які брали участь у вчи-
ненні кримінального правопорушення. Сліди транспортних засобів 
можна виявити як на місці вчинення кримінального правопорушення, 
так і за його межами. 

Інформація про вчинення такого кримінального правопорушен-
ня залежно від обставин може залишитися на матеріальних носіях ін-
формації. Вона може бути зафіксована потерпілим на мобільний теле-
фон, диктофон, відеокамеру. Доказова інформація також може бути 
записана відеокамерами, якими обладнані установи, що знаходяться 
поблизу місця події. 

 
 

3.2. Типові слідчі ситуації 
 

Розслідування примушування до виконання цивільно-правових 
зобов’язань повинно здійснюватися з урахуванням ситуаційного під-
ходу, що передбачає уміння слідчого об’єктивно оцінити обстановку 
на відповідному етапі розслідування та прийняти правильне рішення. 
Загалом типові слідчі ситуації в криміналістиці поділяються на сприя-
тливі та несприятливі, конфліктні та безконфлікті, ситуації початково-
го та подальшого етапів розслідування. 

На підставі інформації про правопорушника та способу вчинення 
кримінального правопорушення можна виділити найбільш типовий ком-
плекс слідчих ситуацій на початковому етапі розслідування, які трапля-
ються у практичній діяльності та пов’язані з примушуванням до виконан-
ня цивільно-правових зобов’язань. 

За джерелом, від якого надійшла інформація про вчинення кримі-
нального правопорушення, слідчі ситуації можна поділити на такі: 
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1) про примушування до виконання цивільно-правових зо-
бов’язань надійшла інформація від самої потерпілої особи; 

2) про примушування до виконання цивільно-правових зо-
бов’язань надійшла інформація від родичів (знайомих) потерпілої 
особи. 

За співвідношенням часу, який минув із моменту вчинення 
кримінального правопорушення, та часу, коли про правопорушення 
було повідомлено в правоохороні органи, слідчі ситуації можна поді-
лити так: 

1) інформація про кримінальне правопорушення надійшла після 
його вчинення (через деякий проміжок часу після його вчинення); 

2) інформація про кримінальне правопорушення надійшла в мо-
мент його вчинення; 

3) надійшла інформація про кримінальне правопорушення після 
висловлення такої вимоги, але до вчинення підозрюваним реальних дій. 

З практичної точки зору найбільш раціональним видається по-
діл слідчих ситуацій з позиції наявності чи відсутності підозрюваної 
особи. Розглянемо детальніше слідчі ситуації за цим критерієм. 

Ситуація 1. Підозрювана особа відома (затримана) і є до-
статньо відомостей, які вказують на її причетність до криміналь-
ного правопорушення 

Така слідча ситуація характеризується фізичним затриманням 
особи в момент чи після вчинення ним кримінального правопорушен-
ня, а також тим, що саму підозрювану особу добре знає потерпілий. 
Особливість цієї ситуації полягає у тому, що очевидність протиправ-
них дій сприймається як сукупність чинників, що прямо вказують на 
особу, яка вчинила кримінальне правопорушення. 

Слідчі версії, що висуваються у цій ситуації, насамперед спря-
мовані на встановлення наявності чи відсутності підготовчої діяльнос-
ті підозрюваної особи, причетності до його вчинення інших осіб. Для 
цієї слідчої ситуації на початковому етапі розслідування характерним є 
проведення такого комплексу слідчих (розшукових) й інших дій: 

1) затримання особи як підозрюваної та вирішення питання про 
обрання їй відповідного запобіжного заходу; 

2) огляд місця події (місця затримання підозрюваної особи); 
3) допит потерпілої особи; 
4) допит свідків; 
5) допит підозрюваної особи; 
6) обшук за місцем проживання підозрюваного; 
7) огляд речей і документів. 
8) призначення експертиз. 
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Ситуація 2. Підозрювана особа невідома і відомості про неї 
відсутні 

Наведена слідча ситуація на практиці є найбільш складною. Во-
на представлена обстановкою, за якої кримінальне правопорушення 
вже відбулося, підозрювана особа з місця вчинення злочину зникла і 
особа потерпілого її не знає, відсутні очевидці вчинення кримінально-
го правопорушення. 

У такому випадку основним джерелом інформації буде матеріа-
льна обстановка на місці вчинення кримінального правопорушення та 
потерпіла особа (адже вона може повідомити інформацію про особу, 
перед якою у неї є цивільно-правові зобов’язання). Можуть висуватися 
слідчі версії щодо часу вчинення кримінального правопорушення, на-
явності підготовчого етапу, кількості підозрюваних осіб і їх перебу-
вання, місця знаходження речових доказів, наявності свідків події. 

Комплекс слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встанов-
лення підозрюваних осіб, охоплює: 

1) допит потерпілої особи; 
2) огляд місця події; 
3) огляд речей і документів; 
4) призначення судових експертиз; 
5) допит свідків (які власне володіють будь-якою інформацією з 

приводу цивільно-правових зобов’язань потерпілої особи); 
6) допит особи, перед якою у потерпілої особи є цивільно-

правові зобов’язання; 
7) доручення оперативним працівникам проведення заходів, 

пов’язаних із встановленням можливих свідків, перевірки раніше су-
димих за аналогічні кримінальні правопорушення, котрі проживають 
на цій території. 

Ситуація 3. Кримінальне правопорушення учинялося групою 
осіб, серед яких була особа, перед якою у потерпілої особи є цивіль-
но-правові зобов’язання 

Така слідча ситуація характеризується обмеженим обсягом ін-
формації, яку можна застосувати для встановлення причетності до вчи-
нення кримінального правопорушення осіб і доведення їх вини. У цій 
ситуації до комплексу дій, які можна провести на початковому етапі 
розслідування, належать: 

1) огляд місця події; 
2) допит потерпілої особи; 
3) допит свідків; 
4) допит підозрюваної особи; 
5) проведення обшуку за місцем його проживання; 
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6) огляд речей і документів; 
7) отримання зразків для експертного дослідження; 
8) призначення експертиз. 
Для вказаної слідчої ситуації може бути характерним також те, 

що підозрюваний пояснюватиме свої дії як законні, а щодо своїх спів-
учасників може відмовитися повідомити будь-яку інформацію. В цьо-
му випадку слідчий повинен дати доручення оперативним підрозділам 
встановити співучасників. Слід мати на увазі, що співучасники з числа 
невстановлених слідством осіб можуть терміново виїхати з місця по-
стійного проживання в інший населений пункт. 

Характер подальших слідчих (розшукових) дій залежить від си-
туації, що склалася після проведення невідкладних слідчих дій на по-
чатковому етапі розслідування, та обсягу зібраної інформації. У мате-
ріалах кримінального провадження про примушування до виконання 
цивільно-правових зобов’язань подальший етап розслідування харак-
теризується наявністю типових слідчих ситуацій, основними завдан-
нями яких є: 

1) формування системи доказів щодо підозрюваної у вчиненні 
кримінального правопорушення особи (встановлення протиправної 
діяльності у повному обсязі); 

2) встановлення усіх співучасників кримінального правопорушен-
ня і збір доказів, що свідчать про їх причетність і протиправну діяльність; 

3) встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню кримі-
нального правопорушення і прийняття заходів щодо їх усунення; 

4) забезпечення відшкодування матеріальних збитків, заподія-
них кримінальним правопорушенням; 

5) збір інформації про підозрювану особу, яка необхідна для 
прийняття обґрунтованого та справедливого рішення. 

Узагальнення матеріалів кримінальних проваджень (здійснюва-
не за КПК України від 1960 р.) дало підстави виокремити такі типові 
слідчі ситуації на подальшому етапі розслідування. 

Ситуація 1. Слідчим зібраний достатній обсяг інформації, 
що викриває протиправну діяльність підозрюваної особи, і вона ви-
знає свою вину повністю 

На подальшому етапі розслідування слідчий має проводити ана-
ліз усіх зібраних ним доказів. Насамперед це інформація, отримана на 
початковому етапі під час огляду місця події або речей (документів), 
від потерпілого, свідків, підозрюваної особи. Інформація про криміна-
льне правопорушення обов’язково повинна бути деталізована та роз-
ширена шляхом проведення різних слідчих (розшукових) дій і неод-
мінно критично проаналізована у сукупності з іншою зібраною інфор-
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мацією. Крім того, слідчий висуває та перевіряє версії щодо позиції, 
якої дотримується підозрювана особа: 

1) вона щиро розкаюється у вчиненому та намагається так спо-
кутувати свою провину; 

2) вона намагається уникнути кримінального покарання за інше 
кримінальне правопорушення, про яке слідству невідомо. 

У наведеній слідчій ситуації на подальшому етапі розслідування 
зазвичай проводяться такі слідчі (розшукові) дії: 

1) додаткові допити потерпілого, свідків, підозрюваного; 
2) одночасні допити; 
3) слідчі експерименти; 
4) призначення експертиз (за необхідності). 
У випадку, коли щодо підозрюваної особи обрано запобіжний 

захід, не пов’язаний із взяттям під варту, окрему увагу необхідно звер-
нути на додатковий збір відомостей про неї. Наприклад, про її праце-
влаштування, наявність на утриманні малолітніх дітей або недієздат-
них осіб, відшкодування потерпілому завданих кримінальним право-
порушенням збитків, учинення адміністративного правопорушення 
тощо. 

Ситуація 2. Слідчим зібрано достатньо доказів (обмежену 
кількість доказів), що доводять причетність особи до кримінально-
го правопорушення, однак підозрювана особа не визнає свою вину 

Така слідча ситуація характерна для тих випадків, коли особа, 
яку підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення: 

а) під час вчинення кримінального правопорушення знаходила-
ся у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння; 

б) перебувала на місці події разом з іншими підозрюваними, але 
не вчиняла жодних активних дій; 

в) відсутні очевидці події; 
г) активно протидіє слідству та намагається уникнути криміна-

льної відповідальності. 
Поширеною формою протидії підозрюваної особи є її небажан-

ня давати показання, брати участь у проведенні інших слідчих (розшу-
кових) дій, відмова від раніше даних показань. Слідчому у наведеній 
слідчій ситуації рекомендується провести всі необхідні слідчі (розшу-
кові) дії для підтвердження чи спростування доводів підозрюваної 
особи або доповнення пробілів в інформації, яку підозрюваний відмо-
вляється повідомляти. 

Основними засобами для цього є: 
1) допит (додатковий допит) свідків відповідно до показань пі-

дозрюваної особи; 
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2) проведення пред’явлення для впізнання; 
3) проведення одночасних допитів осіб; 
4) проведення слідчих експериментів; 
5) призначення судових експертиз щодо обставин, які підозрю-

вана особа заперечує; 
6) збір у ході проведення оперативно-розшукових заходів дода-

ткових відомостей про особу підозрюваного та події кримінального 
правопорушення. 

Схожу ситуацію можна спостерігати і коли слідчий зібрав об-
межену кількість доказів причетності підозрюваної особи у вчиненні 
кримінального правопорушення. Це характерно для випадків, коли 
підозрювана особа була затримана через деякий час після вчинення 
кримінального правопорушення, а очевидців самої події кримінально-
го правопорушення не було. 

Головним завданням слідчого у цьому випадку є встановлення 
додаткових джерел доказової інформації. Для цього рекомендується 
провести такі заходи: 

1) розпочати пошук доказів, які б могла залишити підозрювана 
особа на місці учинення кримінального правопорушення; 

2) здійснити обшук за місцем проживання підозрюваної особи з 
метою виявлення знарядь і засобів учинення кримінального правопо-
рушення; 

3) провести одночасні допити; 
4) провести слідчі експерименти; 
5) провести негласні слідчі (розшукові) дії (за наявності відпові-

дних підстав). 
Як один із можливих варіантів розвитку подій в цій ситуації ва-

рто розглядати і випадки зникнення підозрюваної особи з місця про-
живання. У такому разі слідчому необхідно буде провести чи доручити 
проведення заходів щодо встановлення його місця перебування. 

Ситуація 3. Слідчим зібрано докази, що свідчать про вчинен-
ня кримінального правопорушення, однак особу, яка його вчинила, 
встановити не вдалося 

У такій слідчій ситуації слідчий продовжує роботу щодо збору 
доказової інформації шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та 
спрямування доручень оперативним підрозділам. Також доцільно ши-
роко застосовувати для розшуку невідомого правопорушника виявлені 
на місці події сліди (чи залишені потерпілому речі). Так, якщо на місці 
події будуть виявлені сліди пальців рук, які ймовірно належать підо-
зрюваній особі, їх необхідно перевірити за дактилоскопічним обліком. 
Залишені на місці події відбитки взуття дають можливість визначити 
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приблизний зріст підозрюваної особи, а під час проведення обшуків 
звернути увагу на наявність у обшукуваної особи взуття зі схожим 
візерунком. Важливе значення має словесний портрет підозрюваної 
особи, який можна застосувати для орієнтування. Також необхідно 
продовжувати роботу щодо встановлення можливих свідків події, пе-
ревірки ломбардів, куди могли бути здані забрані у потерпілої особи 
речі. Особливу увагу варто також приділити особі, щодо якої у потер-
пілої особи були цивільно-правові зобов’язання. Шляхом проведення 
спостереження за такою особою можна встановити його зв’язки, а їх, 
своєю чергою, перевірити на причетність до кримінального правопо-
рушення. 

 
 

3.3. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій 
 
Після внесення відомостей про кримінальне правопорушення до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) до першочергових 
слідчих (розшукових) дій, які може провести слідчий під час розсліду-
вання примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань, 
належать: 

1) огляд місця події (місцевості або приміщення); 
2) допит; 
3) одночасний допит; 
4) пред’явлення для впізнання; 
5) обшук; 
6) призначення експертизи. 
Розглянемо тактику їх проведення детальніше. 
Під час розслідування примушування до виконання цивільно-

правових зобов’язань огляд місця події обов’язково доцільно проводи-
ти у тих випадках, коли таке примушування супроводжувалося наси-
льством над потерпілою особою, пошкодженням чи знищенням майна. 
Своєчасний та якісно проведений огляд може надати у розпорядження 
слідчого важливі фактичні дані, які стосуються предмета доказування. 
На основі отриманих в такому разі відомостей можна висунути обґру-
нтовані версії, окреслити доцільні шляхи їх перевірки, визначити коло 
осіб, яких необхідно буде допитати чи серед яких потрібно шукати 
підозрювану особу. 

Метою проведення огляду є виявлення та фіксація відомостей 
щодо обставин учинення кримінального правопорушення. Слід мати на 
увазі, що огляд місця події, яким є житло чи інше володіння особи, про-
водиться згідно з правилами, передбаченими для обшуку житла чи ін-
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шого володіння особи. У такому випадку слідчий повинен скласти кло-
потання, погодити його з прокурором і скерувати його слідчому судді. 
Разом із цим клопотанням обов’язково додається витяг з ЄРДР. Резуль-
татом розгляду такого клопотання є винесення ухвали слідчим суддею, 
що дозволяє провести огляд або відмовляє у задоволенні клопотання. 

В усіх випадках, пов’язаних з організацією проведення цієї слі-
дчої (розшукової) дії, огляд місця події традиційно поділяється на три 
етапи: підготовчий, робочий, заключний. 

На підготовчому етапі особливість проведення заходів буде 
спрямована на: 

1) збирання вичерпної інформації про місцезнаходження ділян-
ки, яка підлягає огляду; 

2) наявність постраждалих осіб; 
3) склад учасників огляду місця події та забезпечення необхід-

ними техніко-криміналістичними засобами. 
Після приїзду на місце події подальші дії слідчого спрямовуються 

на визначення меж ділянки території, що буде оглядатися. Слід звернути 
увагу, що коли місцем події є ділянка місцевості, а не квартира чи буди-
нок, то сліди злочину можуть знаходитися в одному чітко визначеному 
місці чи в різних місцях. Тому важливим є здійснення разом зі спеціаліс-
том-криміналістом загального огляду з метою визначення: 

1) меж території огляду; 
2) початкового пункту проведення огляду; 
3) способу та послідовності вивчення обстановки; 
4) потреби залучення додаткових сил і засобів. 
У процесі загального огляду спеціаліст-криміналіст здійснює 

орієнтуючу та оглядову фотозйомку. 
У подальшому огляд місця події проводиться за загальними 

правилами огляду місця події. На статичній, а потім динамічних стаді-
ях проводиться вузлова та детальна фотозйомки. Насамперед увага 
звертається на об’єкти обстановки місця події, на яких підозрювана 
особа могла залишити відбитки пальців рук, сліди взуття (їх у подаль-
шому можна застосувати для ідентифікації). Також можуть бути вияв-
лені знаряддя вчинення кримінального правопорушення, сліди бороть-
би, сліди біологічного походження (наприклад, крові). Виявлені сліди 
фотографуються, описуються в протоколі огляду. У разі наявності на 
місці події пошкоджених або знищених об’єктів вказується: 

1) його місцезнаходження в просторі; 
2) його загальний вигляд, форма, розмір; 
3) місце розташування пошкоджень на об’єкті; 
4) характерні ознаки пошкодження (форма, розмір, кількість). 
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Якщо пошкоджений об’єкт має невеликі розміри, то після опи-
су в протоколі та фотографування, його рекомендується вилучити. 

На заключному етапі огляду місця події слідчий перевіряє чи всі 
об’єкти були оглянуті, чи все і в тому ж порядку як оглядалося записано в 
протоколі, чи проведене фотографування (відеозапис). Також здійснюєть-
ся упакування речових доказів. До протоколу огляду місця події долуча-
ються відповідно оформлені фототаблиці, план-схеми місця події. 

Під час розслідування примушування до виконання цивільно-
правових зобов’язань можна виокремити декілька категорій осіб, яких 
слідчий повинен допитати: 

1) потерпілий; 
2) свідки; 
3) підозрюваний. 
Під час допиту потерпілої особи слід з’ясувати: 
1) коли та де саме сталася подія; 
2) за яких обставин та яка саме вимога йому висловлювалася 

(про зміст вимоги та про те, як вона сприймалася потерпілою особою 
варто з’ясувати детальніше); 

3) вимога висловлена вперше чи подібні випадки траплялися 
раніше, за яких обставин; 

4) чи є у потерпілого цивільно-правові зобов’язання, які саме та 
перед ким, як вони оформлені; 

5) чи знає він особу підозрюваного (якщо не знає, то обов’яз-
ково з’ясовують інформацію про те, як вона виглядає шляхом скла-
дання словесного портрета), чи зможе її впізнати; 

6) підозрюваний був один чи їх було декілька, які дії вчиняв ко-
жен із них (якщо співучасники злочину потерпілій особі не відомі, то 
також з’ясовується їх зовнішній вигляд шляхом складання словесного 
портрету); 

7) чи забирав (отримував) підозрюваний у потерпілого речі, які 
саме; 

8) чи залишав підозрюваний потерпілому речі, які саме, де вони 
зараз знаходяться; 

9) чи хтось бачив подію кримінального правопорушення, чи ві-
домо ще комусь про цивільно-правові зобов’язання потерпілого; 

10) чи була завдана потерпілому кримінальним правопорушення 
шкода, яка саме та в якому розмірі. 

Серед свідків, які можуть повідомити про кримінальне пра-
вопорушення, можна виокремити такі групи: 

– особи, які були присутні під час укладення цивільно-правової 
угоди; 
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– особи, яким щось відомо про укладення такої угоди чи вимоги 
їх виконати; 

– особи, які безпосередньо були присутні під час учинення кри-
мінального правопорушення. 

Під час допиту свідків першої групи слід з’ясувати: 
1) за яких обставин, коли, між ким, де і з приводу чого виникло 

цивільно-правове зобов’язання; 
2) у якій формі цивільно-правове зобов’язання було укладено, 

хто в такому разі був присутній. 
До свідків другої групи насамперед належать родичі та друзі 

потерпілої особи. Під час їх допиту слід з’ясувати: 
1) чи повідомляла їм потерпіла особа про наявність у неї циві-

льно-правових зобов’язань і перед ким; 
2) чи повідомляла їм потерпіла особа про випадки неправомір-

ного вимагання виконати цивільно-правові зобов’язання, скільки разів, 
коли саме, кого вона називала (інформацію про таких осіб варто 
з’ясувати детальніше); 

3) чи зверталася до них потерпіла особа за допомогою, коли са-
ме, яку допомогу просила надати. 

До цієї ж групи свідків належать особи, яким, наприклад, були пе-
редані речі, що були предметом злочинного посягання. Під час їх допиту 
основними питаннями, які слід з’ясувати, є такі: 

1) чи знає вона особу потерпілого чи підозрюваного, якщо так, то з 
якого часу, коли останній раз бачилися, в яких стосунках перебувають; 

2) звідки в особи ці речі: хто саме їх передав, коли це сталося, 
для чого; 

3) чи відомо особі про походження цих речей. 
Важливу інформацію про подію кримінального правопорушення 

слідчому можуть повідомити свідки третьої групи, яких ще називають 
свідками-очевидцями. Ними можуть бути громадяни, які в момент учи-
нення кримінального правопорушення перебували неподалік та бачили 
(чи чули), як відбувалися подія. Під час їх допиту з’ясовують таке: 

1) коли, де і як саме сталося кримінальне правопорушення; 
2) за яких обставин вони опинилися в цьому місці; 
3) чи знає він особу потерпілого або підозрюваного, чи зможе їх 

упізнати (якщо не знає, то обов’язково з’ясовується інформація про їх 
зовнішній вигляд); 

4) підозрюваний був один чи їх було декілька, які дії вчиняв ко-
жен із них, що саме (бажано дослівно) говорив; 

5) звідки підозрюваний прийшов (приїхав), у якому напрямку зник, 
що забрав із собою від потерпілої особи, що залишив; 
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6) як поводила себе потерпіла особа; 
7) чи вживав свідок заходів, щоб припинити кримінальне пра-

вопорушення, як на них відреагував підозрюваний; 
8) чи бачив подію ще хтось. 
Тактика допиту підозрюваного формується з урахуванням того, 

яку позицію стосовно вчиненого кримінального правопорушення він 
обрав, а також часу і місця його затримання. Якщо підозрюваний не 
заперечує своєї причетності до вчинення кримінального правопору-
шення та визнає свою вину, то у нього детально з’ясовуються всі об-
ставини вчинення кримінального правопорушення, його учасники, 
ставлення до вчиненого. Під час проведення такого допиту у підозрю-
ваного з’ясовують таке: 

1) час, місце та обставини виникнення цивільно-правових зо-
бов’язань, їх зміст та присутні особи; 

2) які документи підтверджують такі зобов’язання; 
3) обставини виникнення протиправного наміру, наявність чи 

відсутність підготовчого етапу; 
4) обставини безпосереднього вчинення кримінального право-

порушення; 
5) наявність співучасників та роль кожного з них; 
6) які речі було забрано у потерпілої особи, де вони зараз знахо-

дяться; 
7) чи була спричинена потерпілій особі матеріальна шкода, яка 

саме; 
8) чи бачив подію ще хтось. 
Якщо підозрюваний заперечує свою причетність до вчинення 

кримінального правопорушення, то рекомендується провести два до-
пити – першопочатковий та додатковий. Під час першого допиту варто 
з’ясувати загальні питання та зайняту допитуваним позицію. Під час 
його проведення можна з’ясувати: 

1) чи знає він потерпілу особу, чи спілкувався з нею, коли та про 
що саме; 

2) чи були між ним та потерпілою особою цивільно-правові зо-
бов’язання, коли, з приводу чого, чи були вони виконані; 

3) чи висловлював він вимогу до потерпілого виконати цивіль-
но-правове зобов’язання; 

4) хто чи що може підтвердити його показання. 
У подальшому з таким підозрюваним (за умови наявності дока-

зової інформації) доцільно провести додатковий допит, у ході якого 
застосувати тактичні прийоми, що спростовують наведені ним під час 
першого допиту факти: 
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1) ознайомлення із показаннями інших осіб (потерпілого, свід-
ків, співучасників); 

2) пред’явлення речових доказів; 
3) пред’явлення висновків експертиз тощо. 
За наявності розбіжностей у показаннях підозрюваного, свідків 

чи потерпілого та з’ясування їх причин між ними можна провести од-
ночасний допит. 

Якщо особа під час допиту заявляє, що вона може впізнати 
об’єкт, доцільно провести пред’явлення для впізнання. Об’єктами 
для впізнання під час розслідування такого виду кримінальних право-
порушень можуть бути: 

1) підозрювана особа; 
2) знаряддя і засоби вчинення кримінального правопорушення; 
3) предмети протиправного посягання. 
Підозрювана особа пред’являється для впізнання за загальними 

правилами, визначеними у ст. 228 КПК України (наприклад, потерпі-
лий чи свідок безпосередньо на місці події бачили протиправні дії пі-
дозрюваної особи), а речі і документи – ст. 229 КП України (напри-
клад, у потерпілого у розрахунок виконання цивільно-правових зо-
бов’язань було забрано телевізор, який в ході обшуку виявили у житлі 
підозрюваного). 

Якщо на початковому етапі розслідування відома особа підозрюва-
ного, то доцільно провести обшук за місцем його проживання. Безпосере-
дньо під час його проведення слідчий вирішує такі основні завдання: 

1) відшукати та вилучити предмети, які були знаряддям або за-
собом учинення кримінального правопорушення; 

2) відшукати та вилучити предмети, що мають доказове значен-
ня чи були предметом посягання; 

3) виявити майно, що забезпечить відшкодування завданих збитків; 
4) виявити майно, що перебуває у незаконному обігу або збері-

гається із порушенням встановлених вимог; 
5) виявити підозрювану особу, яка переховується від слідства. 
Підстави та процесуальні вимоги до проведення обшуку визна-

чені у ст. 234 КПК України. Тактичні правила його проведення загаль-
ні. Варто пам’ятати, що після проведення обшуку та виявлення речей 
слідчий повинен прийняти рішення про їх належність до матеріалів 
кримінального провадження. Відтак він повинен їх оглянути та звер-
нутися з клопотанням, яке погоджене з прокурором, до слідчого судді 
про накладення арешту (впродовж 3 днів). 

Як свідчить практика, типовими експертизами, які можуть 
призначатися під час розслідування примушування до виконання циві-
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льно-правових зобов’язань, є: судово-медична, судово-психіатрична, 
судово-почеркознавча, техніко-криміналістичне дослідження докумен-
тів, судово-товарознавча, судово-балістична, судово-трасологічна. 

Проведення судово-медичної експертизи насамперед дає відпо-
відь на запитання, чи наявні на тілі потерпілої особи тілесні ушко-
дження, їх ступінь тяжкості та локалізація. 

Судово-психіатрична експертиза вирішує питання про те, чи 
страждає або страждала на момент учинення кримінального правопо-
рушення особа психічною хворобою та чи не позбавляє це його мож-
ливості повною мірою усвідомлювати свої дії або володіти ними. Під 
час її проведення зазвичай з’ясовують такі питання: 

1) чи мав підозрюваний під час інкримінованого йому діяння 
психічний розлад, внаслідок якого не міг у той період усвідомлювати 
свої дії чи володіти ними; 

2) до якої категорії хворобливих станів належить цей психічний 
розлад; 

3) чи страждає підозрюваний психічною хворобою, що позбавляє 
його можливості усвідомлювати свої дії чи володіти ними; 

4) чи потребує підозрюваний застосування до нього примусових 
медичних заходів, якщо так, то яких саме. 

Судово-почеркознавча експертиза призначається у тому випад-
ку, коли в ході розслідування кримінального провадження буде вияв-
лено розписки чи інші документи з підписами та виникне необхідність 
встановити їх виконавця. Зазвичай типовими запитаннями, які вино-
сяться на розгляд експерта, є: 

1) чи виконано рукопис певною особою; 
2) чи виконано рукопис навмисно зміненим почерком; 
3) особою якої статі виконано рукопис; 
4) чи виконано підпис тією особою, від імені якої його зроблено, 

або іншою. 
Якщо виникають підозри в тому, що документ, в якому містить-

ся інформація про цивільно-правові зобов’язання, підроблений, то 
призначається техніко-криміналістична експертиза документів. Типо-
вими питаннями є: 

1) чи вносилися у текст документів зміни, якщо вносилися, то 
які і який зміст первинного тексту; 

2) чи виконано фрагменти документа в різний час; 
3) чи становили раніше одне ціле надані на експертизу частини 

документа; 
4) у який спосіб нанесено відтиск печатки (штампа), якщо так, 

то чи немає у ньому змін. 
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Судово-товарознавча експертиза дасть відповідь про залишкову 
вартість товару, який був предметом цивільно-правової угоди або про-
типравного посягання (встановити вартість пошкодженого об’єкта або 
проведених відновлювальних робіт). 

Судово-балістична експертиза призначається у випадку, коли 
вимога підозрюваного виконати цивільно-правове зобов’язання супро-
воджується погрозою застосування чи безпосереднім застосуванням 
вогнепальної зброї. У випадку використання підозрюваним для цих 
цілей холодної зброї слід призначати експертизу холодної зброї. За-
звичай типовими запитаннями, які виносяться на розгляд експерта, є: 

1) чи є вогнепальною зброєю вилучений предмет; 
2) чи справна зброя та чи придатна вона для стрільби; 
3) чи проводився постріл із цієї зброї після останнього чищення; 
4) чи можливий постріл із цієї зброї патронами певного калібру. 
Під час трасологічної експертизи (слідів взуття) з’ясовується: 
1) чи придатні сліди взуття, виявлені на місці події, для іденти-

фікації; 
2) взуттям якого типу залишено сліди; 
3) скільки осіб, судячи зі слідів взуття, знаходилося на місці події; 
4) взуттям якого розміру залишено сліди; 
5) який механізм утворення цих слідів; 
6) одним чи різним взуттям залишено сліди, виявлені на місці 

події; 
7) чи залишені виявлені на місці події сліди взуття вилученим у 

підозрюваного взуттям тощо. 
Судово-дактилоскопічна експертиза відповість на питання, чи є 

на вилучених предметах сліди рук, кому вони належать, приблизний 
зріст особи та до якої вікової групи належить особа, котра залишила 
сліди. Основними питаннями, які з’ясовуються під час дактилоскопіч-
ної експертизи, є: 

1) чи є на представлених на експертизу предметах сліди рук. 
Якщо так, то чи придатні вони для ідентифікації; 

2) чи не залишений слід пальця руки, виявлений у визначеному 
місці цією особою; 

3) чи не є відбитки пальців рук на дактилокарті відбитками па-
льців рук, вилучених там само; 

4) якою рукою залишені сліди пальців рук – правою чи лівою; 
5) у результаті якої дії залишено сліди рук. Який механізм слі-

доутворення тощо. 
На подальшому етапі розслідування кримінального правопору-

шення, пов’язаного з примушуванням до виконання цивільно-
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правових зобов’язань, можуть бути проведені такі слідчі (розшукові) 
дії, як слідчий експеримент, огляд речей та документів. Водночас не 
виключається проведення інших необхідних слідчих (розшукових) дій – 
додаткових допитів, обшуків, призначення експертиз. 

Підстави та процесуальний порядок слідчого експерименту ви-
значається ст. 240 КПК України. Його можна провести за участю поте-
рпілого, свідків, підозрюваного. Основною метою його проведення 
буде перевірка і уточнення відомостей, які мають значення для встано-
влення кримінального правопорушення. Тактика його проведення за-
гальна. Однак слід пам’ятати про те, що у випадках його проведення у 
житлі чи іншому володінні особи необхідна добровільна згода особи, 
яка ним володіє, або ухвала слідчого судді. 

Під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’я-
заних із примушуванням до виконання цивільно-правових зобов’язань, 
часто виникає необхідність провести огляд речей чи документів. Хо-
тілося б детальніше зупинитися на тактиці їх огляду на прикладі мобі-
льного телефону та письмової розписки. 

Мобільний телефон став нині пристроєм, який застосовується 
майже кожним членом нашого суспільства. У ньому відображається 
інформація про рух даних під час здійснення дзвінків у мережі мобіль-
ного зв’язку. Інформація про застосування мобільного телефону пев-
ною особою може бути основою для висунення версії про її причет-
ність до кримінального правопорушення. Описуючи мобільний теле-
фон у протоколі огляду, спочатку слід зазначити загальну інформацію 
про нього: фірму виробника, модель, форму, розмір, колір. Після цього 
вказують особливі прикмети, виявлені на корпусі мобільного телефо-
ну, його серійний номер, серійний номер батареї, IMEI та номер SIM-
картки. Після цього мобільний телефон слід включити, вказавши по-
слідовність операцій, які в такому разі проводяться. Окремо вказується 
інформація, що міститься в «Журналі викликів», «Телефонній книзі» 
та «Обміні повідомленнями». У цьому випадку нас цікавитиме інфор-
мація, що підтверджує контакт потерпілої особи з підозрюваною. Її 
можна знайти у «Журналі викликів», де вказується номер мобільного 
телефону, з яким було встановлено зв’язок, а також час встановленого 
зв’язку та його вид (у випадку вербального спілкування). У випадку 
інформаційного повідомлення інформацію слід шукати в «Обміні по-
відомленнями». 

Під час огляду письмової розписки спочатку вказується загаль-
на інформація про таке: 

1) чим є документ (форма, розмір); 
2) у кого і де він зберігався; 
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3) зовнішній вигляд документа (на якому матеріалі виготовле-
ний, яким чорнилом зроблений запис); 

4) яка інформація в ньому міститься; 
5) чи є підписи та яких саме осіб. 
Враховуючи, що санкція ч. 3 ст. 355 КК України передбачає по-

карання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми 
років, під час розслідування таких кримінальних правопорушень мож-
ливе проведення негласних слідчих (розшукових) дії. У випадках, коли 
не встановлено особу підозрюваного або зібрано недостатню кількість 
доказів, можливо провести: 

1) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж 
(ст. 263 КПК України); 

2) аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270 КПК України); 
3) аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 260 КПК України); 
4) негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного 

дослідження (ст. 274 КПК України); 
5) спостереження за особою, річчю або місцем (ст. 269 КПК 

України). 
Організація їх проведення та застосування результатів у кримі-

нальному провадженні визначається спільним наказом Генеральної 
Прокуратури України, МВС України, СБУ, Державної прикордонної 
служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції 
України від 16.11.2012 р. № 114/1042/516/936/1687/5. 
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2.4. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ 
ДЕЯКИХ ЗЛОЧИНІВ  

У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ З НАДАННЯМ 

ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ 
 

ВСТУП 
 

Економічні, політичні, соціальні та інші реформи, що здійсню-
ються в Україні, дозволили сформувати нові економічні відносини, що 
ґрунтуються на принципах недоторканості приватної власності, вільної 
підприємницької діяльності, рівноправності та конкуренції господа-
рювальних суб’єктів. За короткий проміжок часу було створено безліч 
юридичних осіб – комерційних і некомерційних організацій, що здій-
снюють підприємницьку або іншу законну діяльність практично у 
всіх сферах вільного ринку. Поступово ділова репутація юридичної 
особи ставала істотним фактором його успішної діяльності, а дотри-
мання інтересів служби в цих організаціях – необхідною умовою пов-
ноцінного функціонування ринкових відносин в Україні. 

Реформування законодавства, що передбачає кримінальну від-
повідальність за діяння корупційного характеру, а саме зловживання 
особою чи підкуп особи, що надає публічні послуги, стало прогресив-
ною віхою для оптимізації ринкових відносин і вдосконалення вітчиз-
няного кримінального права. Водночас, будучи першою спробою ней-
тралізації злісних порушень у сфері надання публічних послуг, що 
здійснюється за допомогою методів кримінально-правового впливу, ця 
норма закономірно має і окремі прогалини. Практика засвідчує, що 
розслідування кримінальних проваджень про зловживання особою чи 
підкуп особи, яка надає публічні послуги, істотно ускладнюється вна-
слідок проблем, що виникають під час кваліфікації подібних діянь, 
застосування окремих тактичних прийомів і загалом у процесі вибору 
оптимального алгоритму розслідування. 

У методичних рекомендаціях здійснено аналіз кримінально-
правової та криміналістичної характеристики зловживання особою та 
підкупу особи, що надає публічні послуги, а також окреслено особли-
вості розслідування цієї категорії кримінальних проваджень. 
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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ 
У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ 
З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ 

 
Кримінальне законодавство, яке зазнало істотних змін у зв’язку з 

формуванням його положень відповідно до міжнародних антикорупцій-
них стандартів, зумовлює нагальну потребу розроблення актуальних 
питань удосконалення практики його застосування. Відтепер у розділі 
XVII Кримінального кодексу (надалі – КК) України передбачено відпо-
відальність за два види злочинів: 

1) злочини у сфері службової діяльності; 
2) злочини у сфері професійної діяльності, пов’язаної з надан-

ням публічних послуг. 
Зокрема визначення кримінально-правих норм у сфері службової 

діяльності відбулося із взяттям до уваги розподілу службової діяльності 
на публічний та приватний сектори. Публічна служба – це діяльність на 
державних політичних посадах, професійна діяльність суддів, прокурорів, 
військова служба, альтернативна (невійськова) служба, дипломатична 
служба, інша державна служба, служба в органах влади Автономної Рес-
публіки Крим (далі – АРК), органах місцевого самоврядування1. Своєю 
чергою, юридичною особою публічного права вважається така, яка ство-
рюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, 
органу влади АРК або органу місцевого самоврядування. Наприклад, та-
кими суб’єктами створення є держава Україна, АРК, територіальні грома-
ди, іноземні держави2. До юридичних осіб публічного права передусім 
належать підприємства державної та комунальної форми власності. Сьо-
годні в Україні державні підприємства здебільшого є у оборонній, літако-
будівній, енергетичній, у галузі природних монополій, наукових дослі-
джень, соціальних послуг3. Для цілей статей 364, 365, 368, 368-2, 369 КК 
України до державних та комунальних підприємств прирівнюються юри-
дичні особи, у статутному фонді яких відповідно державна чи  комуналь-
на частка перевищує 50% або становить величину, що забезпечує державі 

–––––––– 
1 Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 // 

Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, № 37. – Ст. 446.  
2 Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 // Відомості Верховної 

Ради України. –2003. – № 40–44. – С. 356.  
3 Оцінювання національної системи доброчесності. Україна 2011 / Д. Ковриженко, 

О. Хмара, Д. Котляр, О. Чебаненко, Р. Головенко: Творче об’єднання «ТОРО». – К.: ТОВ 
«Агенство Україна». – 2011. – С. 197.  
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чи територіальній громаді право вирішального впливу на господарську 
діяльність такого підприємства1. 

У випадках, якщо юридична особа створена іншими суб’єк-
тами, не представниками суб’єктів публічного права, то таку юриди-
чну особу називають юридичною особою приватного права. Юриди-
чна особа публічного чи приватного права вважається створеною з 
дня її реєстрації. 

Із зауваженням зазначеного злочини у сфері службової діяльно-
сті розділяються на такі підгрупи: 

а) злочини у сфері службової діяльності у публічному секторі 
(Стаття 364 «Зловживання владою або службовим становищем» КК 
України, Стаття 365 «Перевищення влади або службових повнова-
жень» КК України, Стаття 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної вигоди службовою особою» КК України, 
Стаття 368-2 «Незаконне збагачення» КК України, Стаття 369 «Пропо-
зиція або надання неправомірної вигоди службовій особі» КК України, 
Стаття 369-2 «Зловживання впливом» КК України); 

б) злочини у сфері службової діяльності у приватному секторі 
(Стаття 364-1 «Зловживання повноваженнями службовою особою 
юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-
правової форми» КК України, Стаття 365-1 «Перевищення повнова-
жень службовою особою юридичної особи приватного права незалеж-
но від організаційно-правової форми» КК України, Стаття 368-3 «Під-
куп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від 
організаційно-правової форми» КК України); 

в) злочини у сфері службової діяльності в публічному чи приват-
ному секторі, тобто злочини, які посягають на визначений законом по-
рядок діяльності службової особи незалежно від того чи це службова 
особа юридичної особи публічного чи приватного права (Стаття 366 
«Службове підроблення» КК України, Стаття 367 «Службова недба-
лість» КК України, Стаття 370 «Провокація підкупу» КК України). 

Водночас варто зауважити, що об’єктом злочину, передбаче-
ного ст. 369-2 «Зловживання впливом» КК України, є правильна, 
тобто така, що відповідає вимогам законодавства, діяльність не 
будь-якої службової чи юридичної особи публічного права, а лише 
тієї, яка уповноважена на виконання функцій держави2. Відповідно 

–––––––– 
1 Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 (зі змінами від 

18.04.2013; 16.05.2013) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – 
Ст. 131 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 37. – Ст. 1298; 2013. – № 44. – Ст. 1570. 

2 Хавронюк М. І. Науково–практичний коментар до Закону України «Про засади за-
побігання і протидії корупції» / М. І. Хавронюк. – К.: Атіка, 2011. – С. 324. 
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до положень Закону України «Про засади запобігання та протидії 
корупції» до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, 
належать: 

а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його пе-
рший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, перший віце-
прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, ін-
ші керівники центральних органів виконавчої влади, які не належать 
до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служ-
би безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Націона-
льного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений 
Верховної Ради України з прав людини; 

б) народні депутати України; 
в) державні службовці; 
г) військові посадові особи Збройних сил України та інших 

утворених відповідно до законів військових формувань; 
ґ) судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, 

Голова, члени, дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комі-
сії суддів України, службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, 
заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші 
члени Вищої ради юстиції, народні засідателі та присяжні (під час ви-
конання ними цих функцій); 

д) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх 
справ, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозді-
лів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та за-
хисту інформації України, податкової міліції; 

е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпе-
ки України, дипломатичної служби, митної служби, державної податко-
вої служби; 

є) члени Центральної виборчої комісії; 
ж) посадові та службові особи інших органів державної влади1.  
Для окремих складів злочинів у сфері службової діяльності ос-

новний безпосередній об’єкт може більшою мірою конкретизуватися. 
Наприклад, основним безпосереднім об’єктом службового підроблен-
ня є законний порядок діяльності державних органів, органів місцево-
го самоврядування, їх апарату, об’єднань громадян, підприємств, уста-
нов та організацій незалежно від форми власності в частині підготов-
ки, складання, використання і видачі офіційних документів, а також 
посвідчення фактів, які мають юридичне значення. 

–––––––– 
1 Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 15.06.2011 зі змінами 

від 13.03.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 40. – Ст. 404; 2013. – 
№ 2. – Ст. 4.  
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Отже, злочини у сфері службової діяльності та діяльності, 
пов’язаної з наданням публічних послуг, можна визначити як сукупність 
кримінально караних діянь, які посягають  на правильну (нормальну) 
діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, 
об’єднань громадян, окремих організацій, установ, підприємств (неза-
лежно від форми власності), а також осіб, які надають публічні послуги, 
зміст якої визначається відповідними нормативно-правовими актами 
законодавства України, що регулюють діяльність у певній сфері.  

 
 

2. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 
ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ 

 
До злочинів у сфері професійної діяльності, пов’язаної з надан-

ням публічних послуг, належать такі види: «Зловживання повнова-
женнями особами, які надають публічні послуги» (Стаття 365-2 КК 
України) та «Підкуп особи, яка надає публічні послуги» (Стаття 368-4 
КК України). Ці злочини характеризуються сукупністю всіх ознак, що 
притаманні корупційному кримінально караному правопорушенню: 

1) вчиняються суб’єктами відповідальності за корупційні право-
порушення (аудитор, нотаріус, оцінювач, експерт, арбітражний керую-
чий, незалежний посередник, член трудового арбітражу, третейський 
суддя, інша особа, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з на-
данням публічних послуг, а також будь-яка фізична осудна особа, яка 
досягла 16 років – у разі пропонування чи надання нею неправомірної 
вигоди за вчинення дій або бездіяльність з використанням професійних 
повноважень щодо надання публічних послуг); 

2) суб’єктивна сторона представлена умисною формою вини, а для 
зловживання – спеціальною метою – одержання неправомірної вигоди; 

3) з об’єктивної сторони залежно від конкретного складу злочи-
ну діяння можуть виражатися у формі використання особою, яка надає 
публічні послуги, своїх повноважень з метою одержання неправомір-
ної вигоди або в одержанні, наданні неправомірної вигоди чи пропози-
ції надати неправомірну вигоду за вчинення дій або бездіяльність з 
використанням особою наданих їй  повноважень щодо здійснення  
публічних послуг, в  інтересах того, хто надає таку вигоду, або в інте-
ресах третьої особи. 

Для правильної кримінально-правової оцінки згаданих злочинів 
у сфері професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних по-
слуг, детальніше розглянемо юридичний аналіз складів злочинів, пе-
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редбачених ст. 365-2 КК України «Зловживання повноваженнями осо-
бами, які надають публічні послуги» та ст. 368-4 КК України  «Підкуп 
особи, яка надає публічні послуги». 

Безпосереднім об’єктом зловживання повноваженнями особа-
ми, які надають публічні послуги, а також підкупу особи, яка надає 
публічні послуги, є законна діяльність осіб, які надають публічні по-
слуги. Згідно із змістом диспозицій ст.ст. 365-2, 368-4 КК України, до 
осіб, які надають публічні послуги, належать:  

– аудитор – це фізична особа-підприємець, яка має сертифікат,  
що визначає її кваліфікаційну придатність, або юридична особа, створе-
на відповідно до законодавства, яка здійснює підприємницьку діяль-
ність, що передбачає організаційне і методичне забезпечення аудиту, 
практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших 
аудиторських послуг. Аудит – це перевірка даних бухгалтерського облі-
ку та показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою 
висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх сут-
тєвих аспектах і відповідність вимогам законів України, положень (ста-
ндартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх поло-
жень суб’єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів. Ауди-
тори (аудиторські фірми) можуть надавати інші аудиторські послуги, 
пов’язані з їх професійною діяльністю, зокрема з ведення та відновлення 
бухгалтерського обліку, у формі консультацій з питань бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності, експертизи і оцінки стану фінансово-
господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпе-
чення господарської діяльності суб’єктів господарювання, проводити 
перевірку іпотечного покриття.  Контроль за дотриманням аудиторсь-
кими фірмами та аудиторами вимог закону, стандартів аудиту, норм 
професійної етики аудиторів здійснює Аудиторська палата України1; 

– нотаріус – це уповноважена державою фізична особа, яка здій-
снює нотаріальну діяльність у державній нотаріальній конторі, держав-
ному нотаріальному архіві або незалежну професійну нотаріальну дія-
льність, зокрема посвідчує права, а також факти, що мають юридичне 
значення, та вчиняє інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою 
надання їм юридичної вірогідності. Нотаріусом може бути громадянин 
України, який має повну вищу юридичну  освіту, володіє державною 
–––––––– 

1 Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.05.1993 (зі змінами від 14.03.1995, 
від 20.02.1996, 15.05.2003, 24.06.2004, 06.07.2005, 15.12.2005, 19.01.2006, 14.09.2006, 
01.07.2010, 21.04.2011, 07.07.2011, 17.05.2012, 16.10.2012) // Відомості Верховної Ради 
України. – 1993. – № 23. – Ст. 243; 1995. – № 14. – Ст. 88; 1996. – № 9. – Ст. 44; 2003. – 
№ 30. – Ст. 247; 2004. – № 45. – Ст. 501; 2005, № 34. – Ст. 434; 2006. – № 14. – Ст. 117; 
2006. – № 22. – Ст. 184; 2006. – № 44. – Ст. 432; 2010. – № 37. – Ст. 496; 2011. – № 43. – 
Ст. 448; 2011. – № 44. – Ст. 462; 2012. – № 7. – Ст. 53; 2013. – № 14. – Ст. 89. 
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мовою, має стаж роботи у сфері права не  менше шести років, з них по-
мічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори 
– не менше трьох років, склав кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво 
про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріу-
сом особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана не-
дієздатною за рішенням суду. Нотаріусу забороняється використовувати 
свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийн-
яття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб1;  

– оцінювач – це громадянин України, іноземець чи особа без 
громадянства, яка склала кваліфікаційний іспит та одержала кваліфі-
каційне свідоцтво  оцінювача на право провадити оцінку майна, май-
нових прав як процесу визначення їх вартості на дату оцінки за відпо-
відною процедурою, методиками на підставі положень (національних 
стандартів) оцінки майна та на засадах міжнародних стандартів оцінки. 
Професійна оціночна діяльність, тобто діяльність оцінювачів та 
суб’єктів оціночної діяльності, полягає в організаційному, методично-
му та практичному забезпеченні проведення оцінки майна, розгляді та 
підготовці висновків щодо вартості майна. 

Професійна оціночна діяльність здійснюється у таких формах: 
– практична діяльність з оцінки майна, яка полягає у практичному 

виконанні оцінки майна та всіх процедур, пов’язаних з нею, відповідно до 
вимог, встановлених нормативно-правовими актами з оцінки майна; 

– консультаційна діяльність, яка полягає в наданні консультацій 
з оцінки майна суб’єктам оціночної діяльності, замовникам оцінки та 
(або) іншим особам в усній або письмовій формі; 

– рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), яке 
полягає в їх критичному розгляді та наданні висновків щодо їх повноти, 
правильності виконання та відповідності застосованих процедур оцінки 
майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна; 

– методичне забезпечення оцінки майна, яке полягає в розроб-
ленні методичних документів з оцінки майна та наданні роз’яснень що-
до їх застосування; 

– навчальна діяльність оцінювачів, яка полягає в участі у навча-
льному процесі з професійної підготовки оцінювачів. 

Водночас практичну діяльність з оцінки майна можуть здійсню-
вати виключно суб’єкти професійної оціночної діяльності, а саме: 

1) фізичні особи – суб’єкти  підприємницької діяльності, а також 
юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та фор-
ми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких 
–––––––– 

1 Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 (зі змінами) // Відомості Верховної Ра-
ди України. – 1993. – № 39. – Ст. 383. 



 328

працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб’єкта оці-
ночної діяльності; 

2) органи державної  влади та органи місцевого самоврядування, 
які отримали повноваження на здійснення оціночної  діяльності в про-
цесі виконання функцій з управління та розпорядження державним 
майном та (або) майном, що є у комунальній власності, та у складі 
яких працюють оцінювачі. Органом державної влади, який здійснює 
державне регулювання оціночної діяльності в Україні, є Фонд держав-
ного майна України1; 

– експерт – це фізична особа, яка має вищу освіту, відповідну 
спеціальність і кваліфікацію, володіє навичками аналізу експертної 
інформації, методикою експертної оцінки та є виконавцем досліджен-
ня, перевірки, аналізу та оцінки об’єктів експертизи на предмет їх від-
повідності вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і 
правилам, а також підготовки обґрунтованих висновків для ухвалення 
рішень щодо об’єктів експертизи.  

Залежно від об’єкту експертизи законодавством передбачено 
декілька видів експертиз, зокрема: 

1) наукова та науково-технічна експертиза, об’єктами якої мо-
жуть бути: 

– діючі об’єкти техніки (зокрема і військової) та промисловості, 
споруди, природні об’єкти тощо, стосовно яких виникає потреба отри-
мати науково обґрунтовані експертні висновки; 

– проекти, програми, пропозиції, щодо яких необхідно здійсни-
ти науково обґрунтований аналіз і дати висновок про доцільність їх 
прийняття, впровадження, подальшого використання тощо; 

– державні цільові наукові та науково-технічні програми; 
– міждержавні наукові та науково-технічні програми, що реа-

лізуються на підставі міжнародних договорів України в межах її 
території; 

– галузеві та міжгалузеві програми у сфері наукової і науково-
технічної діяльності; 

– інноваційні програми та проекти державного значення2; 

–––––––– 
1 Про оцінку майна, майнових прав та професійну  оціночну діяльність в Україні: 

Закон України від 12.07.2001 (зі змінами від 05.06.2003, 19.06.2003, 18.11.2003, 
11.12.2003, 09.09.2004, 01.07.2010, 07.04.2011, 15.11.2011, 17.05.2012, 02.10.2012, 
16.10.2012, 20.11.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 47. – Ст. 251; 2003. – 
№ 38. – Ст. 313; 2004. – № 2. – Ст. 6; 2004. – № 11. – Ст. 140; 2004. – № 15. – Ст. 229; 
2005. – № 1. – Ст. 14; 2010. – № 37. – Ст.496; 2011. – № 41. – Ст. 413; 2012. – № 25. – 
Ст. 261; 2013. – № 14. – Ст. 89. 

2 Про наукову і науково-технічну експертизу: Закон України від  10.02.1995 // Відо-
мості Верховної Ради України. – 1995. – № 9. – Ст. 56. 
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2) експертиза землевпорядної документації, об’єктом якої від-
повідно є документація із землеустрою та документація з оцінки зе-
мель, матеріали і документація державного земельного кадастру1; 

3) екологічна експертиза, об’єктами якої є проекти законодав-
чих та інших нормативно-правових актів, документація з впроваджен-
ня нової техніки, технологій, матеріалів, речовин, продукції, генетично 
модифікованих організмів, реалізація яких може призвести до пору-
шення екологічних нормативів, негативного впливу на стан навколиш-
нього природного середовища, а також екологічні ситуації, що склали-
ся в окремих населених пунктах і регіонах, діючі комплекси, об’єкти, 
зокрема і військові, оборонні та інші, інформація про які становить 
державну таємницю та комплекси, що мають значний негативний 
вплив на стан навколишнього природного середовища. Крім цього, 
державній екологічній експертизі підлягають: 

– державні інвестиційні програми, проекти схем розвитку і роз-
міщення продуктивних сил, розвитку окремих галузей економіки; 

– проекти генеральних планів населених пунктів, схем районного пла-
нування; 

– документація з перепрофілювання, консервації та ліквідації 
діючих підприємств, окремих цехів, виробництв та інших промисло-
вих і господарських об’єктів, які можуть негативно впливати на стан 
навколишнього природного середовища; 

– проекти законодавчих та інших  нормативно-правових актів, 
що регулюють відносини в галузі забезпечення екологічної (зокрема 
радіаційної) безпеки, охорони навколишнього природного середовища і 
використання природних ресурсів, діяльності, що може негативно 
впливати на стан навколишнього природного середовища; 

– документація із впровадження нової техніки, технологій, матеріа-
лів і речовин (зокрема тих, що закуповуються за кордоном), які можуть 
створити потенційну загрозу навколишньому природному середовищу; 

– документація щодо генетично модифікованих організмів, що 
призначаються для використання у відкритій системі2;  

4) судова експертиза – як дослідження матеріальних об’єктів, явищ 
і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у 
провадженні органів досудового розслідування чи суду3.  

–––––––– 
1 Про державну експертизу  землевпорядної документації:  Закон України від 17.06. 

2004 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 38. – Ст. 471.  
2 Про екологічну експертизу: Закон України від 09.02.1995 // Відомості Верховної Ради 

України. – 1995. – № 8. – Ст. 54.  
3 Про судову експертизу: Закон України від  25.02.1994 // Відомості Верховної Ради 

України. – 1994. – № 28. – Ст. 232. 
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Державна експертиза проводиться в обов’язковій, вибірковій та 
добровільній формах. Регулювання у сфері державної експертизи здійс-
нюють Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, спеціально 
уповноважений орган виконавчої влади у сфері державної експертизи, 
інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у ме-
жах повноважень, визначених законом. Експерт несе персональну від-
повідальність за достовірність і повноту аналізу, обґрунтованість реко-
мендацій та у зв’язку з цим наділяється відповідними повноваженнями 
щодо надання публічних послуг. Загалом державні експерти мають пра-
во: одержувати на свою вимогу відомості та матеріали, необхідні для 
проведення державної експертизи; брати участь у проведенні експертно-
го аналізу та оцінці об’єктів державної експертизи на всіх стадіях її про-
ведення; брати участь у проведенні державної експертизи або відмови-
тися від участі в ній, якщо це не пов’язано з виконанням службових 
обов’язків та в інших випадках, визначених законом; на доступ у вста-
новленому законодавством порядку до баз даних документації та мате-
ріалів щодо питань, пов’язаних з об’єктами державної експертизи; ста-
вити питання про відхилення поданої на державну експертизу докумен-
тації чи матеріалів, які не відповідають вимогам законодавства, встанов-
леним стандартам, нормам та правилам; вносити пропозиції щодо залу-
чення до проведення державної експертизи висококваліфікованих спеці-
алістів і наукових працівників; вільно викладати особисту думку щодо 
експертного аналізу, вимагати надання додаткових матеріалів, розраху-
нків і обґрунтувань, необхідних для підготовки об’єктивних висновків; 
одержувати стосовно об’єкта експертизи достовірні відомості, довідкові 
та інформаційні матеріали, зокрема й такі, що не підлягають розголо-
шенню. До обов’язків експертів державної експертизи згідно із законо-
давством належать: дотримуватися встановлених строків та порядку 
проведення державної експертизи; відслідковувати відповідність 
об’єктів державної експертизи вимогам законодавства, а також встанов-
леним стандартам, нормам і правилам; забезпечувати об’єктивне та які-
сне проведення державної експертизи; вносити обґрунтовані зауваження 
та пропозиції щодо матеріалів та документації, які підлягають державній 
експертизі; вносити відповідні пропозиції щодо вдосконалення форм і 
методів проведення державної експертизи; заявляти самовідвід у разі 
наявності особистої заінтересованості щодо конкретного об’єкта держа-
вної експертизи1. Повноваження експертів можуть більшою мірою кон-
кретизуватися залежно від виду експертизи, яку вони здійснюють. На-
приклад, незалежно від виду судочинства судовий експерт має право: з 
–––––––– 

1 Про державну експертизу  землевпорядної документації:  Закон України від 
17.06.2004 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 38. – Ст. 471. 



 331

дозволу особи або органу, які призначили судову експертизу, бути прису-
тнім під час проведення слідчих чи судових дій і заявляти клопотання, що 
стосуються предмета судової експертизи; подавати скарги на дії особи, у 
провадженні якої перебуває справа, якщо ці дії порушують права судово-
го експерта; одержувати винагороду за проведення судової експертизи, 
якщо її виконання не є службовим завданням. Інші специфічні права су-
дового експерта передбачаються процесуальним законодавством1;  

– арбітр (лат. arbiter – суддя-посередник) – особа, яку або при-
значають відповідні органи, або обирають самі сторони за добровіль-
ною згодою з метою вирішення спорів, конфліктів, суперечок. Функції 
арбітра відомі ще римському праву, за яким арбітри мирили сторони 
або були суддями під час третейського розгляду справ. Колективний 
трудовий спір (конфлікт) – це розбіжності, що виникли між сторонами 
соціально-трудових відносин, щодо: 

а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-еконо-
мічних умов праці та виробничого побуту; 

б) укладення чи зміни колективного договору, угоди; 
в) виконання колективного договору, угоди або окремих їх по-

ложень; 
г) невиконання вимог законодавства про працю; 
– член трудового арбітражу – це фахівець, експерт чи інша осо-

ба, залучена сторонами, яка входить до складу трудового арбітражу. 
Трудовий арбітраж – це орган, який складається із залучених сторонами 
фахівців, експертів та інших осіб і ухвалює рішення по суті трудового 
спору (конфлікту). Трудовий арбітраж утворюється з ініціативи однієї із 
сторін або незалежного посередника у триденний строк у разі: несхва-
лення примирною комісією погодженого рішення щодо вирішення ко-
лективного трудового спору (конфлікту) з питань, передбачених пунк-
тами «а» і «б» статті 2 цього Закону; виникнення колективного трудово-
го спору (конфлікту) з питань, передбачених пунктами «в» і «г» статті 2 
цього Закону. Кількісний і персональний  склад трудового арбітражу 
визначається за згодою сторін. Голова трудового арбітражу обирається з 
його членів. До складу трудового арбітражу також можуть належати 
народні депутати України, представники органів державної влади, орга-
нів місцевого самоврядування й інші особи2;  

– арбітражний керуючий – це суб’єкт незалежної професійної 
діяльності, фізична особа з числа осіб, які отримали відповідне свідоц-

–––––––– 
1 Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 // Відомості Верховної Ради 

України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.  
2 Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України 

від 03.03.1998 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 227. 
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тво і внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих, та призначена 
господарським судом у праві про банкрутство, а саме як: 

а) розпорядник майна, який здійснює повноваження щодо нагля-
ду та контролю за управлінням та розпорядженням майном боржника 
на період провадження у справі про банкрутство; 

б) керуючий санацією, тобто відновленням платоспроможності 
боржника з метою запобігання його банкрутству шляхом вжиття орга-
нізаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, 
фінансово-економічних, правових заходів відповідно до законодавства 
до порушення провадження у справі про банкрутство; 

в) ліквідатор, який організовує ліквідаційну процедуру боржни-
ка, визнаного банкрутом1. 

Контроль за діяльністю арбітражних керуючих здійснюють 
Міністерство юстиції України як державний орган з питань банкрут-
ства та за дорученням Мін’юсту України головні управління юстиції 
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в об-
ластях, містах Києві та Севастополі як територіальні органи з питань 
банкрутства2; 

– незалежний посередник – визначена за спільним вибором сто-
рін особа, яка сприяє встановленню взаємодії між сторонами, прове-
денню переговорів, бере участь у виробленні примирною комісією 
взаємоухваленого рішення3; 

– третейський суддя (під час виконання цих функцій) – це фізич-
на особа, призначена чи обрана сторонами у погодженому сторонами 
порядку або призначена чи обрана для вирішення спорів у третейському 
суді. Третейський суд – це недержавний незалежний орган, що утворю-
ється за угодою або відповідним рішенням зацікавлених фізичних та/або 
юридичних осіб для вирішення спорів, що виникають із цивільних та 
господарських правовідносин. Завданням третейського суду є захист 
майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізич-
них чи юридичних осіб шляхом всебічного  розгляду та вирішення спо-
рів. Склад третейського суду формується шляхом призначення чи об-

–––––––– 
1 Арбітражні керуючі – суб’єкти незалежної професійної діяльності: вимоги та поря-

док набуття статусу: Роз’яснення Міністерства юстиції України від 08.05.2013 [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua; Про відновлення платоспро-
можності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від  14.05.1992 (зі 
змінами ) // Відомості Верховної Ради України. –1992. – № 31. – Ст. 440. 

2 Про затвердження Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпо-
рядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів): Наказ Міністерства Юстиції України 
від 27.06.2013 № 1284/5 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 52. – Ст. 1925.  

3 Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 
03.03.1998 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 227. 
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рання третейських суддів (третейського судді). Третейський суд може 
розглядати справи в складі одного третейського судді або в будь-якій 
непарній кількості третейських суддів1. Використання щодо третейсько-
го судді словосполучення «під час виконання ним цих функцій», не 
означає, що третейський суддя стає суб’єктом відповідальності за зло-
чини у сфері надання публічних послуг, лише тоді, коли він перебуває 
на засіданні. Виконання третейським суддею своїх функцій триває 
упродовж дії контракту між ним і сторонами у справі2;  

– інші особи, які здійснюють іншу професійну діяльність, пов’я-
зану з наданням публічних послуг (наприклад, працівники підприємств, 
установ, організацій, що надають адміністративні послуги, соціальні 
працівники, працівники житлово-комунальних організацій, працівники 
державних та комунальних закладів освіти, охорони здоров’я, культу-
ри, фізичної культури і спорту, працівники державних, комунальних 
підприємств залізничного, повітряного, автомобільного, водного транс-
порту, міського електротранспорту, журналісти, інші працівники дер-
жавних та комунальних засобів масової інформації, адвокати, у випад-
ках надання ними безоплатної для клієнта правової допомоги з опла-
тою їх послуг за рахунок державного чи місцевого бюджету, тимчасові 
адміністратори банків та інших фінансових установ3). 

Отже, інші особи, які надають публічні послуги (крім аудитора, 
нотаріуса, оцінювача, експерта, арбітражного керуючого, незалежного 
посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді) – це осо-
би, що характеризуються єдністю таких ознак: 

1) місце праці – органи державної влади, органи місцевого са-
моврядування, державні чи комунальні підприємства, установи, орга-
нізації або інші підприємства, установи, організації, які фінансуються з 
державного чи місцевих бюджетів4; 

2) вид професійної діяльності – надання публічних послуг; 
3) оплата праці за надання публічних послуги відбувається за 

кошти державного бюджету чи місцевих бюджетів.  

–––––––– 
1 Про третейські суди: Закон України від 11.05.2004 // Відомості Верховної Ради Укра-

їни. – 2004. – № 35. – Ст. 412. 
2 Хавронюк М. І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про засади за-

побігання і протидії корупції» / М. І. Хавронюк. – К.: Атіка, 2011. – С. 86. 
3 Хавронюк М. І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про засади за-

побігання і протидії корупції» / М. І. Хавронюк. – К.: Атіка, 2011. – С. 80–81. 
4 Для цілей статей 364, 365, 368, 368-2, 369 КК України до державних та комуналь-

них підприємств прирівнюються юридичні особи, у статутному фонді яких відповідно 
державна чи комунальна частка перевищує 50 відсотків або становить величину, що 
забезпечує державі чи територіальній громаді право вирішального впливу на господар-
ську діяльність такого підприємства 
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Одним з відправних положень щодо надання правильної кримі-
нально-правової оцінки злочинів, передбачених ст.ст. 365-2, 368-4 КК 
України, є уточнення з одного боку – поняття професійної діяльності, а 
з іншого – поняття змісту публічних послуг.  

Досліджуючи поняття професійної діяльності, варто зауважити 
на два схожих, але різних за сутністю та значенням поняття, а саме: 
поняття «професія» та «професійна діяльність». Відтак згідно з класи-
фікатором професій професія – це здатність особи виконувати роботи, 
які вимагають певної кваліфікації. Своєю чергою, поняття професійної 
діяльності не визначено в жодному нормативно-правовому акті, крім 
Закону України «Про старування». Тому відповідно до аналізу норм 
цього Закону та Класифікатора професій, О. А. Файєр дійшов виснов-
ку, що професійна діяльність – це така діяльність, яка, по-перше, здій-
снюється особами-професіоналами, особливі ознаки яких визначені 
Класифікатором професій, та, по-друге, їх діяльність може спричинити 
шкоду третім особам. Професійна діяльність не завжди оцінюється 
вірно та однаково, що зумовлює потребу у виділенні її структурних 
елементів та масовість, особливу відповідальність осіб, які здійснюють 
професійну діяльність, високі вимоги до таких осіб з боку суспільства, 
інтелектуальний характер тощо1.  

Перед дослідження поняттям публічних послуг варто зауважи-
ти, що його немає у положеннях чинного законодавства, що істотно 
ускладнює юридичну практику. Натомість у положеннях Закону 
України «Про адміністративні послуги» зазначається, що не нале-
жать до суспільних відносин, які пов’язані з наданням публічних по-
слуг, такі: 

1) здійснення державного нагляду (контролю); 
2) метрологічного контролю і нагляду; 
3) акредитації органів з оцінки відповідності; 
4) дізнання, досудового слідства; 
5) оперативно-розшукової діяльності; 
6) судочинства, виконавчого провадження; 
7) нотаріальних дій; 
8) виконання покарань; 
9) доступу до публічної інформації; 
10) застосування законодавства про захист економічної конку-

ренції; 
11) провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею; 
12) набуття прав на конкурсних засадах; 

–––––––– 
1 Файєр О. А. Поняття професійної діяльності та її структурі елементи / О. А. Файєр 

// Університетські наукові записки. – 2009. – № 3 (31). – С. 128–129. 
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13) набуття прав стосовно об’єктів, обмежених у цивільному 
обігу, виконання покарань1.  

Окрім цього, у відповідних підзаконних нормативно-правових ак-
тах узагальнено переліки та порядок надання платних послуг залежно від 
суб’єкта (чи місця) їх надання, а саме: в державних та комунальних закла-
дах охорони здоров’я, вищих медичних навчальних закладах та науково-
дослідних установах (Постанова Кабінету Міністрів України від 
17.09.1996 № 1138); закладами фізичної культури і спорту, що утриму-
ються за рахунок бюджетних коштів (Постанова Кабінету Міністрів Укра-
їни від 14.04.2009 № 356); навчальними закладами, іншими установами та 
закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної фо-
рми власності (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 
№ 796); дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, що утримують-
ся за рахунок бюджетних коштів (Постанова Кабінету Міністрів України 
від 27.08.2010 № 796); закладами культури, заснованими на державній та 
комунальній формі власності (Постанова Кабінету Міністрів України від 
12.12.2011 № 1271); бюджетними науковими установами (Постанова Ка-
бінету Міністрів України від 28.07.2003 № 1180); бюджетними установа-
ми державної системи страхового фонду документації у сфері створення, 
формування, ведення і використання страхового фонду документації (По-
станова Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1553); бюджетними 
установами, що належать до сфери управління Державного агентства во-
дних ресурсів ( Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 
№ 1101); бюджетними установами природно-заповідного фонду (Поста-
нова Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1913); організаціями, 
що належать до єдиної системи державного резерву (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 23.04.2003 № 586); установами і організаціями те-
лебачення і радіомовлення, заснованими на державній формі власності 
(Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.1999 № 969); архівними 
установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (Постанова 
Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639); Державною 
фельд’єгерською службою (Постанова Кабінету Міністрів України від 
26.10.2011 № 1105); державними хлібними інспекціями Автономної Рес-
публіки  Крим та областей (Постанова Кабінету Міністрів України від 
23.07.2009 № 834); державними насіннєвими інспекціями Мінагрополіти-
ки (Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 № 647); відділа-
ми державної реєстрації актів цивільного стану (Постанова Кабінету Мі-
ністрів України від 22.12.2010 № 1168); підрозділами Міністерства внут-
рішніх справ та Державної міграційної служби (Постанова Кабінету Міні-
–––––––– 

1 Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 // Офіційний вісник Укра-
їни. – 2012. – № 76. – Ст. 3067.  
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стрів України від 04.06.2007 № 795); органами та установами виконання 
покарань, слідчими ізоляторами (їх виробничими майстернями і підсоб-
ними господарствами) та іншими установами Державної кримінально-
виконавчої служби, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (По-
станова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1228); відділами 
державної реєстрації актів цивільного стану (Постанова Кабінету Мініст-
рів України від 05.10.2011 № 1019); Державною кримінально-виконавчою 
службою (Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1017); 
підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної 
служби (Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795); 
підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 26.10.2011 № 1102).  

До того ж у чинному законодавстві також передбачені переліки 
платних послуг залежно від їх характеру (чи змісту), зокрема:  

– побутові, на провадження діяльності з надання яких придбаваєть-
ся торговий патент (виготовлення чохлів усіх видів, навісів, тентів тощо, 
штор, занавісок, драпіровок, ремонт житла за індивідуальним замовленням, 
технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і 
мопедів за індивідуальним замовленням, радіотелевізійної та аудіо- і відео-
апаратури (крім структурних підрозділів, розташованих у сільській місце-
вості), заміна елементів живлення годинників, виготовлення металовиро-
бів/огорож, гратів, поручнів за індивідуальним замовленням, ремонт інших 
предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів, 
виготовлення та ремонт ювелірних виробів за індивідуальним замовленням; 
обмін лому дорогоцінних металів на раніше виготовлені ювелірні вироби, 
прокат спортивних і  туристичних виробів, наметів, прогулянкових човнів, 
лижного спорядження, ракеток, ковзанів, двоколісних велосипедів, дельта-
планів, парусних дощок, водних лиж, а також транспортних засобів, весіль-
ного та урочистого одягу, предметів атрибутики, виконання фото-робіт та 
обробки фотоматеріалів, перукарські послуги (тільки на території мм. Києва 
і Севастополя, обласних центрів), тиражування звукозаписів, відеозаписів за 
індивідуальним замовленням1);  

– соціальні (соціально-побутові, психологічні, соціально-педаго-
гічні, соціально-медичні, соціально-економічні, юридичні, послуги з 
працевлаштування, інформаційні та інші соціальні послуги2);  

–––––––– 
1 Про затвердження переліку платних побутових послуг на провадження діяльності, 

з надання яких придбавається торговий патент: постанова Кабінету міністрів України від 
29.12.2010 №1258 // Офіційний вісник України. –  2011. – № 7. – Ст.  332. 

2 Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження 
їх переліку: Постанова Кабінету міністрів України від 14.01.2004 №12 
// Офіційний вісник України.  – 2004. –  № 2, том 1. – Ст. 42.  
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– адміністративні – як результат здійснення владних повноважень 
суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юри-
дичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або 
обов’язків такої особи відповідно до закону1 (видача ліцензій, дозволів та 
інших документів дозвільного характеру, сертифікатів, свідоцтв, атеста-
тів, посвідчень; реєстрація (фактів, суб’єктів, прав, об’єктів, зокрема і ле-
галізація суб’єктів і актів (документів), нострифікація та верифікація); 
інші види діяльності незалежно від назви, у результаті провадження яких 
зацікавленим фізичним та юридичним особам, а також об’єктам, що пере-
бувають у власності, володінні чи користуванні таких осіб, надається або 
підтверджується певний юридичний статус та/або факт2). Водночас не 
визнаються адміністративними послугами: контрольна діяльність (прове-
дення перевірки, ревізії, інспектування тощо), освітні, медичні та госпо-
дарські послуги, які надаються органами виконавчої влади, державними 
підприємствами, установами та організаціями3. 

Наприклад, до адміністративних послуг, що надаються підроз-
ділами Міністерства внутрішніх справ, належать: сертифікація зброї, 
конструктивно схожих із нею виробів, набоїв, виробів піротехнічних 
побутового призначення та феєрверків з видачею сертифікатів підроз-
ділами експертної служби; видача дозволів на придбання, перевезення, 
зберігання, носіння (реєстрація, перереєстрація зброї, боєприпасів, 
інших предметів, на які поширюється дозвільна система, переоформ-
лення зброї за місцем її  обліку з одного власника на іншого, видача 
дозволу (оформлення  документів) на відкриття та функціонування 
відповідних об’єктів дозвільної системи, видача дублікатів документів 
дозвільного характеру, у разі їх втрати або пошкодження, ліцензування 
підрозділами міліції громадської безпеки); видача посвідчення водія на 
право керування транспортними засобами, свідоцтва про підготовку 
водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, видача 
свідоцтва про допуск транспортних засобів до перевезення небезпеч-
них вантажів, реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засо-
бів з видачею свідоцтва про реєстрацію або його дубліката та номер-
них знаків, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової 
картки та номерних знаків для разових поїздок, проведення експертно-
го дослідження транспортних засобів і супровідних документів з вида-

–––––––– 
1 Про адміністративні послуги: Закон України від  06.09.2012 // Офіційний вісник 

України.  – 2012. – № 76. – Ст. 3067. 
2Лист Міністерства Юстиції України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v3647323–11/print1373794364615888 
3Лист Міністерства Юстиції України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v3647323–11/print1373794364615888 
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чею експертного висновку, видача свідоцтва про реєстрацію колісних 
транспортних засобів у зв’язку з його пошкодженням або непридатніс-
тю, внесенням змін до реєстраційного  документа або для виїзду за 
кордон, видача тимчасового реєстраційного талона на право керування 
транспортним засобом тощо підрозділами Державної автомобільної 
інспекції. Натомість іншими платними послугами, які надаються згід-
но з основною діяльністю підрозділів Міністерства внутрішніх справ, 
вважаються: проведення судової експертизи в цивільних та господар-
ських справах, досліджень та оцінки на замовлення, огляд місць про-
ведення масових заходів на вибухобезпеку, нанесення спеціальних 
індивідуальних та дублюючих ідентифікаційних номерів транспортних 
засобів, відстрілювання вогнепальної зброї  та огляд її технічного ста-
ну підрозділами  експертної служби; забезпечення супроводження для 
безпечного перевезення, супроводження вантажів, транспортного за-
собу спеціалізованими автомобілями Державтоінспекції МВС з вико-
ристанням спеціальних світлових або звукових сигналів підрозділами 
Державної автомобільної інспекції.  

Переліки платних адміністративних послуг також ретельно про-
писані в чинному законодавстві залежно від суб’єкта їх надання, а саме: 
Міністерством енергетики та вугільної промисловості (Кабінет Мініст-
рів України; Розпорядження, Перелік від 26.10.2011 № 1071-р); Держав-
ною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, 
що належать до сфери її управління (Кабінет Міністрів України; Розпо-
рядження, Перелік від 26.10.2011 № 1067-р); Міністерством економічно-
го розвитку і торгівлі, підприємствами та організаціями, що належать до 
сфери його управління, і розміру плати за їх надання (Кабінет Міністрів 
України; Постанова, Перелік від 26.10.2011 № 1111); Державною пробі-
рною службою, та розмір плати за її надання (Кабінет Міністрів Украї-
ни; Постанова, Перелік від 26.10.2011 № 1099); Державною архітектур-
но-будівельною інспекцією та її територіальними органами (Кабінет 
Міністрів України; Розпорядження, Перелік від 05.10.2011 № 947-р); 
Державною митною службою (Кабінет Міністрів України; Розпоря-
дження, Перелік від 28.09.2011 № 913-р); Державною комісією з регу-
лювання ринків фінансових послуг (Кабінет Міністрів України; Розпо-
рядження, Перелік від 21.09.2011 № 892-р); Державною податковою 
службою (Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Перелік від 
14.09.2011 № 870-р); Національною комісією регулювання електроенер-
гетики (Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Перелік від 
29.06.2011 № 657-р); Міністерством охорони здоров’я (Кабінет Мініст-
рів України; Розпорядження, Перелік від 09.06.2011 № 561-р); Держав-
ною службою з лікарських засобів (Кабінет Міністрів України; Розпоря-
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дження, Перелік від 09.06.2011 № 564-р); Державною службою з над-
звичайних ситуацій (Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Пере-
лік від 09.06.2011 № 550-р); Службою безпеки (Кабінет Міністрів Укра-
їни; Розпорядження, Перелік від 09.06.2011 № 526-р); Державною служ-
бою гірничого нагляду та промислової безпеки (Кабінет Міністрів Укра-
їни; Розпорядження, Перелік від 09.06.2011 № 521-р); Державним космі-
чним агентством (Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Перелік 
від 09.06.2011 № 518-р); Державною службою з контролю за наркотика-
ми (Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Перелік від 09.06.2011 
№ 513-р); Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації (Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 
09.06.2011 № 626); Державним агентством рибного господарства та ка-
пітанами морських рибних портів (Кабінет Міністрів України; Розпоря-
дження, Перелік від 09.06.2011 № 506-р); Державною інспекцією сільсь-
кого господарства, а також державними інспекціями сільського госпо-
дарства в Автономній Республіці Крим та областях, мм. Києві та Севас-
тополі, районах (Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 
09.06.2011 № 599); Державним агентством лісових ресурсів, його тери-
торіальними органами та республіканським комітетом Автономної Рес-
публіки Крим з лісового і мисливського господарства (Кабінет Міністрів 
України; Розпорядження, Перелік від 06.06.2011 № 491-р); Міністерст-
вом екології та природних ресурсів і Державною службою геології та 
надр (Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 01.06.2011 
№ 705); Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіаль-
ними органами, і розміру плати за їх надання та визнання такими, що 
втратили чинність розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у 
сфері використання ядерної енергії (Кабінет Міністрів України; Поста-
нова, Перелік від 01.06.2011 № 591); Міністерством юстиції, Державною 
реєстраційною службою та структурними підрозділами територіальних 
органів Міністерства юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень 
Державної реєстраційної служби (Кабінет Міністрів України; Постано-
ва, Перелік від 25.05.2011 № 639); Національною комісією з питань ре-
гулювання зв’язку та державним підприємством «Український держав-
ний центр радіочастот» (Кабінет Міністрів України; Розпорядження, 
Перелік від 23.05.2011 № 668-р); Міністерством фінансів (Кабінет Міні-
стрів України; Постанова, Перелік від 06.04.2011 № 352); архівними 
установами (Лист Міністерства юстиції України від 18.03.2011 № 3647-
0-26-11-21); Державною службою експортного контролю (Кабінет Міні-
стрів України; Постанова, Порядок, Перелік від 13.07.2011 № 746).  

З огляду на важливість понятійної визначеності терміну «публі-
чні послуги» для юридичної практики науковці дійшли відповідних 
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висновків щодо ознак публічних послуг. Наприклад, Є. Талапіна та 
Ю. Тіхоміров вирізняють такі ознаки публічних послуг: 

1 – такі послуги спрямовані на реалізацію суспільних інтересів; 
2 – мають необмежене коло суб’єктів, які користуються послу-

гою; здійснюються органом державної чи муніципальної влади або 
іншим суб’єктом; 

3 – ґрунтуються на публічній і на приватній власності1. 
Акцентуючи на юридичній значимості держаних послуг, 

Л. К. Терещенко розрізняє їх два види: 
1) послуги, що виражаються у вчиненні юридичних дій (держа-

вна реєстрація суб’єктів, об’єктів, фактів, дій, ліцензування, атестація, 
акредитація, видача дозволів тощо); 

2) послуги, що виражаються у вчиненні фактичних дій (консу-
льтування, надання медичної допомоги, надання інформації з інфор-
маційних баз даних тощо)2. 

Своєю чергою, М. І. Хавронюк зауважує, що публічними послуга-
ми можна вважати лише такі, які надаються публічним сектором (тобто 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підпри-
ємствами, установами та організаціями  державної та комунальної форми 
власності), а в окремих випадках – приватним сектором під відповідаль-
ність публічного сектору (публічної влади) і за рахунок публічних коштів 
(тобто коштів державного чи місцевих бюджетів). Водночас для визна-
чення природи послуги на перше місце ставиться не безпосередній 
суб’єкт її надання, а суб’єкт, який несе відповідальність за надання такої 
послуги, а також джерело фінансування надання цього виду послуг, тобто 
вид бюджету. Залежно від суб’єкта, що надає публічні послуги чи відпо-
відає за їх надання, можна виокремити два види публічних послуг: 

1) державні, що надаються органами державної влади (зазвичай 
виконавчої), державними підприємства, установами, організаціями, 
органами місцевого самоврядування в порядку виконання делегованих 
державою повноважень за кошти державного бюджету; 

2) муніципальні послуги, що надаються органами місцевого са-
моврядування, органами виконавчої влади та підприємства, установа-
ми, організаціями в порядку виконання делегованих органами місцево-
го самоврядування повноважень за кошти місцевого бюджету3.  

–––––––– 
1 Талапина Э., Тихомиров Ю. Публичные функции в экономике / Э. Талапина, Ю. 

Тихомиров// Право и экономика. – 2002. – № 6. – С. 5.  
2 Публичные услуги и право: научн.-практ. пособие / под ред. Ю. А. Тихомирова. – 

М.: Норма, 2007. – С. 13. 
3 Хавронюк М. І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про засади за-

побігання і протидії корупції» / М. І. Хавронюк. – К.: Атіка, 2011. – С. 73–74. 
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Під публічними послугами у ст. 365-2 «Зловживання повноважен-
нями особами, які надають публічні послуги» КК України та ст. 368-4 
«Підкуп особи, яка надає публічні послуги» КК України розуміються: 

1 – адміністративні послуги, які надаються органами державної 
влади, держаними підприємствами, установами й організаціями, а та-
кож органами місцевого самоврядування під час здійснення делегова-
них повноважень та згідно з переліками, про які вже зазначалося; 

2 – послуги, які надаються на професійній основі так званими «са-
мо зайнятими особами», зокрема особами, які здійснюють належну про-
фесійну діяльність та під час здійснення своєї професійної діяльності; 

3 – послуги, що надаються юридичними особами приватного 
права1. 

Продовжуючи порівняльну кримінально-правову характеристи-
ку злочинів у сфері надання публічних послуг, варто зауважити на те, 
що відповідні склади злочинів найперше відрізняються об’єктивною 
стороною. Водночас злочин, передбачений ст. 365-2 «Зловживання 
повноваженнями особами, які надають публічні послуги» КК України, 
з об’єктивної сторони характеризується сукупністю таких ознак: 

1 – діяння (дія чи бездіяльність) у формі зловживання повнова-
женнями особами, які надають публічні послуги; 

2 – наслідок у вигляді заподіяння істотної шкоди охоронюваним 
законом правам або інтересам окремих громадян, державним чи гро-
мадським інтересам або інтересам юридичних осіб; 

3 – причинний зв’язок між вказаними діянням і наслідком.  
Під зловживанням повноваженнями у цій статті розуміється дія 

або бездіяльність, яка полягає у використанні особою своїх повнова-
жень, якими вона наділяється  у зв’язку з професійним наданням пуб-
лічних послуг, з метою одержання неправомірної вигоди. В юридичній 
практиці домінує підхід, коли під поняттям повноваження розуміють 
сукупність прав та обов’язків, якими наділяється особа  для виконання 
суспільно необхідних функцій. 

Отже, для професійного надання публічних послуг держава наділяє 
цю особу необхідними повноваженнями, з’ясування обсягу яких має ви-
рішальне значення для правильної кримінально-правової оцінки діяння 
саме як зловживання. Відтак відповідно до положень Закону України 
«Про аудиторську діяльність» аудитори і аудиторські фірми мають право: 

1) самостійно визначати форми і методи проведення аудиту та 
надання інших аудиторських послуг на підставі чинного законодавст-
ва, стандартів аудиту та умов договору із замовником; 
–––––––– 

1 Андрушко П. П. Реформа українського антикорупційного законодавства у світлі міжна-
родно-правових зобов’язань України / П. П. Андрушко. – К.: Атіка, 2012 – С. 131–132.  
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2) отримувати необхідні документи, які стосуються предмета 
перевірки і знаходяться у замовника і у третіх осіб; 

3) отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі 
від керівництва та працівників замовника; 

4) перевіряти існування майна, грошей, цінностей, вимагати від 
керівництва суб’єкта господарювання проведення контрольних огля-
дів, замірів виконаних робіт, визначення якості продукції, щодо яких 
здійснюється перевірка документів; 

5) залучати на договірних засадах до участі в перевірці фахівців 
різного профілю. 

До обов’язків належать: 
1) дотримуватися вимог Закону України «Про засади запобіган-

ня і протидії корупції», стандартів аудиту, принципів незалежності 
аудитора та відповідних рішень Аудиторської палати України; 

2) належно проводити аудит та надавати інші аудиторські по-
слуги; 

3) повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замовників 
про виявлені під час проведення аудиту недоліки ведення бухгалтерсь-
кого обліку та складання фінансової звітності; 

4) зберігати в таємниці інформацію, отриману під час проведен-
ня аудиту та виконання інших аудиторських послуг, не розголошувати 
відомості, що становлять предмет комерційної таємниці, і не викорис-
товувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 

5) відповідати перед замовником за порушення умов договору 
відповідно до договору та закону; 

6) обмежувати свою діяльність наданням аудиторських послуг 
та іншими видами робіт, які безпосередньо стосуються надання ауди-
торських послуг, у формі консультацій, перевірок або експертиз; 

7) своєчасно подавати до Аудиторської палати України звіт про 
свою аудиторську діяльність. 

Забороняється проведення аудиту: 
1) аудитором, який має прямі родинні стосунки з членами орга-

нів управління суб’єкта господарювання, що перевіряється; 
2) аудитором, який має особисті майнові інтереси в суб’єкта го-

сподарювання, що перевіряється; 
3) аудитором – членом органів управління, засновником або 

власником суб’єкта господарювання, що перевіряється; 
4) аудитором – працівником суб’єкта господарювання, що пере-

віряється; 
5) аудитором – працівником, співвласником дочірнього підприємс-

тва, філії чи представництва суб’єкта господарювання, що перевіряється; 
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6) якщо розмір винагороди за надання аудиторських послуг не 
враховує необхідного для якісного виконання таких послуг часу, на-
лежних навичок, знань, професійної кваліфікації та ступінь відповіда-
льності аудитора; 

7) аудитором в інших випадках, за яких не забезпечуються ви-
моги щодо його незалежності.  

Зловживання з боку осіб, які надають публічні послуги, на від-
міну від зловживання з боку службових осіб юридичної особи публіч-
ного чи приватного права, характеризується лише однією об’єктивною 
ознакою – «використання наданих повноважень». Адже у диспозиції 
ст. 365-2 КК України не згадується про другу ознаку, яка типово при-
таманна  службовому зловживанню – «всупереч інтересам служби» 
(для службової особи юридичної особи публічного права) чи «всупе-
реч інтересам юридичної особи приватного права» (для службової 
особи юридичної особи незалежно від організаційно-правової форми). 
Водночас особа, використовуючи свої повноваження, у зв’язку з на-
данням публічних послуг діє всупереч публічним інтересам. У право-
вій літературі публічний інтерес тлумачиться як визнаний державою і 
забезпечений правом інтерес соціальної спільноти, задоволення якого 
є умовою і гарантією її існування і розвитку. Це свого роду узагальнені 
особисті, групові інтереси, без задоволення яких неможливо, з одного 
боку, реалізувати приватні інтереси, а з другого – забезпечити ціліс-
ність, стабільність і нормальний розвиток організацій, соціальних 
верств, держави і суспільства загалом1. Відтак можна припустити, що 
зловживаючи, особа, яка має професійно надавати публічні послуги, 
діє всупереч інтересам юридичної особи публічного права, яка надає 
чи під відповідальність якої надаються публічні послуги. 

Зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні по-
слуги, є кримінально караним лише за умови, якщо в результаті цього 
заподіяно істотну шкоду охоронюваним законом правам або інтересам 
окремих громадян,  державним  чи  громадським інтересам або інтере-
сам юридичних осіб. 

У примітці до ст. 364 «Зловживання владою або службовим ста-
новищем» КК України зазначено, що  істотна шкода, вказана у статтях 
364, 364-1, 365, 365-1, 365-2, 367 КК України, полягає у завданні мате-
ріальних збитків, що в сто і більше разів перевищують  неоподаткову-
ваний мінімум доходів громадян. Відповідно до перехідних положень 
Податкового кодексу України «в частині кваліфікації адміністративних 
або кримінальних правопорушень … сума неоподатковуваного мініму-
–––––––– 

1 Ткач Г. Поняття владного повноваження / Г. Ткач // Вісник Львів. ун-ту. – Серія 
юрид. – 2009. – Вип. 49. – С. 102–103. 
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му встановлюється на рівні податкової соціальної пільги… До 31 гру-
дня 2014 року для цілей застосування цього підпункту податкова соці-
альна пільга надається в розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру 
прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на мі-
сяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року – 
для будь-якого платника податку»1. 

Отже, відповідно до цього станом на 2013 рік методологія обчи-
слення істотної шкоди передбачала проведення таких арифметичних 
операцій: 

1) 1147 грн (прожитковий мінімум для працездатної особи на 1 
січня 2013 року) / 2= 573,5 грн.; 

2) 573,5 грн Х 100= 57350 грн. Відтак станом на 2013 рік зло-
чинний наслідок у формі істотної шкоди, яка полягала у завданні ма-
теріальних збитків, становила 57350 грн і більше. Водночас істотна 
шкода повинна обчислюватися у вказаних розмірах незалежно від фо-
рми та виду вини, якими характеризується психічне ставлення винного 
до суспільно небезпечних наслідків, а також незалежно від того, чи 
була вона результатом діяння, що призвело до втраченої вигоди чи до 
прямого зменшення наявних фондів.  

Однак судова практика до істотної шкоди відносить не лише 
матеріальний, але й нематеріальний її виразник. Істотна шкода, якщо 
вона полягає у заподіянні шкоди нематеріального виміру, – категорія 
оціночна. Питання про істотність шкоди нематеріального характеру 
вирішується з урахуванням конкретних обставин справи. Наприклад, 
істотною шкодою можуть визнаватися порушення охоронюваних Кон-
ституцією України чи іншими законами прав та свобод людини і гро-
мадянина (право на свободу й особисту недоторканність та недотор-
канність житла, виборчі, трудові, житлові права тощо), порушення 
громадської безпеки та громадського порядку, створення обстановки й 
умов, що утруднюють виконання підприємством, установою, організа-
цією своїх функцій, приховування злочинів. Така істотна шкода, як 
створення обстановки, що утруднює установі, організації, підприємст-
ву здійснення основних функцій, може виражатися у призупиненні 
виробничих процесів, діяльності окремої ланки чи підприємства, орга-
нізації, установи загалом, створенні суттєвих перешкод у їх роботі. 
Істотна шкода у вигляді порушення конституційних прав та свобод 
людини і громадянина може полягати в суттєвому їх обмеженні, забо-
роні їх реалізовувати відповідно до закону тощо. Судова практика, як 
правило, визнає істотною шкодою вчинення винним або іншими осо-
–––––––– 

1 Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 (зі змінами) // Відомості 
Верховної ради України. – 2011. – № 13, № 13–14, № 15-16, № 17. – Ст. 112. 
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бами іншого злочину або його приховування завдяки зловживанню. 
Під час вирішення питання про те, чи є заподіяна шкода істотною, по-
трібно також брати до уваги кількість потерпілих, розмір моральної 
шкоди чи втраченої вигоди тощо. У разі заподіяння із матеріальними 
збитками шкоди нематеріального характеру загальна шкода від злочи-
ну може визнаватись істотною навіть у випадку, коли зазначені збитки 
не перевищують 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян1. 

Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні 
послуги, є закінченим злочином з моменту заподіяння істотної шкоди 
охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або 
державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.  

Характеризуючи об’єктивну сторону складу злочину, передбаче-
ного ст. 368-4 КК України «Підкуп особи, яка надає публічні послуги», 
варто зазначити, що відповідне діяння може виражатися у таких альтер-
нативних формах: 

1 – пропозиція чи надання аудитору, нотаріусу, оцінювачу, ін-
шій особі, яка не є державним службовцем, посадовою особою місце-
вого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов’язану з 
наданням публічних послуг, зокрема і послуг експерта, арбітражного 
керуючого, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, тре-
тейського судді (під час виконання цих функцій), надати йому/їй або 
третій особі неправомірну вигоду за вчинення особою, яка надає пуб-
лічні послуги, дій або її бездіяльність з використанням наданих їй пов-
новажень в інтересах того, хто пропонує чи надає таку вигоду, або в 
інтересах третьої особи; 

2 – одержання аудитором, нотаріусом, експертом, оцінювачем, 
третейським суддею або іншою особою, яка провадить професійну 
діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, а також незалеж-
ним посередником чи арбітром під час розгляду колективних трудових 
спорів неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дій 
або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах 
того, хто надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи.  

Отже, з об’єктивного боку обов’язковою ознакою підкупу є не 
лише вчинення у формі пропозиції, надання чи одержання неправомі-
рної вигоди, але й виконання у зв’язку з цим особою, яка надає публі-
чні послуги, спеціальної умови, а саме: вчинення нею дії або допущен-
ня бездіяльності з використанням наданих їй повноважень в інтересах 
того, хто пропонує чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи. 

–––––––– 
1 Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повно-

важень: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 № 15. [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.u 
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У тлумачних словниках української мови термін «пропозиція» 
означає: – те, що пропонується чиїй-небудь увазі, виноситься на обго-
ворення, розгляд і т. ін.; – порада, думка, вказівка відносно того, як 
діяти, що робити і т. ін.; те, що пропонується кому-небудь замість чо-
гось або на вибір, як угода, умова і т. ін.1. У науково-практичному ко-
ментарі до Кримінального кодексу України пропозиція тлумачиться як 
повідомлення про існування можливості та наміру (бажання) надати 
неправомірну вигоду. Водночас пропозиція має бути зрозумілою, не-
двозначною і містити всі істотні умови2. Така пропозиція адресована 
безпосередньо особі, яка надає публічні послуги. Однак за своїм зміс-
том може передбачати можливість надання неправомірної вигоди не 
лише особі, яка надає публічні послуги, але й будь-якій іншій, тобто 
третій особі, зокрема і юридичній. Підкуп у формі пропозиції непра-
вомірної вигоди особі, яка надає публічні послуги, є закінченим зло-
чином з моменту доведення такої пропозиції до відома особи, яка на-
дає публічні послуги.  

Підкуп у формі надання неправомірної вигоди означає її пере-
давання (пересилання, трансфер) особі, яка надає публічні послуги або 
третій особі, тобто будь-якій іншій особі за вчинення особою, яка на-
дає публічні послуги, дій або її бездіяльність з використанням наданих 
їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, або в інтересах 
третьої особи. Підкуп у формі надання неправомірної вигоди особі, яка 
надає публічні послуги, є закінченим злочином з моменту, коли особа, 
яка надає публічні послуги, або третя особа прийняла неправомірну 
вигоду бодай частково.  

Одержання неправомірної вигоди – це її прийняття особою, яка 
провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних по-
слуг, для себе особисто чи для третьої особи. Якщо встановлено, що 
особа, яка надає публічні послуги, була поінформована щодо надання 
неправомірної вигоди третім особам і водночас не вжила заходів щодо 
її повернення, тоді в такому разі буде підкуп особи, яка надає публічні 
послуги. Не буде нести кримінальну відповідальність особа, яка надає 
публічні послуги, за одержання неправомірної вигоди третьою особою, 
якщо ця вигода була надана без відома особи, яка надає публічні по-
слуги. Таке може свідчити, що особа, яка надає публічні послуги,  не 
давала згоди на одержання неправомірної вигоди третім особам за 

–––––––– 
1 Словник української мови / упор. з дод. влас. матеріалу Б. Грінченко: в 4-х т. – К.: 

Вид-во Академії наук Української РСР, 1958. – Том 3. – Ст. 11. 
2 Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Ме-

льника, М. І, Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – К.: Юридична думка, 2012. – 
С. 1082. 
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вчинення дій або бездіяльність з використанням особою, яка надає 
публічні послуги, наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає 
таку вигоду або в інтересах третьої особи.  

Судова практика здійснюється відповідно до того, що відповідаль-
ність за одержання неправомірної вигоди настає незалежно від того чи 
вчинила особа, яка надає публічні послуги, дії або допустила бездіяльність 
з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку 
вигоду, або в інтересах третьої особи, а також чи мала намір  виконувати 
цю умову. Водночас, наприклад, дії особи, яка надає публічні послуги, 
можуть бути незаконними і законними, які належать до її професійних 
повноважень, здійснюються в установленому порядку тощо.  

Окрім цього, відповідальність за одержання неправомірної ви-
годи настає незалежно від того, коли було одержано неправомірну ви-
году, тобто до чи після вчинення особою, яка надає публічні послуги, 
дій або її бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в ін-
тересах того, хто надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи. На-
приклад, якщо ж особа, яка надає публічні послуги, виконала певні дії, 
спрямовані на одержання неправомірної вигоди, але її не одержала з 
причин, які не залежали від її волі, тоді вчинене слід кваліфікувати як 
замах на підкуп особи, яка надає публічні послуги.  

Підкуп у формі одержання неправомірної вигоди є закінченим зло-
чином з моменту коли особа, яка надає публічні послуги, прийняла непра-
вомірну вигоду бодай частково для себе особисто чи для третьої особи. 

Беручи до уваги положення міжнародних конвенцій (Конвенція 
ООН проти корупції та Кримінальна конвенція про боротьбу з коруп-
цією (ETS 173), пропозиція, надання чи одержання неправомірної ви-
годи може відбуватися особисто, або через посередників1. Способи 
підкупу можуть бути різноманітними, проте судова практика їх зво-
дить до двох основних: 

1 – проста, що  полягає у безпосередньому врученні неправомі-
рної вигоди особі, яка надає публічні послуги або третій, передачі че-
рез посередників або третіх осіб; 

2 – завуальована, сутність якої зводиться до того, що факт надан-
ня-одержання неправомірної вигоди маскується у зовні законну цивіль-
но-правову угоду чи виконання трудових зобов’язань і набуває вигляду 
цілком правомірної операції (різні виплати, премії, погашення боргу, 
договір купівлі-продажу, кредитування, консультування, санаторно-
курортне лікування тощо).  

–––––––– 
1 Конвенція ООН проти корупції від 31.10.2003 // Відомості Верховної Ради Украї-

ни. – 2007. – № 49. – Ст. 2048; Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією 
27.10.1999 // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 47. – Ст.  2028.  
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Факт надання-одержання неправомірної вигоди у завуальованій 
формі має належно відображатися у матеріалах кримінальної справи і 
підкріплюватися достатніми доказами, які б свідчили: 

1 – грошові кошти, інше майно, переваги, пільги, послуги, нема-
теріальні активи були надані–одержані особою, яка здійснює профе-
сійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, або з її відо-
ма – третьою особою, без законних на те підстав; 

2 – неправомірна вигода надана–одержана особою, яка здійснює 
професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг або 
третьою особою за вчинення особою, яка надає публічні послуги, дій 
або її бездіяльність з використанням наданих їй повноважень та в інте-
ресах того хто надає чи в інтересах третьої особи; 

3 – особа, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з на-
данням публічних послуг, яка одержала неправомірну вигоду для себе 
особисто чи для третіх осіб, а також особа, яка її надала, особисто чи 
через посередників, усвідомлювали усі обставини надання-одержання 
неправомірної вигоди у завуальованій формі; 

4 – неправомірна вигода може надаватися чи пропонуватися за дії 
чи бездіяльність, які особа, що надає публічні послуги, могла і повинна 
була виконати з використанням наданих їй професійних повноважень. 

У випадках, якщо особа, яка надала неправомірну вигоду, була 
лише використана як посередник (кур’єр), наприклад, між особою, яка 
пропонувала її надати, та особою, що провадить професійну діяльність, 
пов’язану з наданням публічних послуг, і водночас особа, яка надала, а 
по суті передала неправомірну вигоду, не володіла достатніми відомос-
тями щодо справжніх умов її надання (передачі), тоді вона не буде при-
тягуватися до кримінальної відповідальності за надання неправомірної 
вигоди особі, яка надає публічні послуги. У разі, якщо особа, яка надає 
публічні послуги, прийняла неправомірну вигоду, зокрема у значних 
розмірах, і водночас не усвідомила, що за це вона має вчинити конкретні 
дій чи утриматися від їх вчинення з використанням наданих їй повнова-
жень, тоді вона не може розглядатися як суб’єкт злочину, передбаченого 
ст. 368-4 «Підкуп особи, яка надає публічні послуги» КК України. Окрім 
цього, вона не буде нести кримінальну відповідальність за незаконне 
збагачення, оскільки суб’єктом цього злочину може бути лише службо-
ва особа юридичної особи публічного права.  

Дії винних належить визнавати пропонуванням, наданням чи 
одержанням неправомірної вигоди у випадках, коли умови одержання 
неправомірної вигоди хоча спеціально і не обумовлювались, але усвідо-
млювались учасниками таких домовленостей, тобто що особа пропонує 
чи надає неправомірну вигоду за вчинення особою, яка надає публічні 
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послуги, дій або її бездіяльність з використанням наданих їй повнова-
жень в інтересах того, хто пропонує чи надає таку вигоду, або в інтере-
сах третьої особи. Відповідно до змісту диспозиції ст. 368-4 КК України, 
якщо особа, яка надає публічні послуги, наприклад, вчиняючи будь-які 
дії, використовує не повноваження, пов’язані з її професійною діяль-
ність щодо надання публічних послуг, а особисте знайомство, симпатію, 
дружні зв’язки тощо, тоді у її діях немає складу злочину, передбаченого 
ст. 368-4 «Підкуп особи, яка надає публічні послуги» КК України.  

Предметом підкупу, зокрема й особи, що надає публічні послу-
ги, є неправомірна вигода. Як зазначається у примітці до ст. 364-1 
«Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи 
приватного права незалежно від організаційно-правової форми» КК 
України, під неправомірною вигодою, зокрема у ст. 368-4 КК України, 
слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послу-
ги, нематеріальні активи, які пропонують, обіцяють, надають або оде-
ржують без законних на те підстав. Отже, зміст поняття «неправомірна 
вигода» визначають три обов’язкові ознаки: 

1 – неправомірною вигодою можуть бути лише такі предмети, 
як грошові кошти або інше майно, переваги,  пільги, послуги, немате-
ріальні активи; 

2 – ці предмети пропонують, обіцяють, надають або одержують 
без законних на те підстав. 

Охарактеризуємо зазначені названі ознаки.  
Грошові кошти – це готівка, кошти на рахунках у банках та депо-

зити до запитання. Під готівкою розуміють валюту України та іноземну 
валюту у вигляді грошових коштів. Валюта України – це грошові знаки 
у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет та в інших формах, що 
перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території 
України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але 
підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу. Іноземна 
валюта – це іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських 
білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом 
на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або 
такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, 
які перебувають в обігу; кошти в грошових одиницях іноземних держав 
і міжнародних розрахункових одиницях, що перебувають на рахунках 
або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за 
межами України; платіжні документи та інші цінні папери, виражені в 
іноземній валюті або монетарних металах. 

Переваги – це додаткові матеріальні або інші вигоди або можливо-
сті, які суб’єкт має порівняно з іншими. Синонімами переваги є «пріори-
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тет», «привілей», «першість», «вищість», «виключне право». Переваги 
можуть полягати у праві на позачергове або першочергове одержання 
матеріальних благ чи послуг або пільг, які належать собі. Наприклад, 
отримання квартири від держави особою, яка хоч і перебувала на кварти-
рному обліку як особа, що має право на першочергове отримання житла, 
але у відповідному списку таких осіб не була першою, тобто фактично 
одержала житло поза чергою, чим порушено інтереси інших осіб1. 

Переваги – це ті блага, які одержує особа, зокрема й яка надає пу-
блічні послуги, у випадках, коли є конкуренція, тобто, якщо декілька 
суб’єктів претендують на одне й те ж благо. Конкурентоспроможність (у 
широкому розумінні) – це здатність певного суб’єкта (чи об’єкта) пере-
магати в конкурентній боротьбі. Як уже зазначалося, підкуп може озна-
чати отримання переваг особою, яка надає публічні послуги, не лише 
для себе особисто, але й для третіх осіб. Поняття конкурентної переваги 
зазвичай розробляється в економічній теорії й означає характеристики, 
властивості товару або марки, які створюють для фірми певні переваги 
над своїми безпосередніми перевагами, та можуть належати до самої 
продукції або до додаткових послуг, до форм виробництва, збуту або 
продажу, специфічних для фірми або продукції.  

Окрім конкурентних переваг, вирізняють ще й споживчі перева-
ги як інструмент вивчення попиту, що дозволяє виявити, які товари і 
якою мірою затребувані у цільової аудиторії, а отже й отримати гаран-
тований прибуток. Рішення покупців щодо споживання конкретних 
благ і є основою створення ринкового попиту.  

Однак конкурентна перевага може розглядатися не лише в га-
лузі товарних відносин, але й щодо ринку праці. Наприклад, неза-
конною є перевага, що надається особі, яка за умови однакового, а 
часом і дещо нижчого рівня професійних та інших якостей, необхід-
них для заміщення вакантної посади, одержує таке право не за ре-
зультатами конкурсу чи навіть всупереч цих результатів. 

Пільги є частиною переваг. Надання пільг є формою соціальної 
підтримки, спрямованої на забезпечення достатнього життєвого рівня, 
за умови, що дохід таких осіб не перевищує встановленої величини, 
або додатковою гарантією у зв’язку з особливими умовами праці. Вод-
ночас окремий вид пільг може оцінюватися як гарантії виконання 
представниками своїх повноважень. Наприклад, пільги на проїзд у 
громадському транспорті працівників міліції.  

Відповідно до положень чинного законодавства виокремлюють 
такі види пільг:  
–––––––– 

1 Хавронюк М. І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про засади за-
побігання і протидії корупції» / М. І. Хавронюк. – К.: Атіка, 2011. – С. 35. 
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а) митна пільга – так зване  умовне повне або часткове звіль-
нення від оподаткування митними платежами (мито, акцизний податок 
із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продук-
ції), податок на додану вартість із ввезених на митну територію Украї-
ни товарів (продукції), тобто звільнення від сплати нарахованого пода-
ткового зобов’язання1; 

б) податкова пільга – передбачене податковим та митним зако-
нодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нараху-
вання та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в мен-
шому розмірі з огляду на особливості, що характеризують певну групу 
платників податків, вид їх діяльності, об’єкт оподаткування або харак-
тер та суспільне значення здійснюваних ними витрат2; 

в) пільга щодо сплати судового збору, який справляється на всій 
території України за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу 
судами документів і включається до складу судових витрат3; 

г) пільга на проведення безоплатного капітального ремонту 
власних житлових будинків і квартир (інваліди війни та прирівняні 
до них особи, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщи-
ною, зокрема трудові колишні малолітні в’язні концентраційних 
таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнані інва-
лідами та дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських пере-
слідувань)4; 

ґ) пільги на безоплатне паркування і зберігання транспортних 
засобів (інваліди, члени їх сімей, законні представники інвалідів (дітей-
інвалідів), підприємства, установи, організації громадських організацій 
інвалідів та сфери соціального захисту населення)5; 

–––––––– 
1 Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 // Офіційний вісник Украї-

ни. – 2012. – № 32. – Ст.  1175.  
2 Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2012 // Відомості Верховної Ра-

ди України. – 2011. – № 13; № 13–14, № 15–16, № 17. – Ст. 112.  
3 Про судовий збір: Закон України від 08.07.2011 // Відомості Верховної Ради Украї-

ни. – 2012 –№ 14. – Ст. 87 
4 Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту влас-

них житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першоче-
рговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право: По-
станова Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 565 // Офіційний вісник України. – 
2009. – № 43. – Ст. 1437.  

5 Про затвердження Порядку надання пільг інвалідам, членам їх сімей, законним 
представникам інвалідів (дітей – інвалідів), підприємствам, установам, організаціям 
громадських організацій інвалідів та сфери соціального захисту населення на безоплатне 
паркування і зберігання транспортних засобів: Постанова Кабінету міністрів України від 
25.05.2011 №585 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 42. – Ст. 1718. 
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д) пільгове довготермінове кредитування молодих сімей та оди-
ноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) і придбання 
житла1, пільгове кредитування для здобуття вищої  освіти;  

е) пільгові умови щодо призначення пенсій медичним працівни-
ків системи екстреної медичної допомоги, залучених до ліквідації ме-
дико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій, особам рядового і 
начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби 
України, військовослужбовцям підрозділів з конвоювання внутрішніх 
військ Міністерства внутрішніх справ України, особам, які обіймають 
окремі посади рядового і начальницького складу органів внутрішніх 
справ, працівникам, що зайняті повний робочий день на підземних 
роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, на 
інших роботах із шкідливим і важкими умовами праці та ін.; 

є) пільги ветеранам війни, особам, прирівняним до них (безплатне 
одержання ліків за рецептами лікарів; забезпечення санаторно-курортним 
лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-
курортного лікування, 75-процентна знижка плати за користування житлом 
(квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством, та 
75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами, ви-
плата допомоги з тимчасової непрацездатності в розмірі 100 процентів се-
редньої заробітної плати незалежно від стажу роботи; першочергове забез-
печення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, 
та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житло-
вого будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих 
будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом, одержання позики 
на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і 
подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а 
також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій 
садових ділянок з погашенням її упродовж 10 років починаючи з п’ятого 
року після закінчення будівництва; безплатний проїзд один раз на два роки 
(туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомо-
більним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, 
або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з  
50-процентною знижкою; абонементна плата за користування телефоном 
встановлюється у розмірі 50 процентів  від  затверджених тарифів тощо)2. 

–––––––– 
1 Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та оди-

ноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла: Поста-
нова Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 №584 // Офіційний вісник України – 
2001. – № 22. – Ст. 996. 

2 Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту: Закон України від 
22.10.1993 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 45. – Ст. 425. 
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Сьогодні відповідно до положення чинного законодавства Украї-
ни соціальними пільгами в нашій державі мають право користуватися 
такі категорії осіб: ветерани праці; особи, які мають особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною, вдови (вдівці) та батьки померлих (загиб-
лих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; пен-
сіонери з числа прокурорів та слідчих прокуратури; інваліди, діти-
інваліди та особи, які супроводжують інвалідів першої групи або дітей-
інвалідів (не більше ніж один супроводжуючий); судді у відставці; діти 
війни; звільнені з військової служби особи, які стали інвалідами під час 
проходження військової служби, та члени їх сімей, які перебувають на їх 
утриманні, батьки і члени сімей військовослужбовців, які загинули (по-
мерли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; 
звільнені зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовос-
лужбовці Служби безпеки, працівники міліції, особи начальницького 
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу криміналь-
но-виконавчої системи, державної пожежної охорони; діти (до досяг-
нення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу пода-
ткової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, державної пожежної охорони, які загинули або по-
мерли у зв’язку з виконанням службових обов’язків, та непрацездатні 
члени сімей, які перебували на їх утриманні; батьки та члени сімей осіб 
рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захи-
сту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, які 
загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами під час про-
ходження служби; ветерани військової служби, органів внутрішніх 
справ, державної пожежної охорони, служби цивільного захисту і Дер-
жавної служби спеціального зв’язку та захисту інформації; вдови (вдів-
ці) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, органів внутрі-
шніх справ, державної пожежної охорони, служби цивільного захисту і 
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації; реабілі-
товані громадяни, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіо-
нерами; пенсіонери з числа медичних, фармацевтичних, педагогічних 
працівників, працівників бібліотек, спеціалістів із захисту рослин, які 
працювали у сільській місцевості та селищах міського типу і прожива-
ють у цій місцевості та населених пунктах1.  

Види соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг перед-
бачені законодавством й полягають у призначенні державної допомоги 
сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та ді-
тям-інвалідам,  особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам; ком-
–––––––– 

1 Про порядок надання пільг, компенсацій та гарантій: Постанова Кабінету Міністрів 
України від 23.04.2008 № 407 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 32. – Ст. 1051.  
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пенсаційні виплати та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи; компенсацію за оплату електроенергії, газу 
та центрального опалення житла, тимчасову державну допомогу дітям, 
соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним 
батькам; допомогу на догляд (щомісячну грошову допомогу малозабез-
печеній особі, яка проживає разом з інвалідом I чи  II групи внаслідок 
психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного 
закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним); 
компенсацію як фізичній особі, яка надає соціальні послуги, особі, яка 
здійснює догляд за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80 років; 
субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг; на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного по-
бутового палива та оплату житлово-комунальних послуг; грошову ком-
пенсацію замість санаторно-курортної путівки; компенсацію вартості 
самостійного санаторно-курортного лікування; одноразову винагороду 
жінці, якій присвоєно почесне звання України «Мати – героїня»; одно-
разову матеріальну допомогу особі, яка постраждала від торгівлі людь-
ми, допомогу на поховання1. 

Пільги можуть надаватися не лише фізичним але й юридичним 
особам. Наприклад, пільги з податку на прибуток підприємств, які 
спрямовуються платником податку на створення чи переоснащення 
матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва (надання 
послуг), впровадження новітніх технологій та/або повернення кредитів 
пільги щодо оподаткування громадських об’єднань та їх фондів. 

Послуги – це здійснення на замовлення споживача та з метою 
задоволення його особистих потреб діяльність з надання чи передачі 
споживачеві певного, визначеного договором матеріального чи нема-
теріального блага2 або результат економічної діяльності, яка не ство-
рює товар, але продається та купується під час торговельних опера-
цій3 («транспорті послуги», «послуги, житлово-комунальні», «послу-
ги в галузі охорони здоров’я», «послуги з оцінки відповідності», «по-
слуги з технічного сервісу послуги в закладах ресторанного госпо-
дарства», «послуги мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтер-

–––––––– 
1 Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, 

компенсацій, субсидій та пільг: Наказ Міністерства соціальної політики України № 96 
від 22.02.2012 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 24. – Ст. 934.  

2  Про захист прав споживачів:  Закон України від  12.05.1991 (зі змінами) // Відомо-
сті Верховної Ради України. – 1991 р. – № 30. – Ст. 379. 

3 Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки вартості: Закон України 
від 01.12.1995 (зі змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 2006. –№ 12. – 
Ст. 101. 



 355

нет», «ритуальні послуги», «фінансові послуги», «соціальні послу-
ги» тощо).  Послуга як правова категорія характеризується такими 
ознаками: 

1 – це діяльність, пов’язана із задоволенням потреб особи; 
2 – це матеріальне благо, оскільки створюється корисний ефект ма-

теріального характеру, має особливу споживчу вартість (задоволення по-
треб особи); 

3 – послуга не має майнового вираження, адже набувається і 
споживається у процесі її надання, а тому не може в подальшому бути 
передана іншій особі1.  

Нематеріальні активи – це право власності на результати інте-
лектуальної діяльності, зокрема і промислової власності, а також інші 
аналогічні права, визнані об’єктом права власності (інтелектуальної 
власності), право користування майном та майновими правами плат-
ника податку в установленому законодавством порядку, зокрема і на-
буті в установленому законодавством порядку права користування 
природними ресурсами, майном та майновими правами. В пункті 
145.1.1. ст. 145 та пункті 14.1.40 ст. 14 Податкового кодексу України 
зазначено  такі групи нематеріальних активів: 

– права користування природними ресурсами (право користу-
вання надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологіч-
ною та іншою інформацією про природне середовище); 

– права користування майном (право користування земельною 
ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою, 
відповідно до закону, право користування будівлею, право на оренду 
приміщень тощо); 

– права на комерційні позначення (права на торговельні марки 
(знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), 
крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті; 

– права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, 
корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, ком-
понування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, 
зокрема і ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо), крім 
тих, витрати на придбання яких визнаються роялті; 

– авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, 
художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для елект-
роннообчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), фоно-
грами, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо), 
крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті; 
–––––––– 

1 Андрушко П. П. Реформа українського антикорупційного законодавства у світлі 
міжнародно-правових зобов’язань України / П. П. Андрушко. – К.: Атіка, 2012 – С. 136.  
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– інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, вико-
ристання економічних та інших привілеїв тощо); 

– гудвіл (вартість ділової репутації), вартість якого визначається 
як різниця між ринковою ціною та балансовою вартістю активів під-
приємства як цілісного майнового комплексу, що виникає в результаті 
використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на 
ринку товарів, послуг, нових технологій тощо1.  

Отже, «нематеріальні активи можуть бути виражені у грошовій 
формі, тобто вони мають вартість… для визначення вартості нематеріа-
льних активів як однієї із груп основних засобів та інших необоротних 
активів – об’єктів податку на прибуток підприємств слід керуватися ст. 
145 Податкового кодексу України, а також Положенням  (стандартами 
бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні акти-
ви» (накази Міністерства фінансів і зборів України № 242 від 18 жовтня 
1999 р. і № 1202 від 12 жовтня 2010 р.)»2.  

Другою ознакою неправомірної вигоди щодо злочинів у сфері служ-
бової діяльності та діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, є те, 
що охарактеризовані блага обіцяють, пропонують, надають або одержують 
без законних на те підстав. У цьому разі «це означає, що в особи, яка обіцяє, 
пропонує, надає чи одержує неправомірну вигоду, немає визначених безпо-
середньо в законі підстав для цього у формі прямого дозволу»3.  

Кваліфікованими видами зловживання особою, яка надає публічні 
послуги, є вчинення цього злочину щодо неповнолітньої чи недієздатної 
особи, особи похилого віку або повторно. Неповнолітньою вважається 
особа, якій на момент вчинення зловживання особою, яка надає публічні 
послуги, не виповнилося 18 років. Недієздатна особа – це особа, яка вна-
слідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати 
значення своїх дій та (або) керувати ними, і визнана такою рішенням суду, 
яке набрало законної сили. Особи похилого віку – особи пенсійного віку, а 
також особи, яким до досягнення загального пенсійного віку залишилося 
не більше півтора року. Повторно вчинення зловживання, особою, яка 
надає публічні послуги, означає, що ця особа до цього часу вчинила ще 
бодай одне зловживання. Попри те повторність відсутня, якщо за раніше 
вчинене зловживання особу, яка надає публічні послуги, було звільнено 
від кримінальної відповідальності на законних підставах, або, якщо суди-
мість за цей злочин було погашено чи знято. 
–––––––– 

1 Податковий кодекс: Закон України від 02.12.2010 (зі змінами) // Відомості Верхов-
ної ради України. – 2011. – № 13, № 13–14, № 15–16, № 17. – Ст. 112  
 

 

3 Хавронюк М. І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про засади за-
побігання і протидії корупції» / М. І. Хавронюк. – К.: Атіка, 2011. – С. 39. 
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Особливо кваліфікованим видом зловживання особою, яка надає 
публічні послуги, якщо в результаті вчинення цього злочину заподіяно 
тяжкі наслідки, про зміст яких вже йшлося.  

Для підкупу у формі пропозиції або надання неправомірної ви-
годи аудитору, нотаріусу, оцінювачу, іншій особі, яка не є державним 
службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійс-
нює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, 
зокрема послуг експерта, арбітражного керуючого, незалежного посе-
редника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час вико-
нання цих функцій), надати йому/їй або третій особі неправомірну ви-
году кваліфікованим видом є вчинення такого діяння: 

1 – повторно; 
2 – за попередньою змовою групою осіб; 
3 – організованою групою. За змістом повторність аналогічна до 

вказаного. 
Здійснення пропозиції або надання неправомірної вигоди згада-

ним особам, які надають публічні послуги, за попередньою змовою 
групою осіб означає, що дві і більше особи до початку цих злочинів, 
домовилися про спільне їх вчинення. Вчинення організованою групою 
пропозиції або надання неправомірної вигоди особам, які надають пу-
блічні послуги,  буде у випадку, якщо три і більше особи  попередньо 
зорганізувалися для готування або вчинення цих злочинів. На відміну 
від групи за попередньою змовою осіб, організована група є більш не-
безпечним утворенням, яке кількісно і  якісно вирізняється більшою 
кількістю учасників (три і більше особи), стійкістю, тобто є стабіль-
ною і згуртованою, а її учасники єдині наміри щодо вчинення злочи-
нів, спрямованістю на вчинення двох і більше злочинів або одного 
злочину, що потребує довготривалої ретельної підготовки.  

Кваліфікованими видами одержання аудитором, нотаріусом, 
експертом, оцінювачем, третейським суддею або іншою особою, яка 
провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних по-
слуг, а також незалежним посередником чи арбітром під час розгляду 
колективних трудових спорів неправомірної вигоди для себе чи тре-
тьої особи є вчинення такого злочину: 

– повторно; 
– за попередньою змовою групою осіб; 
– поєднане з вимаганням неправомірної вигоди. 
Оскільки поняття повторності та вчинення злочину за попере-

дньою змовою групою осіб вже було охарактеризовано, роз’яснимо ви-
магання неправомірної вигоди для себе особисто чи для третіх осіб від-
повідними особами, які надають публічні послуги. Вимагання неправо-
мірної вигоди означає викладену у рішучій формі особою, яка надає пу-
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блічні послуги, пропозицію надати їй чи третій особі неправомірну ви-
году. Така майнова вимога супроводжується погрозою заподіяння шко-
ди інтересам особи, яка очікує отримати публічну послугу від законного 
суб’єкта її надання. До того ж особою, яка надає публічні послуги, як 
правило, створюються умови, які засвідчують існування перешкод для 
законного отримання публічної послуги її споживачем. За загальним 
правилом погроза у разі вимагання має бути дійсною та реальною, згід-
но з суб’єктивним ставленням до неї винного (особи, яка надає публічні 
послуги) та суб’єктивним її сприйняттям потерпілим (споживача публі-
чних послуг). Реальність погрози для вимагача (особи, яка надає публіч-
ні послуги) не означає, що він дійсно має намір її обов’язково виконува-
ти. Достатньо щоб винний вважав, що залякування, яке він застосовує, 
сприймається потерпілим (споживачем публічних послуг) як таке, що 
цілком може бути реалізоване і спроможне примусити його надати не-
правомірну вигоду. Реальність погрози для потерпілого означає усвідо-
млення ним того, що неодержання публічної послуги, чим погрожує 
винний (особа, яка надає публічні послуги), може стати дійсністю, якщо 
він проігнорує вимогу вимагача. Погроза може  бути доведена до свідо-
мості потерпілого у будь-якій формі (усно, письмово, особисто потерпі-
лому або через посередників тощо). 

З огляду на це у ст. 368-4 «Підкуп особи, яка надає публічні по-
слуги» КК України прописані спеціальні умови звільнення особи, яка 
вимушена була запропонувати чи надати неправомірну вигоду внаслі-
док того, стосовно неї особою, яка надає публічні послуги, було вчи-
нено  вимагання неправомірної вигоди. Відтак особа, яка пропонувала 
або надала неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної відпо-
відальності, якщо: 

1 – стосовно неї були вчинені дії щодо вимагання неправомірної 
вигоди; 

2 – особа, щодо якої було вчинено вимагання неправомірної ви-
годи з боку особи, яка надає публічні послуги, добровільно заявила 
про те, що сталося, після пропозиції чи надання неправомірної вигоди 
та до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину; 

3 – добровільна заява була адресована органу, службова особа 
якого згідно із законом має право повідомляти про підозру. 

Добровільною вважають заяву, в основі якої перебуває само-
стійно ухвалене особою рішення щодо такої посткримінальної поведі-
нки. Мотиви добровільної заяви можуть бути різними, проте не через 
те, що про пропозицію чи надання неправомірної вигоди стало відомо 
органу, службова особа якого згідно із законом має право повідомляти 
про підозру. Не вважатиметься добровільною відповідна заява у випа-
дку, якщо особа, яка надає публічні послуги, одержала неправомірну 
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вигоду особисто чи для третіх осіб, але, наприклад, не вчинила усіх 
обумовлених дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах 
того, хто надав таку вигоду, або в інтересах третьої особи. Водночас, 
наприклад, грошові кошти або інше майно підлягають зверненню в 
дохід держави. Безпідставно набуте належить стягувати в дохід держа-
ви. Окрім цього, порушується клопотання про позбавлення особи не-
законно одержаних пільг, переваг.  

Суб’єкт злочину, передбаченого ст. 368-4 «Підкуп особи, яка 
надає публічні послуги» КК України диференціюється залежно від 
форми, у якій виражено підкуп. Відтак для підкупу в формі пропозиції 
та надання неправомірної вигоди особі, яка надає публічні послуги або 
третій особі, суб’єкт злочину загальний; суб’єктом одержання непра-
вомірної вигоди може були лише особа, яка надає публічні послуги.  

Суб’єкт злочину, передбаченого ст. 365-2 «Зловживання повно-
важеннями особами, які надають публічні послуги» КК України, спе-
ціальний – це особа, яка надає публічні послуги.  

З суб’єктивної сторони зловживання особою, яка надає публічні 
послуги, а так само і підкуп особи, яка надає публічні послуги, можуть 
вчинятися лише з прямим умислом. Окрім цього, для зловживання 
повноваженнями особами, які надають публічні послуги, обов’язковою 
ознакою суб’єктивної сторони є спеціальна мета – отримання непра-
вомірної вигоди для себе чи інших осіб. З суб’єктивної сторони для 
підкупу особи, яка надає публічні послуги, характерним є мета – задо-
вольнити інтереси того, хто пропонує чи надає неправомірну вигоду 
або інтереси третьої особи. 

 
 

3. ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ 

З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ 
 

Для правильної кваліфікації злочинів, пов’язаних з наданням 
публічних послуг, необхідно не лише встановити усі обов’язкові озна-
ки відповідних складів злочинів, але й зважати на категорії осіб, що 
надають публічні послуги (табл. 1).  

 

Переліки осіб, які надають публічні послуги  
(щодо різних форм злочинної поведінки): 

Одержання непра-
вомірної вигоди осо-
бою, яка надає пуб-
лічні послуги,  

Зловживання своїми 
повноваженнями 
особами, які надають 
публічні послуги, 

Пропозиція чи на-
дання 
неправомірної виго-
ди особі, яка надає 
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а саме: а саме: публічні послуги,  
а саме: 

аудитором,  аудитором,  аудитору, 
нотаріусом, нотаріусом,  нотаріусу,  
оцінювачем, оцінювачем, оцінювачу, 
експертом,  експертом, експерту,  
арбітром (під час 
розгляду колектив-
них трудових спорів) 

членом трудового 
арбітражу 

члену трудового ар-
бітражу 

 арбітражним керу-
ючим,  

арбітражним  керу-
ючим,  

незалежним посере-
дником 

незалежним посере-
дником, 

незалежному  
посереднику,  

третейським суддею
(безвідносно до часу, 
тобто не обов’язково 
під час виконання 
цих функцій) 

третейським суддею 
(під час виконання 
цих функцій) 

третейському судді 
(під час виконання 
цих функцій) 

іншою особою, яка 
провадить професій-
ну діяльність, 
пов’язану з надан-
ням публічних по-
слуг 

іншою особою, 
яка не є державним 
службовцем, поса-
довою особою міс-
цевого самовряду-
вання, але здійснює 
професійну діяль-
ність, пов’язану з 
наданням 
публічних послуг 

іншій особі, яка не є 
державним службо-
вцем, посадовою 
особою місцевого 
самоврядування, але 
здійснює 
професійну діяль-
ність, пов’язану з 
наданням 
публічних послуг 

 
Табл. 1. Розподіл осіб, які надають публічні послуги, залежно від форми,  

в якій вчинено відповідне злочинне діяння 
 
Відтак, якщо диспозицію ч. 3 ст. 368-4 «Підкуп особи, яка на-

дає публічні послуги» КК України, розуміти в абсолютному її зна-
ченні відповідно до законодавчо викладеного формулювання цієї 
кримінально-правової норми, то, наприклад, як зазначено в таб. 1 
одержання неправомірної вигоди арбітражним керуючим не може 
кваліфікуватися за ч. 3 ст. 368-4 КК України. Натомість пропозиція 
чи надання неправомірної вигоди арбітражному керуючому або тре-
тій особі за вчинення особою, яка надає публічні послуги, дій або її 
бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах 
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того, хто пропонує чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої, за 
наявності інших обов’язкових ознак складу злочину, тягне криміна-
льну відповідальність за ч.1 ст. 368-4 КК України.  

Одержання неправомірної вигоди арбітражним  керуючим для 
себе чи третьої особи за вчинення дій або бездіяльність з використан-
ням наданих йому повноважень в інтересах того, хто надає таку виго-
ду, або в інтересах третьої особи також не можна кваліфікувати як не-
законне збагачення, оскільки, по-перше, суб’єктом злочину, передба-
ченого ст. 368-2 КК України, є службова особа юридичної особи пуб-
лічного права, а не особа, яка надає публічні послуги; по-друге, пред-
метом незаконного збагачення має бути неправомірна вигода у знач-
ному розмірі; по-третє, з об’єктивної сторони діяння кваліфікується як 
незаконне збагачення лише тоді, коли одержання неправомірної виго-
ди для себе чи третьої особи відбулося не у зв’язку з вчиненням чи не 
вчиненням в інтересах того, хто надає  неправомірну вигоду, чи в інте-
ресах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої влади чи 
службового становища (в цьому разі дії або бездіяльність вчинені з 
використанням наданих повноважень щодо надання публічних послуг 
в інтересах того, хто пропонує чи надає таку вигоду, або в інтересах 
третьої особи). За умови, якщо арбітражним керуючим одержання не-
правомірної вигоди було пов’язане зі зловживанням своїми повнова-
женнями і завдало істотної шкоди, то таке за наявності інших 
обов’язкових ознак складу злочину може також  кваліфікуватися за 
ст. 365-2 «Зловживання своїми повноваженнями особами, яка надають 
публічні послуги» КК України1.  

Ще однією особливістю, яка може визначати правильність кримі-
нально-правової оцінки діяння, вчиненого особою, яка надає публічні 
послуги, – це  час його вчинення. Наприклад, для підкупу у формі про-
позиції чи надання неправомірної вигоди третейському судді або зло-
вживання третейським суддею своїми повноваженнями, обов’язковою 
об’єктивною ознакою є час вчинення підкупу щодо категорії осіб, які 
надають публічні послуги, тобто під час виконання третейським суддею 
своїх функцій. Виконання третейськими суддями своїх функцій триває 
не лише тоді, коли вони перебувають у засіданні, а упродовж дії контра-
кту між сторонами у справі. Натомість для одержання неправомірної 
вигоди третейським суддею час не є обов’язковою ознакою об’єктивної 
сторони складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-4 «Підкуп особи, яка 
надає публічні послуги»  КК України.  

–––––––– 
1 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, 

М. І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та допов. – К.: Юридична думка, 2012 . – С. 1085.  
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Відтак арбітра можливо притягнути до кримінальної відповіда-
льності за ч. 3 ст. 368-4 «Підкуп особи, яка надає публічні послуги»  
КК України за одержання ним неправомірної вигоди, якщо таке було 
вчинено під час розгляду трудових спорів.  

Згідно з диспозицією ч. 3 ст. 368-4 «Підкуп особи, яка надає публі-
чні послуги»  КК України та зі змісту табл. 1 інша особа, яка провадить 
професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг (не ауди-
тора, нотаріуса, експерта, оцінювача, третейського  судді, незалежного 
посередника чи арбітра під час розгляду колективних трудових спорів), 
може бути притягнена до кримінальної відповідальності за одержання 
неправомірної вигоди незалежно від того чи належить до категорії держа-
вних службовців або посадових осіб місцевого самоврядування.  

Згідно з положеннями нового законодавства, яке набуло чинності з 
1 січня 2014 року, державний службовець – це  громадян України, який 
займає посаду державної служби в державному органі, органі влади Ав-
тономної Республіки Крим або їх апараті, одержує заробітну плату за ра-
хунок коштів державного бюджету, крім випадків, визначених законом, та 
здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо 
пов’язані з реалізацією завдань та виконанням функцій державного органу 
або органу влади Автономної Республіки Крим щодо: 

– підготовки пропозицій стосовно формування державної полі-
тики у відповідній сфері; 

– розроблення, експертизи та/або редагування проектів норма-
тивно-правових актів; 

– надання адміністративних послуг; 
– здійснення державного нагляду (контролю); 
– управління державним майном або майном, що належить Ав-

тономній Республіці Крим, державними корпоративними правами; 
– управління персоналом державних органів, органів влади Ав-

тономної Республіки Крим або їх апарату; 
– реалізації інших повноважень відповідного органу1. 
Особа набуває статусу державного службовця з моменту ухва-

лення рішення про зарахування її на посаду державного службовця, 
незалежно від того чи прийняла вона присягу та чи присвоєно їй ранг, і 
чи попереджено про законні правообмеження.  

Посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка 
працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові 
повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих і консу-

–––––––– 
1 Про державну службу: Закон України від 17.11.2011 // Відомості Верховної Ради 

України. – 2012. – № 26. – Ст. 273. 
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льтативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок 
місцевого бюджету. 

Отже, у разі, якщо державний службовець або посадова особа 
місцевого самоврядування одержить неправомірну вигоду для себе 
чи третьої особи за вчинення дій або бездіяльність з використанням 
своїх повноважень у зв’язку з наданням публічних послуг, а не у 
зв’язку з використанням наданої їй влади чи службового становища, 
то державний службовець або посадова особа місцевого самовряду-
вання можуть нести кримінальну відповідальність не за злочин у 
сфері службової діяльності, а за злочин у сфері професійної діяльно-
сті, пов’язаної з наданням публічних послуг (ст. 368-4 «Підкуп осо-
би, яка надає публічні послуги» КК України). Натомість у диспозиції 
ч. 1 ст. 368-4 «Підкуп особи, яка надає публічні послуги» КК України 
чітко прописано можливість притягнення до кримінальної відповіда-
льності за пропозицію чи надання неправомірної вигоди «іншої осо-
би, яка здійснює  професійну діяльність, пов’язану з наданням публі-
чних послуг…» за умови, що така особа не є державним службовцем 
чи посадовою особою місцевого самоврядування.  

Отже, згадані, на перший погляд, незначні розбіжності у фор-
мулюваннях диспозицій  певною мірою ускладнюють правильну ква-
ліфікацію злочинів, пов’язаних з наданням публічних послуг.  

Досить часто на практиці є випадки, коли підкуп особи, яка на-
дає публічні послуги, спонукає цю особу до вчинення зловживання, 
що є різними епізодами в межах одного кримінального провадження. 
У таких випадках слід зважати на те, що зловживання повноваження-
ми особами, які надають публічні послуги, є поза межами підкупу осо-
би, яка надає публічні послуги, а тому відповідна поведінка особи, за 
існування усіх інших обов’язкових ознак складу злочину, має кваліфі-
куватися за сукупністю злочинів, передбачених відповідними части-
нами ст. 368-4 «Підкуп особи, яка надає публічні послуги» КК України 
та ст. 365-2 «Зловживання повноваженнями особами, які надають пуб-
лічні послуги» КК України.  

Як уже зазначалося особа, яка надає публічні послуги, зокрема адміні-
стративні, соціальні чи інші, водночас може бути працівником підприємства, 
установи чи організації державної чи комунальної форми власності. До того ж 
у ст. 354 КК України передбачена можливість притягнення до кримінальної 
відповідальності у зв’язку з підкупом працівника державного підприємства, 
установи чи організації, що потребує також відповідного розмежування. Від-
так у разі, якщо працівник державного підприємства, установи чи організації, 
який не є службовою особою, одержав неправомірну вигоду, яка перевищу-
ють 0,5 неоподатковуваного мінімуму, для себе чи третьої особи за вчинення 



 364

чи не вчинення будь-яких дій з використанням становища, яке він займає на 
підприємстві, в установі чи організації, в інтересах того, хто пропонує, обіцяє 
чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи, тоді за наявності усіх ін-
ших обов’язкових ознак складу злочину діяння можна кваліфікувати за 
ст. 354. «Підкуп працівника державного підприємства, установи чи організа-
ції» КК України. Проте у разі, якщо така неправомірна вигода була одержана 
працівником підприємства, установи чи організації державної чи комунальної 
форми власності, який не є службовою особою, але який провадить профе-
сійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, та  за вчинення ним 
дій або бездіяльність з використанням наданих йому повноважень в інтересах 
того, хто її  надає, або в інтересах третьої особи, тоді за існування всіх інших 
обов’язкових ознак складу злочину, діяння слід  кваліфікувати за ст. 3684 

«Підкуп особи, яка надає публічні послуги»  КК України. Загалом відповідні 
склади злочинів різняться не лише адресатом підкупу, а саме: для злочину, 
передбаченого ст. 354 КК України, – це працівник державного підприємства, 
установи чи організації; для злочину, передбаченого ст. 3684 КК України, – 
особа, яка надає публічні послуги. Незважаючи на те, що в обох випадках 
предметом підкупу є неправомірна вигода, проте щодо працівника державно-
го підприємства, установи чи організації вона має перевищувати 0,5 неопода-
тковуваного мінімуму доходів громадян. Своєю чергою, стосовно особи, яка 
надає публічні послуги, такого законодавчого встановлення нижньої межі 
розміру неправомірної вигоди  немає. На відміну від працівника державного 
підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, особа, 
яка надає публічні послуги, не несе кримінальної відповідальності за відпові-
дне прийняття пропозиції, обіцянки неправомірної вигоди. Окрім цього, не 
встановлена кримінальна відповідальність за відповідну обіцянку неправомі-
рної вигоди особі, яка надає публічні послуги, на відміну від можливості при-
тягнення до кримінальної відповідальності за надання обіцянки неправомір-
ної вигоди працівнику підприємства, установи чи організації незалежно від 
форми власності.  

Окремо можна зазначити, що незважаючи на те, що в примітці до 
ст. 369-2. «Зловживання впливом» КК України, вказано: «Особами, упо-
вноваженими на виконання функцій держави, є особи, визначені в пунк-
тах 1–3 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання 
і протидії корупції», а отже, особи, які надають публічні послуги, прирі-
вняні до осіб, уповноважених на виконання функцій держави». У науко-
во-практичних коментарях акцентується на тому, що пропозиція або 
надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджу-
ється) за таку вигоду вплинути на ухвалення рішення особою, уповно-
важеною на виконання функцій місцевого самоврядування, або особою, 
прирівняною до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, а 
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отже, й осіб, які надають публічні послуги, не може кваліфікуватися за 
ст. 369-2 «Зловживання впливом» КК України1.  

 

4. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ 
У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ 

З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ 

 
Під криміналістичною характеристикою розуміють засновану на 

практиці правоохоронних органів і криміналістичних досліджень мо-
дель системи зведених відомостей про криміналістично значущі озна-
ки виду, групи або конкретного кримінального правопорушення, яка 
має на меті оптимізувати процес розслідування кримінальних право-
порушень2. 

Основними структурними елементами криміналістичної харак-
теристики кримінальних правопорушень є: 

1) типовий спосіб готування, вчинення і приховування кримі-
нального правопорушення; 

2) типова особа правопорушника; 
3) типова особа потерпілого; 
4) типові час, місце, обстановка кримінального правопору-

шення; 
5) типові знаряддя і засоби; 
6) типовий предмет посягання; 
7) типова слідова картина кримінального правопорушення. 
Очевидним є той факт, що для окремих видів кримінальних 

правопорушень може бути характерною відсутність певного елемента 
криміналістичної характеристики кримінального правопорушення, і 
саме в цьому полягатиме особливість цього виду кримінального пра-
вопорушення. 

Далі вважаємо за доцільне здійснити аналіз криміналістичної ха-
рактеристики зловживання повноваженнями особами, які надають пуб-
лічні послуги, та підкупу особи, що надає публічні послуги. Елементами 
криміналістичної характеристики підкупу особи, яка надає публічні по-
слуги, є: спосіб вчинення, предмет підкупу, обстановка вчинення кримі-
нального правопорушення, слідова картина кримінального правопору-

–––––––– 
1 Хавронюк М. І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про засади за-

побігання і протидії корупції» / М. І. Хавронюк. – К.: Атіка, 2011. – С. 324. 
2 Криміналістика: навч.посіб. / Р. І. Благута, Р. І. Сибірна, В. М. Бараняк та ін.; за аг. 

ред. Є. В. Пряхіна. – К.: Атіка, 2012. – 496 с. 
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шення, особа правопорушника. Елементами криміналістичної характе-
ристики зловживання повноваженнями особами, які надають публічні 
послуги, будуть: спосіб вчинення кримінального правопорушення, особа 
правопорушника, місце вчинення кримінального правопорушення, осо-
ба потерпілого, слідові картина кримінального правопорушення. 

Криміналістична характеристика підкупу особи, яка надає 
публічні послуги 

Спосіб вчинення. Вивчаючи можливі способи вчинення підкупу 
особи, яка надає публічні послуги, не можна не помітити очевидної 
подібності зі способами вчинення одержання неправомірної вигоди чи 
незаконного збагачення, описаними в криміналістичній літературі, що 
обумовлено багато в чому збігом ознак об’єктивної сторони цих зло-
чинів. Проаналізуємо способи вчинення підкупу особи, яка надає пуб-
лічні послуги, диференціюючи їх за різними класифікаційними підста-
вами, і сформулюємо їх класифікацію. 

1. Наявність або відсутність посередництва: 
– підкуп без посередництва; 
– підкуп з наявністю посередництва. 
Як посередники можуть виступати: 
– співробітники, що знаходяться у службових відносинах із осо-

бою, що надає публічні послуги; 
– родичі особи, що надає публічні послуги; 
– особи, які перебувають в особистих дружніх відносинах. 
2. Відсутність неправомірного впливу, вимагання з боку особи, 

яка надає публічні послуги. 
3. Форма передачі-отримання предмета підкупу. 
У разі підкупу особи, яка надає публічні послуги, є дві основні 

форми отримання незаконної винагороди: пряма передача предмета 
підкупу і завуальована під законну угоду. 

Пряма передача грошей (так, як і предметів невеликих розмірів), 
своєю чергою, може бути диференційована на два підвиди: передача у 
відкритому чи замаскованому вигляді.  

Відкрита передача грошей – це безпосереднє їх вручення одержу-
вачу підкупу без використання як упаковки будь-яких предметів або 
матеріалів. 

Замаскована передача грошей може здійснюватися або з вико-
ристанням конвертів, документів, папок, книг, інших предметів, або 
шляхом нарахування грошей на розрахунковий рахунок одержувача 
предмета підкупу.  

Характерно, що маскування (особливо з використанням різних 
предметів і документів) здебільшого може мати умовний характер і 
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здійснюватися найвірогідніше з естетичних мотивів, оскільки, в біль-
шості випадків передача предмета підкупу в подібній формі відбувала-
ся за відсутності очевидців, які не є співучасниками. 

Розуміючи, що слова «завуальована» і «замаскована» близькі за 
своїм значенням, ми уточнимо, який смисловий відтінок ми вкладаємо 
в кожне поняття. У юридичній літературі давно використовується тер-
мін «хабар, завуальований під законну угоду». Маються на увазі будь-
які попередні дії одержувача, за вчинення яких він отримує нібито за-
конну винагороду (наприклад, «купує» майно за незрівнянно низьку 
ціну). Ми вважаємо, що згідно з принципом наступності в науці доці-
льно використовувати поняття «вуалювання під законну угоду» для 
позначення аналогічної форми дачі–одержання предмета підкупу. За-
маскована передача незаконної винагороди є різновидом прямої пере-
дачі предмета підкупу і пов’язується лише із зовнішньою упаковкою, 
зовнішнім оформленням об’єкта. 

Отже, підкуп, завуальований під законну угоду, передбачає 
будь-які дії особи, що приймає незаконну винагороду, не тільки 
пов’язані із задоволенням інтересів сторони, яка передає предмет під-
купу, але і мають, на думку учасників діяння, яку-небудь матеріальну 
вартість. У всякому разі подібні дії особи, яка надає публічні послуги, 
відбуваються з метою створення такого враження у очевидців. 

Крім цього, на нашу думку, можна виокремити такі способи не-
законної передачі предмета підкупу, завуальовані під законну угоду: 

– продаж особі, яка надає публічні послуги, різних предметів 
(наприклад, автомобілів) або цінних паперів (акцій), поставка партії 
товару за свідомо низькою ціною, здійснювана особою, зацікавленою у 
задоволенні яких-небудь інтересів; 

– купівля особою, зацікавленій у вчиненні таких дій (бездіяльнос-
ті) таких предметів (наприклад, книг), документів (наприклад, акцій) у 
особи, яка надає публічні послуги, за неймовірно високу вартість; 

– виробництво будівельних, ремонтних та інших робіт, органі-
зація дозвілля або відпочинку за символічну вартість (своєю чергою, 
оплачувану шляхом прямого розрахунку або шляхом перерахування на 
розрахунковий рахунок); 

– укладення договорів та інших угод, збиткових для особи, яка 
передає предмет підкупу. 

4. Зміст дій особи, що одержує предмет підкупу, відповідно до 
законності. 

Диспозиція ст. 3684 КК України спеціально не диференціює 
(проте допускає) караність незаконного отримання предмета підкупу 
за вчинення законних і незаконних дій. 
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Як правило, особи, які надають публічні послуги, отримують 
предмет підкупу за вчинення дій загалом, що належить до їх повнова-
жень. Хоча можуть бути випадки коли особа, яка надає публічні по-
слуги, отримує предмет підкупу за вчинення незаконних дій. 

Розглянемо, які саме послуги популярні у суб’єктів підкупу. 
До законних дій, що загалом входять в обов’язки особи, яка надає 

публічні послуги, але непередбачене отримання за них незаконної винаго-
роди, належать: 

– працевлаштування на високооплачувану роботу, зокрема що 
має можливість незаконного збагачення, особи, формально відповідно-
го пропонованим вимогам; 

– укладання контракту або іншого правочину (наприклад, укла-
дення договору оренди), вигідних для особи, яка передає незаконну 
винагороду; 

– зміна умов виконання робіт і надання послуг (наприклад, змі-
на технічних умов енергопостачання організацій).  

До незаконних дій можуть належати такі: 
– видача підроблених документів; 
– фіктивне працевлаштування; 
– працевлаштування на високооплачувану роботу або роботу, 

пов’язану з незаконною винагородою особи, що не володіє спеціаль-
ними професійними знаннями і навичками; 

– відпуск товарів із порушенням існуючих правил; 
– видача банківських гарантій, кредитів і позик із порушенням 

правил; 
За результатами запропонованих способів вчинення підкупу, 

оголосимо, що порівняно з отриманням неправомірної вигоди чи неза-
конного збагачення, підкуп особи, яка надає публічні послуги, харак-
теризується більш відкритим вчиненням злочину і більш ретельним 
способом приховування слідів злочину, які пояснюються специфікою 
відносин у сфері надання публічних послу. 

Предметом підкупу можуть бути: гроші, цінні папери, інше 
майно, послуги майнового характеру. 

Найбільш часто як предмет передачі–отримання підкупу можуть 
використовуватися гроші, в тому числі в іноземній валюті, зазвичай в 
доларах США та Євро. В окремих випадках гроші можуть передавати-
ся разом з іншим майном або з наданням майнової послуги. 

Крім цього, предметом підкупу також можуть бути акції та 
інші цінні папери, меблі, електропобутові прилади, аудіо- та відеоа-
паратура, комп’ютерна техніка, продукти харчування, об’єкти неру-
хомості. 
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Обстановка вчинення злочину. Згідно з практикою розсліду-
вання одержання неправомірної вигоди чи незаконного збагачення 
підкуп може бути переданий у будь-який час доби і в будь-якому міс-
ці. Однак найбільш типова передача грошей та інших цінностей у ро-
бочий час, зручний для договірних сторін і, відповідно, на робочому 
місці підкупленого функціонера, або одного із співучасників. 

Рідше можуть простежуватися факти передачі підкупу не на ро-
бочому місці співучасників: 

– в автомобілі одного з співучасників; 
– у нотаріальних конторах, посередницьких організаціях, коли 

підкуп вуалюється під законну угоду; 
– в інших місцях, малолюдних і, навпаки, жвавих (парках, кафе, 

ресторанах тощо), де є можливість в непомітному отриманні незакон-
ної винагороди і зникненні. 

Слідова картина. Підкуп особи, яка надає публічні послуги, на-
лежить до важкорозслідуваних кримінальних правопорушень через ви-
соку латентність, причому, навіть порівняно з одержанням неправомір-
ної вигоди чи незаконного збагачення. Підкуп, як і одержання неправо-
мірної вигоди, практично завжди передають за відсутності очевидців, 
які не є співучасниками. Обидва учасники діяння, суб’єкт, що передає і 
отримує предмет підкупу (а нерідко і посередник, якщо він бере участь), 
зацікавлені в такій незаконній дії.  

Особи, що передають предмет підкупу в присутності очевидців 
(наприклад, у випадках, коли передача предмета підкупу вуалюється 
під законну угоду, або у випадках, коли в місці передачі незаконної 
винагороди раптово виявилися колеги або партнери по бізнесу), діють 
конспіративно і вживають заходів до приховування слідів криміналь-
ного правопорушення. Нерідко керівник такої організації, якщо і не 
приймає особисто предмет підкупу, обізнаний про такі факти, і не 
тільки не заперечує проти незаконних дій свого підлеглого, а й сам 
систематично отримує від нього незаконну винагороду за загальне за-
ступництво чи потурання у роботі. 

Як і у провадженнях про одержання неправомірної вигоди чи 
незаконного збагачення всі учасники діяння несуть кримінальну від-
повідальність, тому, як правило, вони не дають правдивих показань за 
особистою ініціативою і намагаються не видавати співучасників. 

Оскільки в деяких випадках за вчинення законних дій в докуме-
нтах залишаються сліди, які лише побічно свідчать про корисливу за-
цікавленість цієї особи в ухваленні конкретного рішення. 

Проте окремі сліди кримінального правопорушення залишаються. 
Насамперед це ідеальні сліди, що збереглися в пам’яті суб’єктів 

діяння і випадкових свідків. 
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Носіями ідеальних слідів є: 
– випадкові відвідувачі, які бачили або чули про злочинну змову 

(наприклад, партнери по бізнесу); 
– колеги, що спостерігають незвичайний або незаконний поря-

док дій особи в інтересах суб’єкта, яка дає підкуп, або виконує за до-
рученням підкупленого певні дії в інтересах особи, що підкуповує. 

– особа, яка підкуповує і особа, яка отримує підкуп (за умови 
вибору правильної тактики допиту). 

Вибір правильного алгоритму дій з розслідування кримінально-
го провадження дозволяє виявити, зафіксувати і вилучити матеріальні 
сліди, які є важливим підтвердженням, що відбувся підкуп. 

Істотним доказом винуватості особи є виявлення, фіксація і ви-
лучення предмета підкупу (в натурі або накладення на нього арешту). 

Типовими матеріальними слідами є: 
– предмет підкупу; 
– сліди рук, ніг, сліди, що належить автотранспорту винного 

(вони можуть підтверджувати факт перебування підозрюваного у пев-
ному місці); 

– товарні чеки, етикетки, упаковки предмета підкупу, ярлики; 
– особисті записи, що підтверджують особисті або ділові зв’язки 

учасників кримінального правопорушення. 
В особливу групу можна виокремити сліди спеціальних речовин 

на тілі та одязі підкупленого від контакту з позначеним предметом 
підкупу, а також фото, відео- та аудіоматеріали, що свідчать про взає-
мні контакти суб’єктів підкупу. 

Крім того, матеріальні сліди дачі-одержання предмета підкупу 
можуть залишатися: 

–  на банківських рахунках, у поштових переказах; 
– у різних управлінських документах, що відображають вирі-

шення відповідальних осіб (наприклад, в наказах про зарахування на 
посаду ); 

– в матеріалах бухгалтерського обліку, що відображають дії під-
купленого на користь осіб, що підкуповують; 

– в документах, що підтверджують перебування особи в певно-
му місці, де ним було імовірно отримано незаконну винагороду (відря-
дних посвідченнях, проїзних документах, рахунках готелів та ін.). 

Якщо підкуп пов’язаний з вчиненням інших кримінальних пра-
вопорушень (особливо, злочинів у сфері економічної діяльності), то 
сліди цих кримінальних правопорушень відображаються у вчиненні 
підробок у документах на реєстрацію організації або підприємницької 
діяльності, договорах на угоду, про прийом на роботу, розрахунково-
платіжних відомостях, ордерах і ін. 
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Особа правопорушника 
Особами, які дають підкуп, можуть бути будь-які особи, які зве-

ртаються до послуг аудиторів, нотаріусів, оцінювачів, інших осіб, які 
не є державними службовцями, посадовими особами місцевого само-
врядування, але здійснюють професійну діяльність, пов’язану з надан-
ням публічних послуг, зокрема послуг експерта, арбітражного керую-
чого, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейсь-
кого судді та зацікавлені у вирішенні власних інтересів або інтересів 
третіх осіб у спосіб, що не визначений законодавством. 

Посередники в підкупі, як правило, особи, будь-якої статі, сере-
днього віку, що мають вищу освіту, комунікабельні, ініціативні, здатні 
зацікавити співрозмовника, яким довіряє особа, що надає публічні по-
слуги, корисливі. Варто наголосити і на притаманну їм обачність, ви-
соку інтуїцію, знання психології, що дозволяє їм вибірково ставитися 
до вибору потенційних співучасників, бажаючих задовольнити свої 
інтереси, а також вибору тактики поведінки з цими особами, оптима-
льної для досягнення мети (у вигляді отримання частки незаконної 
винагороди) і забезпечення відносної власної безпеки. 

Часто ці особи систематично приймають предмет підкупу. Водно-
час посередниками можуть бути і родичі, а також інші близькі особи. 

Одержувачі підкупу – це: 
– аудитори; 
– нотаріуси;  
– оцінювачі;  
– інші особи, які не є державними службовцями, посадовими 

особами місцевого самоврядування, але здійснюють професійну діяль-
ність, пов’язану з наданням публічних послуг, зокрема послуг експер-
та, арбітражного керуючого, незалежного посередника, члена трудово-
го арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій); 

– треті особи. 
Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про аудиторську дія-

льність» аудитор – це фізична особа, яка має сертифікат, що визначає 
її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на 
території України. 

Аудиторська діяльність – це підприємницька діяльність, яка 
охоплює організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне 
виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудитор-
ських послуг.  

Аудит – це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників 
фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення 
незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспек-
тах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) 
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бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень 
суб’єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів. 

Аудитору забороняється використовувати свої повноваження з 
метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи 
пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб. 

Порядок здійснення аудиторської діяльності визначається вка-
заним законом та іншими нормативно-правовими актами. 

Згідно із ч. 1 ст. 3 Закону України «Про нотаріат» нотаріус – це 
уповноважена державою фізична особа, яка здійснює нотаріальну дія-
льність у державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному 
архіві або незалежну професійну нотаріальну діяльність, зокрема по-
свідчує права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняє 
інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридич-
ної вірогідності. 

Нотаріуси або посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, діють 
згідно із законами України, постановами Верховної Ради України, ука-
зами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпоря-
дженнями Кабінету Міністрів України, а на території Республіки Крим, 
крім того, – законодавством Республіки Крим, наказами Міністра юсти-
ції України, нормативними актами обласних, Київської та Севастополь-
ської міських державних адміністрацій. 

Оцінювачами можуть бути громадяни України, іноземці та осо-
би без громадянства, які склали кваліфікаційний іспит та одержали 
кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до вимог Закону Укра-
їни «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяль-
ність в Україні». 

Оцінка майна, майнових прав (далі – оцінка майна) – це процес 
визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою 
нормативно-правовими актами, зазначеними в статті 9 Закону України 
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 
в Україні», і є результатом практичної діяльності суб’єкта оціночної 
діяльності. 

Методичне регулювання оцінки майна здійснюється у відповід-
них нормативно-правових актах з оцінки майна: положеннях (націона-
льних стандартах) оцінки майна, що затверджуються Кабінетом Мініс-
трів України, методиках та інших нормативно-правових актах, які роз-
робляються із зважанням на вимоги положень (національних стандар-
тів) і затверджуються Кабінетом Міністрів України або Фондом дер-
жавного майна України.  

Розроблення нормативно-правових актів з оцінки майна здійс-
нюється на засадах міжнародних стандартів оцінки. До їх розроблення 
Фонд державного майна України залучає інші органи державної влади, 
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саморегулівні організації оцінювачів, найбільш авторитетних оцінюва-
чів, наукові та інші установи.  

Нормативно-правові акти, які регулюють питання вартості (ці-
ни) майна, не повинні суперечити положенням (національним стандар-
там) оцінки майна.  

Положення (національні стандарти) оцінки майна повинні міс-
тити визначення понять, зокрема і поняття ринкової вартості, принци-
пів оцінки, методичних підходів та особливостей проведення оцінки 
відповідного майна залежно від мети оцінки, вимоги до змісту звіту 
про оцінку майна та порядок його рецензування.  

Положення (національні стандарти) оцінки майна визначають 
випадки застосування оцінювачами методичних підходів оцінки рин-
кової вартості майна та випадки і обмеження щодо застосування мето-
дичних підходів до визначення неринкових видів вартості майна. Вод-
ночас, якщо законами або нормативно-правовими актами Кабінету 
Міністрів України, договором на проведення оцінки майна або ухва-
лою суду не зазначено вид вартості, який повинен бути визначений в 
результаті оцінки, визначається ринкова вартість.  

Положення (національні стандарти) оцінки майна є обов’яз-
ковими для виконання суб’єктами оціночної діяльності під час прове-
дення ними оцінки майна всіх форм власності та в будь-яких випадках 
її проведення.  

Згідно із статтею 10 Закону України «Про судову експертизу» 
судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання 
для надання висновку з досліджуваних питань. 

Судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть 
бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний 
рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали 
кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності. 

До проведення судових експертиз, крім тих, що проводяться ви-
ключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися 
також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що 
вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не 
нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціа-
лізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отри-
мали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, 
передбаченому Законом України «Про судову експертизу». 

Згідно із статтею 1 Закону України «Про відновлення платоспро-
можності боржника або визнання його банкрутом» арбітражний керую-
чий – фізична особа, призначена господарським судом у встановленому 
порядку в справі про банкрутство як розпорядник майна, керуючий са-
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нацією або ліквідатор із осіб, які отримали відповідне свідоцтво і внесе-
ні до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, 
керуючих санацією, ліквідаторів) України. 

Арбітражні керуючі є суб’єктами незалежної професійної діяль-
ності. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, 
ліквідатор) з моменту винесення ухвали (постанови) про призначення 
його арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санаці-
єю, ліквідатором) до моменту припинення здійснення ним повноважень 
прирівнюється до службової особи підприємства – боржника. 

Одна і та ж особа може здійснювати повноваження арбітражного 
керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) на всіх 
стадіях провадження у справі про банкрутство відповідно до вимог Закону 
України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом». 

Право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпо-
рядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) надається особі, яка 
отримала відповідне свідоцтво у порядку, встановленому цим Зако-
ном, та внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпоряд-
ників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України. 

Суб’єкти, що передають предмет комерційного підкупу, можуть 
бути фізичними особами і представниками юридичних осіб, а також 
представниками організованих злочинних формувань, зацікавленими в 
якнайшвидшому задоволенні їхніх інтересів. 

Криміналістична характеристика зловживання повнова-
женнями особами, які надають публічні послуги 

Спосіб вчинення. Способи вчинення зловживання повнова-
женнями особою, яка надає публічні послуги, є подібними із спосо-
бами вчинення зловживання владою або посадовим становищем, 
описаними в криміналістичній літературі. 

Зловживання повноваженнями – це використання особою, яка 
надає публічні послуги, наданих їй повноважень всупереч інтересам 
фізичних та юридичних осіб. Зловживанням визнається не будь-яке 
діяння, але лише те, що обумовлено: професійною діяльністю, 
пов’язаною з наданням публічних послуг, та наданими особі повнова-
женнями. 

Об’єм повноважень осіб, які надають публічні послуги, визна-
чаються законодавством, а також безпосередньо посадовими інструк-
ціями. 

Відтак у статті 19 Закону України «Про аудиторську діяльність» 
визначено обов’язки аудиторів. Не виконання цих обов’язків може 
проявлятись у таких діях: 
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1) недотримання під час аудиторської діяльності вимог Закону 
України «Про аудиторську діяльність», Закону України «Про засади 
запобігання і протидії та інших нормативно-правових актів, стандартів 
аудиту, принципів незалежності аудитора та відповідних рішень Ауди-
торської палати України»; 

2) неналежне проведення аудиту та надання інших аудиторсь-
ких послуг;  

3) неповідомлення власників, уповноважених ними осіб, замов-
ників про виявлені під час проведення аудиту недоліки ведення бухга-
лтерського обліку та складання фінансової звітності;  

4) незбереження в таємниці інформації, отриманої у процесі 
проведення аудиту та виконання інших аудиторських послуг, розго-
лошення відомостей, що становлять предмет комерційної таємниці, і 
використання їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;  

5) порушення умов договору перед замовником відповідно до 
договору та закону;  

6) необмеження своєї діяльності наданням аудиторських послуг 
та іншими видами робіт, які мають безпосередньо стосуються надання 
аудиторських послуг, у формі консультацій, перевірок або експертиз;  

У статті 5 Закону України «Про нотаріат» визначено обов’язки 
нотаріуса. Способами вчинення зловживання нотаріусом є:  

1) відкриття відомостей, одержаних ним у зв’язку з вчиненням 
нотаріальних дій на користь третіх осіб без підстав, що визначені у 
законодавстві;  

2) вчинення нотаріальних дії в разі їх невідповідності законо-
давству України або міжнародним договорам; 

3) вчинення нотаріальних дій із порушенням процедури. 
Згідно із статтею Закону України «Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну діяльність в Україні» оцінювачу заборо-
няється використовувати свої повноваження з метою одержання не-
правомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди 
для себе чи інших осіб. 

Відповідно зловживання оцінювача, як правило, проявляється у 
заниженні дійсної вартості майна та інших цінностей під час прове-
дення оцінки. Ця оцінка обов’язково повинна проводитись у таких ви-
падках: 

1) створення підприємств (господарських товариств) на основі 
державного майна або майна, що є у комунальній власності;  

2) реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комуналь-
них підприємств та підприємств (господарських товариств) з держав-
ною часткою майна (часткою комунального майна);  
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3) виділення або визначення частки майна у спільному майні, в 
якому є державна частка (частка комунального майна);  

4) визначення вартості внесків учасників та засновників госпо-
дарського товариства, якщо до зазначеного товариства вноситься майно 
господарських товариств з державною часткою (часткою комунального 
майна), а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника із 
складу такого товариства;  

5) приватизації та іншого відчуження у випадках, встановлених 
законом, оренди, обміну, страхування державного майна, майна, що є 
у комунальній власності, а також повернення цього майна на підставі 
рішення суду;  

6) переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;  
7) оподаткування майна згідно з законом;  
8) визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, 

встановлених законом;  
9) в інших випадках за рішенням суду або у зв’язку з необхід-

ністю захисту суспільних інтересів.  
Крім цього, проведення незалежної оцінки майна є 

обов’язковим у випадках застави державного та комунального майна, 
відчуження державного та комунального майна способами, що не пе-
редбачають конкуренцію покупців у процесі продажу, або у разі про-
дажу одному покупцю, визначення збитків або розміру відшкодування, 
під час вирішення спорів та в інших випадках, визначених законодав-
ством або за згодою сторін.  

Також зловживання може виявлятись під час проведення оцін-
ки, всупереч обмеженням, які визначенні законодавством. Зокрема не 
допускається проведення оцінки майна суб’єктами оціночної діяльнос-
ті – суб’єктами господарювання у таких випадках:  

1) проведення суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом гос-
подарювання оцінки майна, що належить йому або оцінювачам, які 
працюють у його складі, на праві власності або на яке зазначені особи 
мають майнові права;  

2) проведення оцінки майна фізичної особи-замовника або ке-
рівників юридичної особи, яка є замовником оцінки, оцінювачем, 
який має родинні зв’язки із зазначеними особами, або суб’єктом оці-
ночної діяльності – суб’єктом господарювання, керівництво якого 
має зазначені зв’язки;  

3) проведення оцінки майна своїх засновників (учасників).  
Під час оцінки майна, що здійснюється органами державної 

влади, зокрема Фондом державного майна України, та органами місце-
вого самоврядування, встановлюються такі обмеження:  
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1) не може передбачатися виключне право її проведення ор-
ганами державної влади та органами місцевого самоврядування або 
оцінювачами, які працюють в органах державної влади та органах 
місцевого самоврядування, за винятком випадків, передбачених 
законом;  

2) не можуть передбачатися будь-які форми виключного права 
на проведення оцінки майна суб’єктами оціночної діяльності, які ство-
рені зазначеними органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування. 

Результати оцінки майна, проведеної з порушеннями зазначених 
обмежень, визнаються недійсними та підлягають обов’язковому скасу-
ванню.  

Арбітражний керуючий на практиці реалізує приписи законо-
давства та господарського суду під час процедури банкрутства. 

Відповідно зловживання арбітражний керуючий може здійсню-
вати у процесі: 

1) здійснення повноваження керівника боржника;  
2) забезпечення вчинення усіх необхідних дій для санації під-

приємства;  
3) забезпечення вчинення усіх необхідних дій під час ліквідації під-

приємства; 
4) суміщення різних функцій у одному провадженні про банк-

рутство (наприклад, санації та ліквідації).  
За здійснення своїх повноважень арбітражний керуючий отримує 

оплату за рахунок боржника або кредиторів у сумі щомісячно не менше 
двох мінімальних заробітних плат та не більше середньомісячної заробіт-
ної плати керівника за рік роботи до банкрутства. Кредитори мають право 
встановлювати і сплачувати арбітражному керуючому додаткову винаго-
роду. Отримання будь-яких інших винагород заборонено. 

Повноваження посередника визначені у «Положенні про посеред-
ника», затверджене наказом Національної служби посередництва і при-
мирення від 18.11.2008 № 133, «Положенні про порядок забезпечення 
гарантій незалежним посередникам, членам примирних комісій і трудових 
арбітражів (трудовим арбітрам), затвердженого наказом НСПП від 
05.09.2005 № 93 та іншими нормативними документами. Власне, невико-
нання окремих приписів цих норм може бути способами зловживання з 
боку незалежних посередників. 

Особа правопорушника 
Цей елемент криміналістичної характеристики детально описа-

ний під час криміналістичної характеристики особи правопорушника 
злочину, передбаченого статтею 3684 КК України «Підкуп особи, яка 
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надає публічні послуги». Але слід зауважити, що у зв’язку з тим, що 
зловживання у разі надання публічних послуг може бути вчинюване 
тільки спеціальним суб’єктом, то цю категорію становлять тільки ау-
дитори, нотаріуси, оцінювачі, інші особи, які не є державними служ-
бовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але здійс-
нюють професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, 
зокрема і послуг експерта, арбітражного керуючого, незалежного по-
середника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час ви-
конання цих функцій).  

Під іншими особами, які не є державними службовцями або по-
садовою особою місцевого самоврядування, окрім осіб, які перелічені 
у ч. 1 ст. 365-2 та п.п. «б» п. 2 ч.1 ст. 4 Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції», можуть бути особи, які надають ад-
міністративні послуги, соціальні працівники, працівники житлово-
комунальних господарств, освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, 
транспорту, журналісти, адвокати тощо. 

Отже, «інші особи», як суб’єкти цього злочину, характеризу-
ються сукупністю таких ознак: вони хоча і працюють в органах держа-
вної влади, органах місцевого самоврядування, державних чи комуна-
льних підприємствах, установах, організаціях або інших підприємст-
вах, установах, організаціях, які фінансуються з державного, місцевих 
бюджетів або за рахунок приватних коштів, але не є державними слу-
жбовцями або посадовими особами і професійно виконують повнова-
ження щодо надання публічних послуг. 

Такими особами можуть бути: 
– працівники підприємств, установ та організацій, що надають 

адміністративні послуги; 
– соціальні працівники, зокрема працівники реабілітаційних 

установ і закладів соціального захисту для бездомних осіб і безприту-
льних дітей; 

– працівники житлово-комунальних організацій; 
– працівники державних та комунальних закладів освіти, охоро-

ни здоров’я, культури, фізичної культури і спорту; 
– працівники державних та комунальних підприємств залізнич-

ного, повітряного, автомобільного, водного транспорту, міського елек-
тротранспорту; 

– журналісти та інші працівники державних та комунальних за-
собів масової інформації. 

Іншими особами, які надають публічні послуги, в установлених 
законом випадках можуть бути також і адвокати – у разі надання ними 
безоплатної правової допомоги з оплатою їх послуг за рахунок держа-
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вного чи місцевого бюджету, тимчасові адміністратори банків та ін-
ших фінансових установ. 

На цих осіб поширюються заборони щодо одержання подарунків 
(пожертв), обов’язок уживати заходів щодо недопущення конфлікту інте-
ресів та інші обмеження. Вони мають нести відповідальність за одержання 
дарунків, пожертв та інших видів неправомірної вигоди, а пересічні гро-
мадяни – за пропозицію, надання і передачу їм такої вигоди. 

Із визначення осіб, які надають публічні послуги (підпункт «б» 
п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону), розуміємо що слова «під час виконання ними 
цих функцій» стосуються лише третейських суддів, а не усіх осіб, які 
надають публічні послуги, оскільки вони, по-перше, знаходяться після 
слів «третейські судді», по-друге, не винесені за дужки, по-третє, саме 
такі слова («під час виконання ними цих функцій») є і в підпункті «ґ» 
п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону після слів «народні засідателі і присяжні». 

Словосполучення «під час виконання ними цих функцій» не 
означає, що третейські судді стають суб’єктами відповідальності за 
корупційні правопорушення лише тоді, коли вони перебувають у засі-
данні. Виконання третейськими суддями своїх функцій триває упро-
довж дії контракту між ними та сторонами у справі. 

За цією статтею доцільно притягувати до відповідальності осіб 
медичного персоналу, які репрезентують медичну установу сфери 
приватного права, але у випадку надання публічних, а не лікувальних 
послуг, наприклад, під час видачі довідки про стан здоров’я, вирішен-
ня питання щодо госпіталізації чи протезування на пільгових умовах 
тощо. Зазначена стаття КК має розповсюджуватись на вчителів та ви-
кладачів навчальних закладів приватної форми власності, але, знову ж 
таки, у разі надання ними публічних, а не виключно освітянських по-
слуг, наприклад у процесі оформлення відповідних документів, оціню-
вання рівня знань під час іспитів тощо. Застосовувати у зазначених 
випадках ст. 364-1 КК недоцільно, оскільки її санкція є більш м’якою 
порівняно з санкцією ст. 365-2 КК. 

Обстановка вчинення злочину. Як правило, зловживання під час 
надання публічних послуг відбувається на робочому місці посадової особи. 

Особою потерпілого у разі зловживання особою, що надає пуб-
лічні послуги, може бути будь-яка фізична особа чи особа, що пред-
ставляє інтереси юридичної особи. 

Слідова картина. Слідами у цій категорії кримінальних прова-
джень можуть бути матеріальні й ідеальні сліди. Водночас особливого 
значення для розслідування зловживання повноваженнями особи, яка 
надає публічні послуги набуває класифікація документів на види зале-
жно від характеру й призначення інформації, що міститься в них. Від-
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так виокремлюють групи документів, що підлягають вилученню та 
дослідженню під час розслідування злочинів у сфері підприємницької 
діяльності. 

1. Документи, які визначають економічну структуру і організацій-
но-правовий статус підприємства, а також стан фінансового контролю:  

– свідоцтво про реєстрацію підприємства;  
– статут підприємства;  
– заснована угода;  
– реєстр акціонерів;  
– протоколи загальних зборів акціонерів;  
– протоколи засідань адміністративних органів управління (пра-

вління, керівництва);  
– протоколи засідань ревізійних комісій (акти та матеріали пе-

ревірок);  
– річний звіт аудитора;  
– акти та інші матеріали перевірок податкових, банківських та 

інших контрольних органів;  
– накази і розпорядження посадових осіб тощо. 
2. Документи, що посвідчують провадження певного виду дія-

льності:  
– ліцензії;  
– патенти;  
– рекламні проспекти підприємства і реклама, розміщена в засо-

бах масової інформації;  
– договори про укладання певних угод (купівлі-продажу, пози-

ки, про виконання робіт тощо). 
3. Документи бухгалтерського обліку і звітності (тут у найбільш 

повному обсязі на основі суцільного і безперервного спостереження, 
суворого документування, систематизації на рахунках і балансування 
облікових даних концентрується економічна інформація):  

– документи первинного обліку (рахунки, накладні та інші, які 
фіксують окремі економічні операції);  

– бухгалтерські рахунки (кожна економічна операція має по-
двійний запис – в активі одного рахунку і пасиві другого рахунку під-
приємства, наприклад, придбаний комп’ютер зазначають у активі ра-
хунку «основні засоби» і в пасиві рахунку «уставний фонд»);  

– бухгалтерський баланс (головна і узагальнювальна частина 
бухгалтерського обліку, де відображено зведені дані бухгалтерського 
обліку за квартал, півріччя, рік). 

4. Документи статистичного обліку і звітності (відображається 
кількісна характеристика окремих сторін діяльності підприємства у 
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продовж певного часового проміжку). Комерційна структура (фірма) 
може мати кілька варіантів звітності за рік. 

5. Підроблені (фальсифіковані) документи (установчі, банківські, 
бухгалтерські та інші, що були використані під час вчинення злочину). 

6. Робочі записи посадових осіб та службовців, зміст яких має 
значення для кримінального провадження (доповідні записки, робочі 
зошити, календарі, записники тощо). 

7. Магнітні носії інформації (диктофонний запис наради, зборів 
тощо; фото-, кіно-, відеодокументи, що відображають певні факти дія-
льності підприємства). 

8. Електронні копії письмових документів та інша електронна 
інформація (програмне забезпечення) містяться на носії електронної 
інформації, наприклад, на вінчестерах, дискетах, лазерних дисках, ін-
ших знімних картах пам’яті. 

Що ж стосується ідеальних слідів, то вони залишаються у 
пам’яті потерпілих осіб, які зловживають своїми повноваженнями під 
час надання публічних послуг (підозрюваних), а також можливих оче-
видців події. Ці факти у кримінальному провадженні можна зафіксува-
ти шляхом проведення відповідних допитів чи одночасних допитів 
двох і більше осіб. 

 
 

5. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ НА ПОЧАТКОВОМУ 
ТА НАСТУПНИХ ЕТАПАХ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 
У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ 

З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ 
 

Типові слідчі ситуації на початковому та наступних етапах 
розслідування підкупу особи, яка надає публічні послуги 

Протидія діянням, пов’язаним із підкупом особи, котра надає пуб-
лічні послуги, безумовно повинна охоплювати такий елемент, як ситуа-
ційність обставин вчинення цього кримінального правопорушення. 

На початковому етапі розслідування залежно від походження 
(джерела) отримання інформації про факт чи намір вчинення таких 
кримінальних правопорушень, залежатиме і об’єм інформації про 
обставини вчинення (наміру вчинити), якими володітиме слідчий, 
що, своєю чергою, впливає на визначення типовості слідчої ситуації. 
Аналізуючи джерела отримання інформації слідчим про вчинення 
таких кримінальних правопорушень, можна виокремити такі слідчі 
ситуації: 

1) інформація про підкуп надійшла від оперативних підрозділів; 
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2) інформація надійшла від осіб, котрим стало відомо про вчи-
нення такого кримінальних правопорушень випадково (внаслідок ви-
конання споріднених службових функцій, у приватній розмові з одним 
із учасників правопорушення тощо); 

3) інформація надійшла від осіб, інтереси котрих були поруше-
ні внаслідок вчинення такого кримінального правопорушення; 

4) інформація про вчинення підкупу встановлена під час роз-
слідування інших злочинів. 

В кожній із вказаних слідчих ситуаціях об’єм та якість отриманої 
інформації буде різний, що матиме вплив на спрямування найперших дій 
з перевірки та фіксації таких даних, як доказів у кримінальному прова-
дженні. Назвемо особливості, що повинні бути визначальними також під 
час оцінки даних на найпершому етапі розслідування і їх потрібно брати 
до уваги у разі вибору способів перевірки отриманої інформації. 

Відтак (в першому випадку) інформація, що надходить від опе-
ративних підрозділів, через специфіку оперативно-розшукової діяль-
ності матиме дещо «неповний» зміст – відомо лише про факт вчинення 
неправомірного діяння, про предмет злочину може бути відомо в зага-
льних рисах (без конкретизації суми грошових коштів, кількості цін-
них паперів чи їх виду тощо), можлива неповнота інформації про уча-
сників неправомірних дій (про розподіл ролей, існування посередни-
ка), відсутність даних про обставини вчинення злочину (точний час, 
місце, підготовка вчинення). Така ситуація зумовлена характером опе-
ративно-розшукової діяльності і впливу цього фактору на достовір-
ність, повноту та об’єктивність отриманої інформації, а також, 
об’єктивною можливістю проведення відповідного комплексу дій опе-
ративного підрозділу щодо отримання, перевірки інформації. 

В другій із наведених слідчих ситуації інформація також не ма-
тиме ознак повноти щодо обставин вчинення кримінального правопо-
рушення – підкупу особи, котра надає публічні послуги. Своє відобра-
ження на якість та повноту інформації матимуть:  

– особі стало відомо про підготовку чи про сам факт завершено-
го кримінального правопорушення; 

– обставини, за яких особі, яка звернулась, стало відомо про 
кримінальне правопорушення (ознайомлення з певними документами, 
виявлення неадекватності в діях особи, котра надавали публічні послу-
ги у подібних ситуаціях, характер розмови з якої особа отримала такі 
відомості);  

– характеристика джерела отримання інформації (один з учасни-
ків злочину і його роль у його вчиненні, родич одного з учасників, осо-
ба, котра перебуває чи може перебувати у неприязних стосунках з од-
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ним із учасників злочину, особа, інтереси котрої були порушені внаслі-
док вчинення цього злочину); 

– мотиви надання такої інформації слідчому.  
Ці обставини повинні ретельно встановлюватись під час отри-

мання інформації і далі перевірятись і оцінюватись із зауваженням 
наявності можливих мотивів у особи, котра надає таку інформацію 
слідчому. Існування таких мотивів, як: заздрість особі, котра надає 
публічні послуги, у зв’язку з її матеріальним станом чи займаній поса-
ді, помста, бажання зайняти відповідну посаду, повинні мати значення 
щодо оцінки отримуваної слідчим інформації. 

Третій випадок відображає зацікавленість особи, котра надає 
слідчому інформацію про підкуп. Така зацікавленість характеризу-
ється тим, що внаслідок вчинення неправомірних дій особою, котра 
надає публічні послуги, були порушені права чи інтереси такої особи 
(вона не отримала відповідне місце працевлаштування, хоч більше 
заслуговувала його з поміж інших опонентів, внаслідок аудиторських 
перевірок особа недоотримала відповідні кошти або змушена була 
доплатити відповідні кошти тощо). Інформація, котра отримується в 
цьому разі, характеризується тим, що джерело їх надання може пере-
більшувати, криміналізувати ситуацію, а також нерідко обмовляти 
відповідних осіб. 

Інформація, котра може бути виявлена про вчинення підкупу у 
результаті розслідування інших злочинів, також не може бути виключно 
повною, але така інформація має притаманний цій слідчій ситуації хара-
ктер доказовості, так як отримується під час проведення слідчих (роз-
шукових) дій з передбаченого ч. 2 ст. 84 КПК України джерела доказів.  

Підкуп особи, котра надає публічні послуги, може мати 
об’єктивний зв’язок з іншими кримінальними правопорушеннями або 
бути способом підготовки, пристосування чи способом вчинення іншого 
злочину. Виявлення факту вчинення підкупу особою, котра надає публі-
чні послуги, у процесі розслідування інших кримінальних правопору-
шень, визначає на початковому етапі й джерела отримання доказової 
інформації – вони практично збігаються з тими, з яких отримувалась 
раніше (показання осіб, документи, висновки експерта). 

У перших трьох типових слідчих ситуаціях отримання слідчим 
даних про підкуп особи, яка надає публічні послуги, можливі також 
випадки, коли отримується інформація про: 

1) вже завершений злочин; 
2) злочин, що готується. 
У випадку, коли існує готування до вчинення кримінального 

правопорушення, повинна бути розроблена тактична операція для фік-
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сування обставин підготовки та безпосереднього вчинення підкупу, 
яка є комплексом слідчих (розшукових) дій, що містять: 

1) допит особи, від якої стало відомо слідчому про готування 
підкупу; 

2) огляду місця події – місця передачі предмету підкупу; 
3) затримання осіб під час передачі предмету підкупу; 
4) обшук приміщень в котрих здійснюється передача предмета 

підкупу; 
5) обшук осіб, за існування підстав вважати чи у разі безпосе-

реднього виявлення факту, що вони переховують у себе предмети під-
купу; 

6) огляд предмета підкупу; 
7) огляд документів, котрі мають значення для встановлення 

обставин цього кримінального провадження; 
8) допит особи, що надає публічні послуги і отримує предмет 

підкупу; 
9) допит особи, котра безпосередньо передає предмет підкупу 

(посередник, зацікавлена особа у наданні публічних послуг); 
10) пред’явлення для впізнання предмету підкупу. 
Слід брати до уваги той факт, що ч. 4 ст. 364-4 КК України за 

своєю санкцією відноситься до тяжких злочинів. Цей факт зумовлює 
можливість проведення в процесі їх розслідування негласних слідчих 
(розшукових) дій. Типовими негласними слідчими (розшуковими) дія-
ми на початковому етапі є: 

1) контроль за вчиненням злочину; 
2) аудіо-, відеоконтроль особи; 
3) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. 
Особливістю розслідування на початкову етапі під час вчинення 

підкупу особи, яка надає публічні послуги, є також завуальованість 
підкупу. Зважаючи на такий факт, особливо необхідно зауважити на 
підтвердження фактів: 

– купівлі особою (продажу особі), яку підкуповують, предметів, 
цінних паперів, отриманню благ і причинно-наслідковому зв’язку з 
вчиненням нею дій (бездіяльності) на користь особи, котра надає заву-
альований підкуп чи на користь третіх осіб; 

– що документально підтверджуватимуть заниженість цін під 
час купівлі предметів чи на отримання послуги; 

– завідомо збитковості правочинів для особи, котра вчиняє їх з 
метою підкупу. 

Встановлення та фіксація таких відомостей проводитьсь шляхом: 
1) допитів осіб – учасників підкупу; 
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2) допитів осіб, які ведуть фінансово–господарську діяльність, – 
учасників вчинення цього кримінального правопорушення; 

3) допитів осіб, які засвідчували укладення угод чи договорів; 
4) доступу до документів, котрі підтверджують укладення пра-

вочинів; 
5) тимчасового вилученням майна; 
6) проведення оглядів приміщень та об’єктів, які були змінені 

(покращені) внаслідок надання особі відповідних послуг як предмета 
підкупу. 

Коли інформація про кримінальне правопорушення стосується 
завершеного діяння, то увага повинна приділятись слідчим (розшуко-
вим) діям, спрямованим на збирання та перевірку фактів про обстави-
ни вчиненого кримінального правопорушення. Такими слідчим (роз-
шуковими) діями та необхідними заходами забезпечення кримінально-
го провадження на початковому етапі розслідування є: 

1) допит особи, від якої стало відомо слідчому про готування 
підкупу; 

2) допити осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення 
підкупу; 

3) допити осіб, учасників цього кримінального правопорушення; 
4) тимчасовий доступ до документів, в котрих підтверджується 

(може підтверджуватись) факт надання публічних послуг, щодо якого 
відбувся підкуп; 

5) тимчасовий доступ до документів, котрі підтверджують факт 
існування документів, в котрих йдеться про надання публічних послуг, 
щодо якого відбувся підкуп; 

6) тимчасове вилучення майна, наданого особі як предмет 
підкупу; 

7) обшук у службових приміщеннях особи, котра надає публіч-
ні послуги, або приміщеннях де можуть знаходитись предмети та до-
кументи, котрі мають значення для вирішення кримінального прова-
дження. 

Залежно від наявних обставин у конкретній слідчій ситуації, що 
включає охоплює слідова картина, дії із закріплення нових та перевір-
ки доказів під час кримінального провадження на подальшому етапі 
проводиться: 

1) допити осіб, щодо яких є дані, що вони володіють інформа-
цією, яка має значення для вирішення кримінального провадження; 

2) одночасного допиту двох або більше раніше допитаних осіб 
(наприклад, особи котру підкуповують і котра підкуповує); 

3) керівників осіб щодо котрих здійснено підкуп; 
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4) огляди речей чи документів, котрі є предметами підкупу; 
5) огляди документів, котрі мають значення для вирішення 

кримінального провадження; 
6) проведення обшуків в житлі чи іншому володінні особи, що-

до котрої було вчинено підкуп; 
7) обшуки службових приміщень; 
8) призначення почеркознавчих, товаро-технічних, дактилоско-

пічних експертиз та інших залежно від обставин конкретного криміна-
льного правопорушення; 

9) призначення зустрічних перевірок фінансово господарської 
діяльності учасників підкупу (у випадку завуалювання предмету під-
купу під законні угоди, або надання підкупу послугами за заниженими 
цінами чи не на користь особі, котра вчиняє підкуп тощо); 

10) проведення оглядів приміщень та територій прилеглих до 
безпосереднього місяця вчинення підкупу (передачі предмета підкупу, 
місць зустрічей для досягнення домовленостей між суб’єктами підку-
пу) для виявлення, фіксації та вилучення їх ідентифікуючих слідів, про 
котрі згадувалось у описі слідової картини; 

11) отримання тимчасового доступу до документів, предметів, 
котрі є у безпосередній власності суб’єктів злочину чи у власності ін-
ших осіб, якщо такі речі чи документи мають значення для встанов-
лення обставин кримінального провадження;  

12) пред’явлення для впізнання. 
Допит. Особливостями проведення допитів під час розслідування 

підкупу осіб, котрі надають публічні послуги, є передусім їх процесуаль-
ний статус та відомості, якими володіє слідчий на час допиту.  

Під час допиту особи, яка звернулась із заявою про факт підкупу 
особи, котра надає публічні послуги, необхідно з’ясувати: 

1) звідки особі стало відомо про факт вчинення такого кримі-
нального правопорушення; 

2) кому ще відомо про цей факт і хто може підтвердити це; 
3) чи факт підкупу вже відбувся чи тільки планується; 
4) що особі відомо про предмет підкупу; 
5) за що саме вчиняється підкуп; 
6) що відомо про обставини вчинення підкупу. 
На допитах безпосередніх учасників вчинення підкупу – особи, 

котру підкуповують а також особи, котра підкуповує (зокрема й посе-
редника), необхідно з’ясувати: 

1) що належить до обов’язків та прав особи, котра надає публі-
чні послуги у зв’язку із займаною посадою; 

2) чи знайомі особи – суб’єкти підкупу; 
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3) хто був ініціатором вчинення цього кримінального правопо-
рушення; 

4) як відбувався підкуп (час, місце та інші обставини); 
5) за що (за вчинення яких дій чи бездіяльності, за ухвалення 

яких рішень, на чию користь) вчинявся підкуп; 
6) чи знайшли відображення незаконні дії у якихось докумен-

тах, якщо так, то в яких саме і хто ще мав відношення до цього неза-
конного акту; 

7) чи були подібні дії у діяльності особи раніше; 
8) на чиє прохання вчинялись дій щодо підкупу (стосується посе-

редника); 
9) хто був ініціатором підкупу (зокрема це питання стосується і 

третіх осіб щодо яких здійснюються дій в результаті підкупу). 
У разі допитів осіб, котрим може бути відомо про обставини 

вчинення підкупу (співпрацівникам і керівникам особи, котру підкупо-
вують, особи, котрі виконували об’єм робіт (у разі надання предмету 
підкупу шляхом виконання робіт) тощо) необхідно дати відповідь на 
такі запитання: 

1) як часто і де зустрічались суб’єкти цього кримінального право-
порушення; 

2) хто давав вказівку на проведення певних робіт і де такі робо-
ти проводились (у разі надання предмету підкупу шляхом виконання 
робіт) і як мотивувалось необхідність проведення таких робіт; 

3) чи зазначала особа, котра надає публічні послуги, мотиви 
вчинення тих чи інших дій чи ухвалення рішень. 

Огляд. Під час проведення розслідування огляди спрямовані на 
встановлення існування чи відсутності певних слідів вчинення цього 
кримінального правопорушення. Місцями проведення оглядів можуть 
бути: службові приміщення осіб, щодо яких вчинено підкуп, житло чи 
інше володіння особи. У процесі проведення оглядів увага слідчого 
повинна бути спрямована на встановлення, фіксацію і вилучення таких 
слідів: 

– об’єм та якість виконаних робіт, котрі були предметом підкупу; 
– виявлення предметів, котрі були предметом підкупу; 
– виявлення документів, котрі були предметом підкупу; 
– виявлення слідів, котрі можуть підтверджувати перебування 

суб’єктів підкупу в певному місці, в певний час для підтвердження їх 
зустрічей тощо. 

Для проведення оглядів у певних випадках необхідно подбати 
про участь спеціалістів, без котрих буде проблематично встановити пев-
ні обставини (інженера архітектора, інженера будівельника та інших). 
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Обшук. Найчастіше обшук проводиться для виявлення предме-
та підкупу, документів, котрі можуть підтверджувати вчинення дій чи 
бездіяльності, або ухвалення рішень, за котрі було вчинено (запропо-
новано) підкуп. 

Пред’явлення для впізнання. Найчастіше пред’являються для 
впізнання предмет підкупу та особи – суб’єкти вчинення підкупу. Такі 
пред’явлення для впізнання проводяться з метою докладної ідентифі-
кації предметів та осіб. 

Призначаються експертизи: технічна експертиза документів, 
трасологічна, судово-хімічна, судово-економічна, почеркознавча, то-
варотехнічна та інші експертизи. 

Типові слідчі ситуації на початковому та подальших етапах 
розслідування зловживання повноваженнями особами, які надають 
публічні послуги 

Згідно з нормами кримінального процесуального закону (ст. 214 
КПК України) початком досудового розслідування є внесення відомо-
стей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим чи прокуро-
ром. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення цього виду 
може надходити до вказаних службових осіб з таких джерел: 

1) матеріалів, отриманих під час досудового розслідування чи 
розгляду в судах кримінальних проваджень щодо інших кримінальних 
правопорушень; 

2) матеріалів, отриманих у процесі проведення оперативно-
розшукової діяльності ОВС; 

3) із заяв, скарг та пропозицій громадян, котрим стали відомі 
факти зловживання чи котрі є потерпілими внаслідок такого зловжи-
вання (у формі дії чи бездіяльності); 

4) матеріалів планових ревізій, аудиторських перевірок тощо. 
На початковому етапі розслідування згідно з вказаними джере-

лами надходження до слідчого інформації про вчинене кримінальне 
правопорушення – зловживання повноваженнями особами, які нада-
ють публічні послуги, можуть бути найбільш типовими слідчими 
(розшуковими) дії та повинні застосовуватись такі заходи забезпечен-
ня кримінального провадження: 

– огляд місця події;  
– допити потерпілого, заявника, відомих на момент проведення 

першочергових слідчих (розшукових) дій свідків; 
– тимчасовий доступ до документів та предметів; 
– тимчасове вилучення майна; 
– огляди документів, предметів. 
Після проведення вказаних першочергових дій та ухвалення 

процесуальних рішень, які повинні бути спрямовані на процесуальне 
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закріплення факту вчинення зловживання конкретною посадовою осо-
бою, отримання до матеріалів кримінального провадження документів 
та предметів, котрі підтверджують вчинення зловживання, слідчий 
повинен формувати тактику розслідування з метою встановлення кри-
мінального механізму службового діяння та процесуального закріп-
лення з таких обставин та фактів: 

1) чи відбулось порушення особою обумовлених його службо-
вим становищем обов’язків; 

2) у чиїх інтересах здійснено це зловживання; 
3) чи усвідомлювала особа, що перевищує межі своїх повно-

важень; 
4) чи не пов’язане зловживання з порушенням службової, фі-

нансової, технологічної дисципліни; 
5) як реагували вищі структури на факти зловживань, чи були 

сигнали про ці факти; 
6) у результаті яких дій чи бездіяльності особи, котра вчинила 

зловживання повноваженнями, була заподіяна істотна шкода охоро-
нюваним законом правам або інтересам окремих громадян, державним 
чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб; 

7) чи є причинний зв’язок між злочинним діянням особи і нас-
лідками, що наступили; 

8) професійний статус особи, підозрюваної у вчиненні діяння, 
чи не є вона службовою особою, чи виконувала вона функції, пов’язані 
з наданням публічних послуг чи лише пов’язані з обслуговуванням, 
матеріальною відповідальністю, документообігом тощо; 

9) коло і зміст прав та обов’язків особи, яка надавала публічні 
послуги; 

10) характер, умови та особливості роботи підприємства, уста-
нови або організації, де вчинено кримінальне правопорушення; 

11) характер дій або бездіяльності особи; 
12) час і місце вчинення кримінального правопорушення; 
13) злочинний спосіб і механізм вчинення і приховання зло-

чину; 
14) фактичні дії, виконувані цією особою (це стосується часу 

до вчинення злочинної діяльності, що свідчитиме про підготовку зло-
чину, і щодо безпосередніх дій вчинення злочину); 

15) причинний зв’язок між діями і шкідливими наслідками, що 
наступили; 

16) факти заподіяння шкоди відповідним особам (неодмінно 
встановлюється чи була завдана школа як наслідок зловживання непо-
внолітнім чи недієздатним, особам похилого віку); 
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17) чи не було таких зловживань за іншими діями такої особи або 
повторно; 

18) розмір шкоди (істотна шкода, тяжкі наслідки); 
19) мотиви і мета злочину; 
20) факти і частота вчинення правопорушень (епізодичність, система-

тичність); 
21) зв’язок з іншими злочинами (проти власності, у сфері гос-

подарської діяльності, правосуддя тощо) або корупційними діяннями, 
або іншими правопорушеннями, пов’язаними з корупцією; 

22) обставини, що обтяжують або пом’якшують провину осо-
би, або звільняють її від кримінальної відповідальності; 

23) відомості про особу підозрюваного; 
24) існування штучно створених обставин, що сприяли вчиненню 

кримінального правопорушення та осіб, котрі спряли його вчиненню (на-
явність даних щодо інших посадових осіб, котрі сприяли цьому). 

З’ясування зазначених обставин уточнюється під час розсліду-
вання конкретних кримінальних правопорушень, а також вони є пред-
метом допиту потерпілого, представника юридичної особи, котрій 
була завдана шкода, представникам громадськості, неповнолітніх та їх 
законних представників, опікунів та піклувальників недієздатних осіб. 
Відомості про особисті стосунки підозрюваних, що можуть бути вияв-
лені за місцем їх роботи та проживання визначають місце пошуку іде-
альних слідів злочину – осіб, котрим відомі такі дані і котрі можуть 
бути допитані як свідки. 

В контексті конкретизації обставин кожного кримінального 
провадження за зловживанням повноваженнями особами, які надають 
публічні послуги, має значення для побудови тактики та першочерго-
вості проведення тих чи інших слідчих (розшукових) дій і ухвалення 
процесуальних рішень мають вплив також і способи приховування 
злочинних діянь. Основними способами приховування є: фальсифіка-
ція обліку і звітності; внесення змін до документів; заміна або вигото-
влення фіктивних документів; знищення документів; знищення матері-
альних слідів злочину тощо. Слідчий повинен брати до уваги такі мо-
жливості та планувати проведення розслідування з урахуванням необ-
хідності подолання та підтвердження дій, спрямованих на приховуван-
ня злочинних дій. 

Типові матеріальні сліди злочину та ймовірні місця їх знахо-
дження як елемент криміналістичної характеристики взаємопов’язані 
зі способами їх вчинення і приховування. Це має вплив на визначен-
ня місця проведення обшуків, оглядів та встановлення осіб, котрі 
володіють відповідними документами та предметами, котрі мають 
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значення для встановлення обставин конкретного кримінального 
правопорушення.  

Вчасне отримання тимчасового доступу до документів дає 
змогу оцінити за їх змістом технологію вчинення зловживання, мож-
ливих пособників таких дій, способи приховування, а також свідків чи 
потерпілих, котрі можуть бути невідомими на момент початку кримі-
нального провадження. 

У процесі проведення обшуків та оглядів слідчий повинен зва-
жати на те, що відомості, котрі містяться у записних, телефонних кни-
жках, на дискетах, в пам’яті мобільних телефонів та інших носіях ма-
ють значення для встановлення особистих стосунків підозрюваного, 
осіб, зацікавлених у діях підозрюваного. Такі носії інформації повинні 
бути тимчасово вилучені, оглянуті під час проведення відповідних 
слідчих (розшукових) дій та ухвалення процесуальних рішень.  

Відомості щодо зловживання повноваженнями особи, котра на-
дає публічні послуги, обставини та способи зловживання, приховуван-
ня, отримання неправомірної вигоди також часто містяться у листах, 
бандеролях, документах, що фіксують роботу комп’ютерів, електро-
нної пошти, у самому вмісті електронної пошти тощо. Всі ці об’єкти 
повинні становити інтерес для кримінального провадження бути про-
цесуальним шляхом отримані і зафіксовані. Способам отримання є: 
огляди, тимчасове вилучення майна, обшуки. А під час розслідування 
діянь, передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК України, можливим є також про-
ведення негласних слідчих (розшукових) дій – зняття інформації з 
транспортних телекомунікаційних мереж, зняття інформації з електро-
нних інформаційних систем, огляд і виїмка кореспонденції.  

Виявлення та аналіз таких слідів дозволяють дійти певних ви-
сновків, зокрема на підставі порівняння даних про спосіб життя підо-
зрюваного та документів про його прибутки. 

Крім зазначеного предмету допиту, допити свідків розраховані 
на одержання первинних даних про зловживання службовим станови-
щем. У разі отримання зазначеними процесуальними способами пер-
винних документів такі зіставляються з даними статистичної звітності, 
наказами про штатні перестановки, заохочення, офіційні обов’язки 
посадових осіб і фактично виконувану ними роботу, ухвалені рішення 
використання майна тощо. Під час зловживання у формі ухвалення 
певного рішення обов’язковим є отримання в розпорядження матеріа-
лів кримінального провадження документів, котрі підтверджують ух-
валення рішення підозрюваним. 

Найчастіше мотивами зловживання повноваженнями особами, ко-
трі надають публічні послуги, є отримання неправомірної вигоди для себе 



 392

чи інших осіб. Процесуальне виявлення, фіксація, доведення отримання 
такої вигоди та алгоритм дій є аналогічними до розглянутих щодо підкупу 
особи, котра надає публічні послуги, із зауваженням особливостей вчи-
нення цього кримінального правопорушення. Підтвердження отримання 
незаконної вигоди досягається шляхом отримання даних під час обшуків, 
оглядів, підтвердження банківських трансакцій, котрі перебувають у ча-
совому зв’язку та є взаємно зіставними з фактом зловживання. Також на 
підтвердження отримання неправомірної вигоди повинні бути спрямовані 
і дії слідчого (питання) під час допитів свідків та потерпілих. З цією ме-
тою допитуються колеги, працівники бухгалтерії, ревізори та інші пра-
цівники, зокрема і суміжних організацій, особи, які звернулися зі скаргою, 
відвідувачі установи та ін. 

Під час допиту підозрюваного необхідно отримати відомості про 
умови його роботи; мотиви, згідно з якими він здійснював певні дії; об-
ставини, що спричинили шкідливі наслідки; хто, на думку підозрювано-
го, винний у настанні цих наслідків; досвід роботи у цій галузі і на цій 
посаді; характер його стосунків із керівними особами, обґрунтованість і 
законність їх розпоряджень. 

У процесі розслідування зловживань повноваженнями особи, котра 
надає публічні послуги, можуть призначатися судові експертизи: судово-
економічна; судово-товарознавча; судово-технічна; криміналістична (по-
черкознавчі, авторознавчі, технічні експертизи документів тощо). 
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2.5. РОЗСЛІДУВАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, 

ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НАРУГОЮ НАД МОГИЛОЮ, 
ІНШИМ МІСЦЕМ ПОХОВАННЯ 

(ст. 297 КК України) 
 

ВСТУП 
 

Останніми роками в Україні відбувається збільшення соціа-
льно негативних явищ, зростання рівня насильства і жорстокості 
серед населення. У результаті деформації суспільної моралі розпо-
всюджуються види поведінки, що порушують громадський спокій 
та заподіюють шкоду правам і законним інтересам громадян, суспі-
льству та державі. До подібних виявів антигромадської поведінки 
належить вандалізм, одним із видів якого є наруга над могилами. 

Сьогодні питання, що пов’язані з кримінально-правовою охо-
роною моральності, набувають все більшої актуальності. Суспільна 
небезпечність діянь, що розглядаються як кримінальні правопору-
шення проти моральності, полягає у тому, що вони завдають істотної 
шкоди або ставлять під загрозу заподіяння шкоди моральним осно-
вам суспільства, які необхідні для його нормального розвитку і про-
гресу: деформують духовно-етичні цінності суспільства та сприяють 
розвитку низьких інстинктів та потягів, підривають усталені принци-
пи моральності у сфері статевих стосунків, а також негативно впли-
вають на моральний і психологічний розвиток неповнолітніх.  

Ст. 297 КК України передбачено відповідальність за наругу 
над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого. 
Цією нормою законодавчо забезпечено захист моральних засад сус-
пільства у частині поваги до померлих та місць їх поховань. Це 
кримінальне правопорушення заподіює моральну шкоду насампе-
ред рідним і близьким померлих, порушує громадський спокій, мо-
же викликати міжетнічні та міжконфесійні конфлікти, негативно 
впливає на виховання молоді. 

Кримінальні правопорушення проти моралі, на думку зарубіж-
них кримінологів, – діяльність, яку більшість людей розглядають як 
аморальну та таку, що здатна заподіяти духовну або навіть фізичну 
шкоду особам, які її здійснюють. Недарма норми суспільної морально-
сті у сфері шанобливого ставлення до померлих та охорони місць їх-
нього поховання знаходяться під кримінально-правовою охороною 
багатьох країн, що свідчить про позицію світової спільноти щодо роз-
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витку схожих законів у незалежних державах із різними правовими 
традиціями. 

Необхідність дослідження проблем захисту суспільної мораль-
ності у сфері шанобливого ставлення до померлих та місць їхнього 
поховання від протиправних посягань і необхідність подальшого удо-
сконалення правової регламентації запобігання таким кримінальним 
правопорушенням частково підтверджують й дані офіційної статисти-
ки. Так, якщо в 1993 р. на території України було зареєстровано 163 
кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 КК 1960 р. (глум 
над могилою), то у 2003 р. їхня кількість дорівнювала вже 1861, тобто 
за десять років збільшилася у 11,4 рази, а в 2011 р. зареєстровано вже 
3340 таких кримінальних правопорушень. 

 

 

Розділ 1 
 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 
Для будь-якого суспільства та законодавця найважливішим є 

питання про те, які діяння слід визнавати злочинними, за що карати 
настільки жорсткими заходами. Без сумніву, криміналізація суспіль-
но небезпечних діянь, що є у суспільстві, відіграє провідну роль се-
ред засобів впливу на злочинність лише у тому випадку, коли така 
криміналізація соціально зумовлена. Для того, щоб кримінальний 
закон, який встановлює відповідальність за наругу над могилою, 
ефективно працював, криміналізація такої діяльності має бути соціа-
льно та кримінологічно зумовленою. Усталені історичні передумови 
визнання відповідних дій кримінальними правопорушеннями, висо-
кий ступінь суспільної небезпечності, вкрай небезпечна динаміка та 
необхідність протидії такій діяльності шляхом застосування досить 
жорстких кримінально-правових заходів є підставами криміналізації 
наруги над могилою, які сьогодні не втрачають своєї актуальності. 

 
Об’єкт наруги над могилою, іншим місцем поховання 

або над тілом померлого 
Будь-яке протиправне діяння спрямоване на завдання шкоди або 

утворення загрози заподіяння такої шкоди, тобто на порушення певно-
го об’єкта, який є одним з елементів складу кримінального правопо-
рушення. Правильне встановлення об’єкта кримінального правопору-
шення є важливою теоретичною та практичною проблемою, оскільки 
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від чіткого визначення об’єкта залежить точне встановлення ознак 
складу кримінального правопорушення та відведення йому місця в 
Особливій частині Кримінального кодексу  України (далі – КК Украї-
ни). Також важливим є встановлення об’єкта протиправного посягання 
і для з’ясування характеру кримінального правопорушення, ступеня 
його небезпечності для суспільства, правильної кваліфікації та відме-
жування від інших правопорушень та протиправних дій, оскільки його 
особливості та властиві йому якості дозволяють якомога повніше роз-
крити соціально-правовий зміст того чи іншого діяння та його юриди-
чні ознаки. 

Об’єкт кримінального правопорушення як обов’язковий елемент 
його складу має принципове значення для правотворчої та правоохорон-
ної діяльності. Повне і чітке визначення об’єкта сприяє насамперед точ-
ному встановленню місця такого кримінального правопорушення у сис-
темі Особливої частини Кримінального кодексу України і є необхідною 
умовою правильної кваліфікації вчиненого. 

Стаття, якою передбачена кримінальна відповідальність за наругу 
над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого, закріп-
лена у Розділі XII Особливої частини КК України «Злочини проти гро-
мадського порядку та моральності», який містить два родових об’єкта 
протиправного посягання: громадський порядок і моральність. Одним із 
родових об’єктів вказаного розділу КК України є встановлений законо-
давством порядок відносин між людьми в суспільстві у сфері морально-
сті. Відповідальність за кримінальні правопорушення у сфері морально-
сті передбачена ст.ст. 297–304 КК України. 

Моральність як об’єкт протиправного посягання – це порядок 
відносин між людьми, що існує у суспільстві за умови дотримання 
норм моралі, який охороняється кримінальним законодавством. 

Суспільна моральність за видовим об’єктом об’єднує цілу низку 
кримінально-правових норм, але кожне з кримінальних правопорушень, 
передбачених ними, посягає не на усі сфери суспільної моральності, що 
знаходяться під охороною кримінального закону, а лише на конкретні, що 
підпадають під ознаки певного кримінального закону, і, відповідно, має 
власний безпосередній об’єкт, історично визначеною роллю якого є мак-
симально можливо конкретизувати, об’єктивізувати те, на що криміналь-
не правопорушення впливає, посягає або чому спричиняє шкоду. 

Безпосередній об’єкт є обов’язковим елементом кожного складу 
кримінального правопорушення, а правильне його встановлення має вирі-
шальне значення для кваліфікації будь-якого діяння, у тому числі й того, що 
має ознаки наруги над могилою. Це положення набуває особливої актуаль-
ності у випадках, коли таке посягання, окрім ознак ст. 297 КК України, міс-
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тить ознаки інших кримінальних правопорушень (наприклад, статтями 
185–187, 189, 296, 298 КК України). 

С.С. Яценко під безпосереднім об’єктом кримінального право-
порушення, відповідальність за яке передбачено ст. 297 КК України, 
розуміє «громадську моральність в сфері шанобливого ставлення до 
померлих та місць їхнього поховання». Подібної позиції дотримується 
В.О. Навроцький, вказуючи, що об’єктом цього кримінального право-
порушення є «моральні засади суспільства в частині поваги до помер-
лих та місць їхнього поховання». В.А. Ломако, визначаючи безпосере-
дній об’єкт наруги над могилою, відносить до нього не загальноприй-
няті моральні принципи вияву поваги до пам’яті і праху покійних, а 
суспільні відносини, що їх забезпечують. На основі конституційно за-
кріпленого принципу рівності усіх людей у своїй гідності і правах 
Н.О. Горб пропонує безпосереднім об’єктом кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 297 КК України, вважати суспільні відно-
сини в сфері моральності у частині шанобливого ставлення до помер-
лих і місць їхнього поховання незалежно від статі, раси, національнос-
ті, соціального походження, прижиттєвих політичних чи релігійних 
переконань померлих. 

Одну з обов’язкових ознак об’єкта кримінального правопорушен-
ня, відповідальність за вчинення якого передбачена ст. 297 КК України, 
становить предмет, який є «… матеріальним виразом відповідних суспі-
льних відносин, необхідною умовою їх існування або розвитку». У науко-
вій літературі під предметом кримінального правопорушення розуміють 
«… предмети зовнішнього світу, речі, на які безпосередньо спрямована 
дія правопорушника та які, у зв’язку з цим, зазнають безпосереднього 
впливу з боку правопорушника при посяганні на суспільні відносини, що 
опосередковані цим предметом». Предмет кримінального правопорушен-
ня має такі ознаки: 

– юридична – є обов’язковою ознакою складу кримінального 
правопорушення; 

– соціальна – нерозривно пов’язана із суспільними відносинами 
як об’єктами кримінального правопорушення; 

– фізична – є предметом матеріального світу. 
Загалом предмет кримінального правопорушення є його факу-

льтативною ознакою. Але коли він зазначений у диспозиції статті, 
кримінальне правопорушення вважається предметним. Предмет кри-
мінального правопорушення, хоч і факультативна його ознака, має 
важливе значення для кваліфікації діяння: відсутній предмет, що від-
повідає його характеристикам, зазначеним у законі, – відсутній і такий 
склад кримінального правопорушення. 
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Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом 
померлого є предметним кримінальним правопорушенням, оскільки 
перелік об’єктів матеріального світу, впливаючи на які винний може 
здійснити посягання на об’єкт кримінального правопорушення, перед-
бачений у диспозиції розглядуваної норми. 

На основі змісту закону предметами наруги над могилою мо-
жуть бути: 

1) могила; 
2) інше місце поховання; 
3) тіло (останки, прах) померлого; 
4) урна з прахом покійного; 
5) предмети, що знаходяться на (в) могилі, іншому місці похо-

вання, на тілі (останкові, прахові) померлого. 
Крім того, кваліфікований склад цього кримінального правопо-

рушення вважається, якщо предметом злочину є братська могила чи 
могила Невідомого солдата. 

Могила – місце на кладовищі, у крематорії, колумбарії або в 
іншій будівлі чи споруді, призначеній для організації поховання поме-
рлих, де похована труна з тілом померлого чи урна з прахом. 

Інше місце поховання – кладовище, колумбарій або інша буді-
вля або споруда, призначені для поховання померлих, включаючи 
склеп, мавзолей, меморіальну стіну з прахом померлих, частини шах-
ти, корабель чи літак з тілами загиблих тощо. Тобто, визнаючи кора-
бель, літак чи частини шахт з тілами померлих, законодавець закріпив 
право на гідне ставлення до померлих (загиблих), які не були належ-
ним чином поховані.  

Тіло (останки, прах) померлого – це неживе людське тіло (труп) 
як ціле, так і розчленоване чи його окремі частини. Є предметом кри-
мінального правопорушення незалежно від його стану (бальзамоване, 
муміфіковане) та причин смерті. Тілом померлого слід визнавати тіло 
немовляти, яке народилось без ознак життя, а також отримане в ре-
зультаті аборту. 

Під урною із прахом померлого розуміється посудина для збе-
рігання праху померлого, який піддано спаленню, або ж праху, зібра-
ного на місці давнього поховання. 

Предмети, що знаходяться на (в) могилі, іншому місці похо-
вання, на тілі (останкові, прахові) померлого, – це будь-які речі, що 
перебувають у могилі чи на ній, в іншому місці поховання (хрест, сте-
ла, камінь чи інша споруда або насип), над місцем поховання, а також 
одяг, індивідуальні речі та прикраси, ордени і медалі, труна, вінки, 
світильники, вази тощо. 
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У правозастосовній практиці також виникають проблеми під час 
кваліфікації діянь, що полягають у нарузі над пам’ятниками, обеліска-
ми тощо, які не знаходяться на місці поховання, являючи собою лише 
увічнення пам’яті про загиблих (наприклад, на місці дорожньої аварії). 
Враховуючи, що ст. 297 КК України є предметним кримінальним пра-
вопорушенням, причому до його предмета належать місце поховання, 
та те, що на місці символічного поховання тіло померлого відсутнє, а 
тому відсутнє й місце поховання, такі дії не підлягають кваліфікації за 
ст. 297 КК України. За наявності відповідних підстав вони охоплю-
ються статтями 296, 298 або іншими статтями КК України. 

 
Об’єктивна сторона наруги над могилою, 

іншим місцем поховання або над тілом померлого 
 

Об’єктивною стороною кримінального правопорушення є зов-
нішній вияв учинення будь-якого протиправного посягання на інтере-
си, які охороняються законом, що відбувається за певних умов місця, 
часу та обстановки.  

В. М. Кудрявцев розглядає об’єктивну сторону кримінального 
правопорушення як реальне втілення і вираження цілей і намірів 
суб’єкта, вважає, що саме у ній в кінцевому результаті виявляється 
основна соціальна властивість кримінального правопорушення – його 
суспільна небезпечність. Він визначає об’єктивну сторону як процес 
суспільно небезпечного і протиправного посягання на інтереси, які 
охороняються законом, що розглядаються з його зовнішньої сторони з 
точки зору послідовного розвитку тих подій і явищ, які починаються із 
протиправної дії (бездіяльності) суб’єкта і завершуються настанням 
протиправного результату. 

За конструкцією об’єктивної сторони діяння, передбачені статтями 
Особливої частини КК України, поділяються на матеріальні та формальні. 
Матеріальні – ті склади кримінальних правопорушень, серед об’єктивних 
ознак яких у кримінально-правовій нормі зазначені діяння, наслідки та 
причинний зв’язок, а формальні – ті, в яких закон визначає об’єктивною 
стороною факт вчинення такого діяння. 

Об’єктивна сторона кримінального правопорушення, відповідаль-
ність за вчинення якого передбачена ст. 297 КК України, представлена 
лише описом діянь, за які настає кримінальна відповідальність, без зазна-
чення шкоди, яка може бути завдана внаслідок цього. Отже, склад кримі-
нального правопорушення, який вивчається, є формальним.  

Особливо кваліфікований склад цього кримінального правопо-
рушення передбачає настання тяжких наслідків, тобто ця норма є ма-
теріальним складом кримінального правопорушення. 
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Як зазначає А.В. Наумов, у реальності будь-які кримінальні пра-
вопорушення, у тому числі й формальні, завжди тягнуть за собою які-
небудь шкідливі зміни в оточуючій дійсності, в охоронюваних криміна-
льним законом об’єктах (у принципі не може бути безнаслідкових кри-
мінальних правопорушень), формальні склади тягнуть за собою мораль-
ні та ідеологічні наслідки. Ознаками об’єктивної сторони як елемента 
складу кримінального правопорушення є суспільно небезпечне діяння 
(дія або бездіяльність), суспільно небезпечні наслідки, причинний 
зв’язок між діянням та наслідком, місце, час, спосіб та обстановка вчи-
нення кримінального правопорушення. 

У теорії кримінального права ознаки об’єктивної сторони поді-
ляються на обов’язкові (для кожного складу кримінального правопо-
рушення) та факультативні (необхідні лише для окремих конкретних 
складів). 

Об’єктивна сторона кримінального правопорушення, передба-
ченого ст. 297 КК України, полягає у: 

– нарузі над могилою, іншим місцем поховання, над тілом або 
урною із прахом померлого; 

– незаконному заволодінні тілом (останками, прахом) померло-
го, урною із прахом померлого, предметами, що знаходяться на (в) 
могилі, в іншому місці поховання, на тілі померлого. 

У словниках поняття «наруга» визначається як «образливе, гру-
бе знущання, блюзнірство, образливе знущання над ким-небудь, чим-
небудь». 

Наруга – це образливе ставлення, грубе знущання, демонстра-
ція зневаги до місця поховання чи праху покійного. 

Способом вчинення наруги може бути: осквернення, у тому числі 
шляхом вчинення непристойних надписів, малюнків, виливання нечистот, 
руйнування надмогильних споруд, розкопування місця поховання, роз-
членування трупа чи його знищення, зривання одягу. 

Наруга характеризується як об’єктивним моментом – вчиненням 
щодо померлого чи місця поховання певних діянь, так і суб’єктивним – 
усвідомленням того, що відповідними діями зневажується пам’ять про 
померлого, порушуються суспільні принципи. 

Наруга переважно вчиняється шляхом дії, хоча в науці панує 
думка щодо можливості вчинення наруги шляхом бездіяльності, на-
приклад, невтручання у поведінку свійських тварин, які розривають 
могилу, справляють на неї природні потреби. 

Як було зазначено вище, предметом кримінального правопору-
шення може бути тіло померлого. У науці виділяють відповідні спосо-
би вчинення наруги щодо трупа: 
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1. Оголення тіла померлого, вилучення речей і предметів, що 
знаходяться з останками (нагород, предметів культу, що мають цін-
ність, одягу, коронок з дорогоцінних металів тощо). 

2. Статевий контакт (зносини) з трупом (некрофілія). 
3. Витягання останків з могили, яке порушує встановлений об-

рядом (ритуалом) порядок («кримінальна ексгумація»). 
4. Поїдання трупа або його частин. 
5. Нанесення пошкоджень, розчленовування трупа з метою по-

збавлення його певного органу. 
6. Вимазування останків виділеннями людського організму 

(екскрементами). 
Незаконне заволодіння відповідними предметами – це про-

типравне їх вилучення і привласнення, вчинення із порушенням вста-
новленого порядку заволодіння органами померлого для їх викорис-
тання із метою трансплантації, заволодіння тілом (останками, прахом) 
задля отримання викупу за нього, а також демонтаж і подальший про-
даж могильних загорож, пам’ятників, плит, вінків, квітів, лампад, які 
знаходяться на могилі, звернення на свою користь коштовностей, які є 
елементом поховання, тощо. 

Існує проблема щодо визначення того, кому належать речі, що 
знаходяться на могилі чи у ній, на трупі та у труні, а відтак і того, чи 
потребують такі дії, як викрадення зазначених предметів додаткової 
кваліфікації як кримінальні правопорушення проти власності. Деякі до-
слідники вважають, що вчинення таких дії додаткової кваліфікації не 
потребують, аргументуючи це тим, що ці предмети не мають власника. 
Інші зазначають, що за спадковим правом ці речі належать спадкоєм-
цям, а якщо немає спадкоємців, то державі. 

У випадках, коли діяння виражається у викраденні предметів, що 
знаходяться у місці поховання або на трупі, кримінальне правопорушення 
слід вважати закінченим із моменту набуття винним можливості розпоря-
дитися викраденим на власний розсуд (сховати, продати, подарувати то-
що), як і під час кваліфікації кримінальних правопорушень проти власно-
сті. Якщо викрадення не було доведено до кінця із причин, що не залежа-
ли від волі винного, то відповідно до ст. 15 КК України його дії слід ква-
ліфікувати як замах на кримінальне правопорушення. 

На думку С.С. Яценка, викрадення таких предметів не може од-
ночасно не бути наругою над могилою, оскільки сам факт викрадення 
предметів, що знаходяться у місці поховання або на трупі, у будь-
якому випадку є виявом зневажання пам’яті про померлого, що заслу-
говує на оцінку такого діяння, як кримінального правопорушення про-
ти моральності. 
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Момент закінчення кримінального правопорушення визначається з 
урахуванням змісту вчинюваного діяння. Якщо воно полягає у нарузі, то 
закінченим це кримінальне правопорушення є тоді, коли виконане діяння 
достатньо вказує на наявність її суб’єктивних і об’єктивних ознак. Коли 
діяння виражається у заволодінні, то кримінальне правопорушення закін-
чене з моменту набуття винним можливості розпорядитися відповідними 
предметами на власний розсуд. 

 
Суб’єктивна сторона наруги над могилою, 

іншим місцем поховання або над тілом померлого 
 

Психічне ставлення особи до вчиненого нею суспільно небез-
печного діяння та його наслідків, що виражається у формі умислу або 
необережності, мотиві та меті, є суб’єктивною стороною криміналь-
ного правопорушення. Вона є одним з елементів складу криміналь-
ного правопорушення. Встановлення суб’єктивної сторони є 
обов’язковим для притягнення особи до кримінальної відповідально-
сті за вчинене діяння. 

Ознаками суб’єктивної сторони є вина, мотив, мета, емоційний 
стан. Відповідно до ч. 1 ст. 11 КК України вина є обов’язковою озна-
кою будь-якого протиправного діяння. До факультативних ознак 
суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення, відпові-
дно, належать мотив, мета та емоційний стан правопорушника. У ви-
падку їх зазначення у диспозиції статті вони набувають значення 
обов’язкових ознак. 

Відповідно до положень, що містяться у розділі 5 КК України, 
вина може бути або у формі умислу, або необережності. Умисна форма 
вини наявна, коли особа усвідомлює суспільно небезпечний характер 
свого діяння, передбачає його суспільно небезпечні наслідки та бажає 
або свідомо припускає їх настання. Необережна форма вини характе-
ризується передбаченням можливостей настання суспільно небезпеч-
них наслідків свого діяння та легковажним сподіванням на їх відвер-
нення або ж не передбаченням настання таких наслідків, хоча в особи 
був обов’язок та можливість це передбачити. 

Диспозиція ст. 297 КК України не містить прямої вказівки на будь-
які ознаки суб’єктивної сторони цього кримінального правопорушення. 
Але тлумачення тексту зазначеної статті дає можливість їх визначити. 

Суб’єктивна сторона цього кримінального правопорушення ха-
рактеризується виною у формі умислу, тобто винний усвідомлює сус-
пільну небезпечність свого діяння та настання шкідливих наслідків і 
бажає їх настання. Винний усвідомлює, що: 
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1) здійснює посягання щодо могили, іншого місця поховання чи 
тіла померлого; 

2) своїми діями завдає моральні страждання іншим особам, по-
рушує моральні засади суспільства; 

3) бажає зневажити пам’ять про померлого, продемонструвати 
своє негативне ставлення до суспільних принципів, які панують у цій 
сфері, або свідомо це припускає. 

Умисно вчиняючи наругу над могилою, іншим місцем поховання, 
трупом або урною із прахом покійного, а також викрадаючи предмети, 
що знаходяться у місці поховання або на трупі, суб’єкт не може не усві-
домлювати фактичного характеру діяння, що він його вчинює, і не ро-
зуміти його соціального значення. Усвідомлення винним суспільно не-
безпечного характеру своєї діяльності означає одночасне усвідомлення 
ним і її протиправності, тобто заборонності кримінальним законом. 

Щодо передбачення правопорушником суспільно небезпечних 
наслідків свого діяння, воно полягає в уявленні винним того, що ста-
неться у майбутньому внаслідок вчинюваних ним дій. Наприклад, осо-
ба, розбиваючи з хуліганських спонукань надгробний пам’ятник, усві-
домлює, що вчинює кримінальне правопорушення, і розуміє, що свої-
ми діями порушує норми моралі, які історично склалися у суспільстві, 
та викликає обурення його членів.  

Звернемо увагу на те, що інтелектуальний момент наруги над 
могилою полягає в усвідомленні винним суспільно небезпечного хара-
ктеру свого діяння та передбаченні його наслідків. 

Щодо вольової ознаки прямого умислу, то вона визначається у 
законі як бажання особи щодо настання суспільно небезпечних наслід-
ків свого діяння (ч. 2 ст. 24 КК України), яке під час наруги над моги-
лою може виражатися лише у формі дії. 

При вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ст. 297 КК України, можна назвати такі різновиди прямого умислу: 

а) залежно від моменту його формування – заздалегідь обдума-
ний і раптово виниклий; 

б) з урахуванням його спрямованості – конкретизований і неко-
нкретизований. 

Безумовно, час виникнення умислу не впливає на кваліфікацію 
діяння за ознаками ст. 297 КК України, але якщо врахувати, що заздале-
гідь обдуманий умисел не виконується одразу після його виникнення: 
правопорушник обмірковує його, складає план своїх дій, проводить пев-
ні підготовчі заходи і лише потім вчиняє кримінальне правопорушення, 
то така особа є більш небезпечною, ніж та, яка вчинила кримінальне 
правопорушення на основі раптово виниклого умислу. Заздалегідь об-
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думаний умисел свідчить про певну сталість протиправних намірів, бі-
льшу вірогідність реалізації задуманого. Щодо цього Я.Г. Лизогуб за-
значає: «Ураховуючи, що винна особа, яка скоює умисне кримінальне 
правопорушення, усвідомлює характер своїх дій (бездіяльності), а також 
ступінь небезпечності злочинних наслідків, які можуть настати, але, 
незважаючи на це бажає їх настання або припускає таку можливість, 
умисел є найбільш небезпечною формою вини». 

Залежно від наявності у свідомості суб’єкта кінцевої і проміж-
ної мети бажання настання таких наслідків може полягати у: 

1) прагненні до найближчої мети свого вчинку (під час викра-
дення предметів з місця поховання заволодіння такими предметами – 
це наслідок, настання якого прагне особа); 

2) прагненні до досягнення проміжної мети при незмінній кінцевій 
меті (наприклад, нанесення тілесних ушкоджень особам, які намагаються 
перешкодити протиправній діяльності суб’єкта, який з хуліганських спо-
нукань знищує надмогильні споруди, – проміжна (найближча) мета в та-
кому разі, що кінцевою метою винного залишається бажання вчинити 
наругу над місцем поховання та грубо порушити громадський порядок, 
виявити явну неповагу до норм права і моралі тощо).  

Отже, прямий умисел, з точки зору вольового моменту, – це або 
прагнення до єдиної мети, або прагнення до кінцевої мети шляхом до-
сягнення мети проміжної. 

Вчинення ж дій, які утворюють об’єктивну сторону наруги над мо-
гилою, із непрямим умислом або з необережності не тягне кримінальної 
відповідальності. Наприклад, не є протиправними дії особи, яка сперлась 
на надгробний пам’ятник, а він упав, оскільки був погано укріплений. У 
цьому випадку відсутнє не лише бажання особи щодо настання відповід-
них суспільно небезпечних наслідків (вольовий момент умислу), але й 
саме усвідомлення нею суспільно небезпечного характеру своїх дій. 

Мотиви можуть бути різні – помста, заздрощі, ревнощі, націо-
нальна, релігійна нетерпимість, вони на кваліфікацію не впливають, за 
винятком хуліганського або корисливого мотивів. 

 
Суб’єкт злочину наруги над могилою, 

іншим місцем поховання або над тілом померлого 
 

Ст. 11 КК України дає однозначне визначення того, що суб’єкт 
кримінального правопорушення є його обов’язковим елементом. Ним 
може бути лише фізична особа, якій притаманні певні якості. Вона 
повинна досягнути встановленого віку, з якого передбачена можли-
вість настання кримінальної відповідальності, усвідомлювати та керу-
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вати своїми діями під час вчинення кримінального правопорушення. 
Зазначені ознаки, що окреслені в статтях Загальної частини КК Украї-
ни, притаманні суб’єкту будь-якого кримінального правопорушення. 

Проблема суб’єкта кримінального правопорушення вважається 
однією із центральних у теорії кримінального права і належить до чис-
ла найбільш складних. Вона привертає увагу вчених-юристів, психоло-
гів, психіатрів, педагогів та представників інших наук багатьох країн. 
Необхідність повного та всебічного дослідження вказаного питання 
диктується тим, що як у теорії, так і в судовій практиці є спірні питан-
ня, пов’язані з цим поняттям. 

Своєю чергою, окреме дослідження суб’єкта дає можливість гли-
бше зрозуміти сукупність усіх елементів (ознак) цілісного вчення про 
склад кримінального правопорушення, оскільки загальновідомо, що 
суб’єкт є необхідним елементом будь-якого складу кримінального пра-
вопорушення, через те, що воно може бути вчинене не будь-яким 
суб’єктом, а лише особою, яка володіє певним набором спеціально пе-
редбачених законом ознак (наприклад, тварина, механізм, малолітня чи 
інша особа, які не мають таких обов’язкових ознак, не можуть являтися 
суб’єктами кримінального правопорушення).  

Суб’єкт кримінального правопорушення, передбаченого ст. 297 
КК України, є загальним, ним є фізична осудна особа, яка до вчинення 
кримінального правопорушення досягла 16-річного віку. 

 
Кваліфікуючі ознаки 

 

Кваліфікуючими ознаками кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ст. 297 КК України, є вчинення його повторно; за попере-
дньою змовою групою осіб; із хуліганських або корисливих мотивів; 
щодо братської могили чи могили Невідомого солдата; поєднані із за-
стосуванням насильства чи погрозою його застосування – ч. 2 ст. 297 
ККУ. 

Наруга над могилою має визнаватися вчиненою повторно, якщо її 
вчинила особа, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, перед-
бачене ст. 297 КК України, за виключенням таких випадків: 

1) якщо за раніше вчинене кримінальне правопорушення особу 
було звільнено від кримінальної відповідальності за підставами, вста-
новленими законом; 

2) судимість за раніше вчинене кримінальне правопорушення 
було погашено або знято. 

Така кваліфікуюча ознака, як вчинення кримінального право-
порушення за попередньою змовою групою осіб, відповідно до поло-
жень ч. 2 ст. 28 КК України вважається при спільному (узгодження 
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об’єкта кримінального правопорушення, його характеру, місця, часу, 
способу вчинення, характеру виконуваних функцій тощо) вчиненні кри-
мінального правопорушення кількома (двома і більше) суб’єктами, які 
заздалегідь (до моменту виконання його об’єктивної сторони – на стадії 
готування та замаху) домовились (в усній, письмовій, за допомогою 
конклюдентних дій) про спільне його вчинення.  

Учасники кримінального правопорушення діють як співвикона-
вці, при цьому можливий технічний розподіл функцій, за якого кожен 
співучасник виконує певну роль. 

Із хуліганських мотивів ця ознака вважається, коли винний 
бажає продемонструвати свою зневагу до загальновизнаних норм і 
правил ставлення до померлих та місць їх упокоєння, а також ті дії, які 
обумовлені расовою, національною чи релігійною нетерпимістю.  

Із корисливих мотивів – прагнення винного отримати будь-які 
матеріальні вигоди від вчинення цього посягання. Він насамперед хара-
ктерний для заволодіння предметами, що знаходяться на (в) могилі, в 
іншому місці поховання, на тілі (останкові, прахові) померлого, заволо-
діння тілом померлого чи його частинами для їх подальшого продажу чи 
вимагання коштів за їх повернення. Також корисливий мотив є у випад-
ку вчинення відповідних дій за винагороду.  

Братська могила – це колективне поховання людей, які загинули 
внаслідок голодомору, стихійного лиха, військових дій, політичних реп-
ресій. Зазвичай такі поховання здійснюються без дотримання визначених 
ритуалів (окремих домовин, позначення прізвищ та інших даних про захо-
ваних). Братські могили існують і поза кладовищами чи іншими спеціаль-
но відведеними місцями поховання. Вони є предметом кримінального 
правопорушення незалежно від того, чи встановлені на них надмогильні 
споруди, чи виділені вони на місцевості, відомі чи ні громадськості саме 
як братські могили. 

Могила Невідомого солдата – це військовий меморіал, при-
свячений загиблим у військових діях (будь-які військовослужбовці, 
включаючи офіцерів, моряків, членів правоохоронних формувань, які 
загинули у бойових діях чи збройних конфліктах), що охоплює, влас-
не, поховання останків та відповідний пам’ятний знак.  

Із застосуванням насильства чи погрози його застосування – 
застосування насильства у вигляді побоїв, мордування, легкого або 
середньої тяжкості тілесного ушкодження, катування, крім кваліфіко-
ваних його видів, а також погроза будь-яким насильством, включаючи 
погрозу вбивством. 

Особливо кваліфікуючою ознакою є спричинення тяжких нас-
лідків – заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, самогубство, масові 
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заворушення, значні за масштабами, тривалістю та іншими характеристи-
ками міжнаціональні чи міждержавні конфлікти тощо.  

 
Відмежування від суміжних 

кримінальних правопорушень та кваліфікація 
за сукупністю з іншими протиправними посяганнями 
 
Для того, щоб дати правильну кримінально-правову оцінку вчи-

неному, необхідно під час виявлення ознак, властивих виключно скоє-
ному діянню, відмежувати останнє від усіх інших. Лише тоді можна 
дійти єдиної сукупності ознак, яка, з одного боку, характеризуватиме 
саме це кримінальне правопорушення, а з іншого − відрізнятиме його 
від усіх інших. 

Інколи при застосуванні цієї кримінально-правової норми припус-
каються істотних помилок, зумовлених насамперед труднощами, 
пов’язаними із кваліфікацією та відмежуванням таких посягань від сумі-
жних кримінальних правопорушень. До помилки у кваліфікації призво-
дить «неврахування чи неправильна оцінка якоїсь однієї, іноді незначної 
обставини чи ознаки кримінального правопорушення». 

Насамперед труднощі можуть виникати під час кваліфікації дій 
винної особи, пов’язаних із незаконним заволодінням предметами, що 
знаходяться на (в) могилі, іншому місці поховання, на тілі (останкові, 
прахові) померлого. 

У літературі затвердилась думка про те, що відповідні предмети 
не знаходяться ні у чиїй власності. 

По-перше, у будь-якому випадку майно, що знаходиться на місці 
поховання, не взялося «нізвідкіля»: воно було придбано, привезено та 
встановлено за власні кошти родичами померлого (у передбачених зако-
ном випадках – за державний рахунок). Враховуючи цінову політику, що 
склалась у сфері ритуальних послуг, сума ця є чималою. Підтверджує це і 
зміст ст. 29 Закону України «Про поховання та похоронну справу» (далі – 
Закон), у ч. 1 якої зазначено, що власником колумбарної ніші вважається 
особа, яка придбала її за власні кошти, а у ч. 2 – власником надмогильної 
споруди, склепу вважається особа, яка за власні кошти встановила цю 
споруду на могилі (місці родинного поховання). 

По-друге, відповідно до ч. 5 ст. 25 цього ж Закону всі встановлені 
надмогильні споруди, склепи реєструються спеціалізованим комунальним 
підприємством (далі – СКП) (а за його відсутності – виконавчим органом 
сільської, селищної, міської ради) у книзі обліку намогильних споруд, 
форму якої затверджує спеціально уповноважений орган виконавчої вла-
ди у сфері житлово-комунальної політики України. У цій книзі зазнача-
ється, хто, коли і на якому місці поховання встановив намогильну спору-
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ду, її вартість, підтверджену необхідними фінансовими документами, та 
(за необхідності) вартість монтажу. 

З моменту реєстрації надмогильної споруди чи склепу вони пере-
ходять на баланс відповідного СКП, яке несе відповідальність за його збе-
реження і у разі його викрадення чи пошкодження відшкодовує нанесені 
родичам померлого матеріальні збитки. Це відповідає положенням ч. 4 ст. 
31 Закону, де сказано, що у разі осквернення могил, місць родинного по-
ховання, навмисного руйнування чи викрадення колумбарних ніш, надмо-
гильних споруд та склепів відшкодування матеріальних збитків здійсню-
ється за рахунок коштів місцевого бюджету з подальшим їх відшкодуван-
ням за рахунок винних осіб згідно з законом. 

Якщо зважати на те, що предмети, які знаходяться на місці по-
ховання, у будь якому випадку нікому не належать, то очевидно, що 
закон безпідставно зобов’язує винного відшкодувати заподіяні збитки 
їх власнику, оскільки майно є, а його власника немає. 

Якщо майно нікому не належить (оскільки, наприклад, надмогиль-
на плита споруджена на могилі особи, яка померла), то і шкода нікому не 
заподіюється. А.Р. Ратінова та О.Ю. Михайлова пишуть, що під час вчи-
нення таких дій страждають інші люди, «суспільна людина». Те ж саме 
відбувається при актах вандалізму, безглуздо-жорстокого руйнування 
громадських, культурних цінностей, оскільки «через відношення до речей 
реалізуються взаємовідносини між людьми. Тому і на них розповсюджу-
ються проблеми етики». 

Слідча та судова практика свідчить і про труднощі, які виникають 
під час розмежування протиправних посягань, передбачених ст. 297 та ст. 
298 КК України. Остання норма передбачає відповідальність за знищення, 
руйнування або пошкодження пам’яток-об’єктів культурної спадщини та 
самовільне проведення пошукових робіт на археологічній пам’ятці і має 
своїм об’єктом моральні засади суспільства у частині ставлення до істо-
ричних та культурних цінностей. 

На відміну від ст. 297 КК України, предметом ст. 298 є 
пам’ятки-об’єкти культурної спадщини, а також пам’ятки археології, 
поводження із якими регулюється відповідними положеннями Консти-
туції України, Земельного кодексу України, Закону України «Про охо-
рону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», 
міжнародних договорів України з питань охорони археологічної спад-
щини, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 
та інших нормативно-правових актів України. 

Згідно з п. 3 ст. 1 Закону України «Про охорону археологічної 
спадщини» під археологічною пам’яткою слід розуміти об’єкт архео-
логічної спадщини національного або місцевого значення, який зане-
сено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. 
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Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону культурної 
спадщини» від 8 червня 2000 р. пам’ятка історії і культури – це об’єкт 
культурної спадщини, який занесено до Державного реєстру нерухо-
мих пам’яток України. У ч. 2 ст. 2 Закону вказано, що до археологіч-
них видів об’єктів культурної спадщини належать могильники, куль-
тові місця та споруди, а також рештки життєдіяльності людини, що 
містяться під водою, а до історичних – окремі поховання та некрополі. 

Отже, предметом кримінального правопорушення, передбаченого 
ст. 298 КК України, як і кримінального правопорушення, передбаченого 
ст. 297 КК України може бути місце поховання та предмети, що у ньому 
знаходяться. Для кваліфікації ж посягання згідно зі ст. 298 КК України 
необхідно, щоб предмет кримінального правопорушення був занесений до 
Державного реєстру нерухомих пам’яток України відповідно до вимог ч. 
1 ст. 13 Закону України «Про охорону культурної спадщини» та п. 3 ст. 1 
Закону України «Про охорону археологічної спадщини». 

З об’єктивної сторони протиправне діяння, передбачене ст. 298 КК 
України, охоплює, як правило, дію, що полягає у механічному, хімічному, 
біологічному чи іншому способі впливу, результатом якого є знищення 
(приведення до повної непридатності з втратою можливості відновлення), 
руйнування (спричинення серйозних ушкоджень, що означають втрату 
цінності за можливості відновлення предмета) чи пошкодження (спричи-
нення ушкоджень, що знижують історичну, наукову, художню чи іншу 
культурну цінність пам’яток). 

Для додаткової кваліфікації кримінального правопорушення, 
предметом якого є могильники, некрополі або окремі поховання, згід-
но зі ст. 298 КК України необхідно довести їх визнання як об’єктів 
культурної або археологічної спадщини шляхом занесення до Держав-
ного реєстру нерухомих пам’яток України. В іншому випадку, зни-
щення, руйнування чи псування таких об’єктів належить кваліфікувати 
відповідно до ст. 297 КК за ознакою «наруга над місцем поховання». 

Наруга над місцем поховання осіб певної раси, національності, 
віросповідання, вчинені з ідеологічних мотивів, згідно з чинним зако-
нодавством належить кваліфікувати за сукупністю ст. 297 та відповід-
ної частини ст. 161 КК України. Наруга над трупом або місцем похо-
вання із метою перешкоджання здійсненню релігійного обряду підля-
гає кваліфікації за сукупністю кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 1 ст. 180 та ст. 297 КК України. 

Викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих, 
вчинене військовослужбовцем, визнається кримінальним правопору-
шенням, передбаченим ст. 432 КК України, а цивільною особою – 
ст. 297 КК України. 
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Розділ 2 
 

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 

Проведений аналіз статистичної звітності про стан злочинності 
на території України за період з 2008 р. до 2011 р. свідчить про різке 
зростання кількості випадків наруг над могилами на всій території 
України впродовж останніх років. Так, якщо у 2008 р. було зареєстро-
вано 2979 злочинів цієї категорії, то у 2009 р. – 1901, 2010 р. – 2373, а 
2011 р. – вже 3340 кримінальних правопорушень. 

Вивчення правозастосовної практики у цій сфері дозволяє зроби-
ти висновок, що об’єктивна сторона більшості зазначених посягань ви-
являється у викраденні предметів, що знаходяться на місці поховання. 

Структуру особистості правопорушника, який вчинив наругу 
над могилою, можна представити як сукупність соціально-
демографічних, соціально-рольових, кримінально-правових та соціаль-
но-психологічних ознак. 

Даючи соціально-демографічну характеристику особі, яка вчи-
нила наругу над могилою, зупинимось на висвітленні таких її ознак, 
як: стать, вік, рівень освіти, соціальний та сімейний стан. 

Віковий діапазон засуджених за кримінальне правопорушення, 
передбачене ст. 297 КК України, досить широкий, причому вчинення 
наруги над місцями поховань більш характерне для неповнолітніх, а 
викрадення предметів з місць поховання – для осіб від 18 до 25 і від 
41 до 45 років із низьким рівнем матеріального достатку, без постійно-
го джерела прибутку, які часто страждають від алкогольної або нарко-
тичної залежності.  

Як зазначає Ю.М. Антонян, актуалізація саме цієї проблеми ви-
значена насамперед тим, що без наукового пізнання тих, хто вчинив 
кримінальне правопорушення, неможливо ефективно боротися зі зло-
чинністю у цілому. 

Вивчення матеріалів кримінального провадження про криміна-
льні правопорушення, передбачені ст. 297 КК, показало, що більшість 
їх вчиняється чоловіками. Так, за даними дослідження Н.О. Горб, зі 
165 вивчених особистостей правопорушників цієї категорії 145 (87,9%) 
становлять чоловіки і лише 20 (12,1%) жінки. 

Але, окрім більш високого природного рівня моральності та за-
конослухняності українських жінок, їх невелику частку серед право-
порушників, винних у вчиненні наруг над могилою, можна пояснити й 
тим, що практично усім випадкам викрадення металевих предметів, що 
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знаходяться на місці поховання, передує їх демонтаж та зміна попере-
дньої форми і вигляду для подальшого збуту як металобрухту, тобто 
застосування фізичної сили.  

Проте разом зі збільшенням кількості кримінальних правопо-
рушень, передбачених ст. 297 КК України, спостерігається й істотне 
збільшення частки жінок, які вчинили наругу над могилами. 

 
Причини і умови, що сприяють вчиненню 

кримінального правопорушення 
 
Дослідження причин і умов кримінального правопорушення та 

розробка адекватних заходів реагування із метою запобігання вчинен-
ню аналогічного посягання у майбутньому, як зазначає С.М. Іншаков, 
має не меншу суспільну значущість, ніж розшук правопорушника та 
притягнення його до кримінальної відповідальності (а в окремих випа-
дках ефект від цих заходів у плані руйнівного впливу на злочинність 
навіть вище, ніж ефект засудження людини, яка вчинила кримінальне 
правопорушення). 

У кримінологічній науці проблема причин злочинності є ключо-
вою, оскільки визначає науковий зміст кримінологічної теорії та її прак-
тичне спрямування. На питання, що ж потрібно розуміти під причинами 
кримінальних правопорушень, а що під їх умовами, немає чіткої відпо-
віді, виникають переплутування чи підміна одного поняття іншим. 

Під причиною взагалі прийнято розуміти явище чи сукупність 
взаємопов’язаних явищ, які породжують за відповідних умов інше 
явище, що розглядається як його наслідок (результат). Щодо криміно-
логії це означає, що причина (причини) породжує наслідки – злочин-
ність, а у відносно окремому випадку дії індивіду – саме кримінальне 
правопорушення. На відміну від причин, умова лише допомагає реалі-
зації їхній дії, являючи собою середовище, обстановку, що допомагає 
дії цих причин, сама не викликаючи наслідків. 

Зазначені поняття у кримінології нерідко розуміють як тотожні 
або об’єднують одним терміном – чинники, детермінанти (від лат. 
determinare – «зумовлювати існування, розвиток іншого явища»). 

Безумовно, наявність та зростання кількості кримінально кара-
них посягань на суспільну моральність у принципі визначається тими 
ж причинами і умовами, що й вся злочинність у цілому, оскільки при-
чини злочинності як соціального явища певним чином переходять у 
причини конкретного кримінального правопорушення. Проте, як і для 
кожного виду кримінального правопорушення, для наруги над моги-
лою вони специфічні, пов’язані, як слушно зазначає А.С. Абдуллаєв, із 
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напругою у суспільстві та мікросередовищі, стереотипами поведінки, 
уявленнями про дозволеність аморальних дій у ньому. 

Для будь-якого виду злочинності характерними є як загальні, 
так і спеціальні, притаманні саме цьому виду причини. 

До загальних причин належать: 
– складна економічна ситуація у країні, яка негативно позна-

чилась на усіх сферах життєдіяльності суспільства, у тому числі і на 
збільшенні кількості кримінальних правопорушень економічного 
спрямування. Оскільки, як ми вже зазначали, такий злочин має вигляд 
саме викрадення предметів з місця поховання (решітки, мармурові 
плити тощо), тобто вчиняється винними задля збагачення; 

– алкоголізація та наркоманізація населення – ці негативні 
чинники супроводжують значну кількість кримінальних правопору-
шень. За даними МВС України, кожне шосте кримінальне правопору-
шення вчиняється у стані алкогольного сп’яніння. 

Дійсно, проблема алкоголізму та наркоманії сьогодні постає 
надто гостро. Триває зростання кількості осіб, які незаконно вжива-
ють наркотичні засоби та психотропні речовини, особливо підлітків 
та молоді. 

Вагомим чинником, що сприяє вчиненню наруг над могилами, є 
відсутність належної охорони кладовищ. На кладовищах іноді відсут-
ні не те що служба охорони чи сторож, а навіть елементарна огорожа, 
не говорячи вже про електронне обладнання для спостереження за мі-
сцями поховань. 

Ще однією причиною вчинення такого кримінального правопо-
рушення є недоліки виховання. Сім’я перестала виконувати функції, 
пов’язані з прищеплюванням неповнолітнім членам родини основи 
законослухняності, моральності, культури та поваги до загальноприй-
нятих у суспільстві норм і правил поведінки. Самі ж дорослі нерідко 
подають негативний приклад зневаги до культурних та моральних зви-
чаїв. Безкультур’я стало нормою поведінки у нашому суспільстві, а 
відсутність поваги до старших членів суспільства, у тому числі до по-
мерлих, стала нормою. Тому непоодинокими випадками вчинення 
кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено 
ст. 297 КК України, є вчинення його неповнолітніми особами. 

Ще однією причиною є недоліки шкільного виховання. На 
жаль, сьогодні школа поступово втрачає важелі впливу на підлітків, 
які вона мала за часів існування СРСР. Хоча говорити про нездатність 
сучасної української школи до регулювання поведінки неповнолітніх 
буде явним перебільшенням, адже правове виховання та засвоєння 
моральних норм супроводжує увесь процес навчання.  
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Загальновідомо, що особи, які вчиняють правопорушення у 
ранньому віці, пізніше, як правило, значно складніше піддаються ви-
правленню і в результаті становлять основний резерв для дорослої ре-
цидивної злочинності. Саме тому не можна недооцінювати значення 
сім’ї та товариської групи, які є найважливішими чинниками соціалі-
зації індивіда, що займають у цьому процесі особливе місце та не мо-
жуть бути повною мірою замінені колективами, різними державними 
та громадськими інститутами. 

До специфічних причин вчинення кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 297 КК України, належать: 

– висока латентність, у тому числі й через відсутність реагуван-
ня та пасивність співробітників правоохоронних органів; 

– серйозні недоліки в організації охорони місць поховань, відсу-
тність необхідного контролю за станом кладовищ та інших місць по-
ховань, їх утриманням та благоустроєм; 

– зниження духовного і морального рівня розвитку людей; 
– розповсюдження культу насильства і жорстокості; 
– зневажання усталеними нормами поведінки у суспільстві. 
 

Запобігання нарузі над могилами 
 
Протидія злочинності, основним змістом якої є її попередження, 

на сучасному етапі складних економічних і політичних змін є одним із 
найважливіших державних завдань. Визнання того, що злочинність є 
вже прямою серйозною загрозою національній безпеці країни, актуалі-
зує значення та роль такої діяльності. 

Попередження злочинності – складне збиране поняття, у якому 
відображаються теорія і практика специфічної людської діяльності, що 
має на меті недопущення вчинення кримінальних правопорушень як 
шляхом усунення їх причин та умов, так і засобом переривання зло-
чинної діяльності на різних стадіях її розвитку. 

Оскільки злочинність − органічна частина суспільства, то не 
лише боротьба із нею або з окремими її видами, але навіть реагування 
на окремі кримінальні правопорушення, пов’язані з вирішенням ком-
плексу найскладніших питань, які стосуються найрізноманітніших 
аспектів громадського життя та життя людини. 

Попередження кримінальних правопорушень, передбачених 
ст. 297 КК України, має виходити з розподілу відповідних заходів на 
загальносоціальні та спеціальні, ураховуючи криміногенні детермінан-
ти, які сприяють вчиненню цих протиправних посягань. Зокрема серед 
заходів їх загального попередження слід виокремити: зниження висо-
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кого рівня безробіття, допомогу у навчанні та працевлаштуванні моло-
ді, державну підтримку осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі, 
соціальний контроль, широке залучення громадськості до боротьби зі 
злочинністю на загальносоціальному рівні. 

Заходи спеціально-кримінологічного попередження наруг над 
могилами необхідно реалізовувати за такими напрямами: 

1) індивідуально-профілактична робота з особами, схильними 
до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 297 КК 
України, корисливих правопорушень та хуліганства; 

2) заходи, спрямовані на покращення взаємодії ОВС з населенням; 
3) заходи, спрямовані на профілактику групових правопорушень; 
4) практична реалізація принципу невідворотності покарання за 

вчинене кримінальне правопорушення; 
5) активізація роботи органів місцевого самоврядування щодо 

впорядкування, благоустрою та охорони місць поховання та місць 
тимчасового перебування тіл померлих. 

Окрім вирішенням проблеми безробіття, слід також приділити ува-
гу підтримці малозабезпечених верств населення, зокрема надавати допо-
могу багатодітним і неповним сім’ям, оскільки, як вже зазначалося, діти з 
таких сімей часто поповнюють резерв майбутніх правопорушників.  

Уваги потребують і особи без постійного місця проживання, пи-
тома вага яких за нашим дослідженням становить 6% від загальної 
кількості засуджених за наругу над могилою. Проте ми вважаємо част-
ку цієї категорії осіб в реальності значно більшою, зважаючи як на 
високу латентність вказаних посягань, так і на небажання правоохо-
ронних органів ними «займатися» (відсутність документів, постійного 
місця проживання винних тощо). 

Організація місць нічного або тимчасового перебування для таких 
осіб, роздача безкоштовної їжі та одягу, допомога у працевлаштуванні 
сприятимуть зменшенню рівня криміналізації останніх, їхньої суспільної 
небезпеки, а тому держава має виділяти відповідні кошти. 

В аспекті розгляду загальносоціальних заходів попередження наруг 
над могилами слід згадати й про соціальний контроль, тобто свідомий 
цілеспрямований вплив людської спільноти на поведінку людей через 
звичаї, традиції, етичні, естетичні, релігійні та правові норми, прийняті у 
суспільстві чи соціальних групах. Державна влада, зважаючи на автори-
тет, релігію та силу, не лише використовує громадський вплив на індиві-
дів, а й створює закони, зокрема кримінальні, та систему правоохоронних 
державних установ –міліцію, прокуратуру, суд тощо. 

Соціальний контроль над злочинністю у сфері суспільної мора-
льності держава має здійснювати шляхом: 
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1) утворення відповідної нормативної бази, зокрема, відповід-
них кримінальних законів; 

2) правильного їх застосування (без звуженого або розширеного 
тлумачення, помилок при кваліфікації тощо); 

3) спеціально-кримінологічного запобігання злочинності та 
окремим кримінальним правопорушенням. 

Крім того, деякі загальносоціальні заходи держави у галузі роз-
витку духовної культури нації, освіти та здоров’я, як пише О. Литвак, 
мають безпосереднє профілактичне значення. Йдеться насамперед про 
протидію пропаганді насильству, жорстокості та розпусти у засобах 
масової інформації, про психологічну та психіатричну допомогу хво-
рим, лікування алкоголіків та наркоманів. 

Крім використання економічних і соціальних заходів для протидії 
кримінальним правопорушенням, передбаченим ст. 297 КК України, необ-
хідно залучати громадськість до охорони громадського порядку, заохочува-
ти населення до своєчасного повідомлення про кримінальне правопору-
шення (про випадки наруг над могилами) до правоохоронних органів. Не 
можна не погодитись з А.М. Тарасенком, що у нашому суспільстві нерідко 
панують погляди, які суперечать моральним нормам (наприклад, заохочен-
ня безкарності правопорушників, байдужість щодо фактів посягань на май-
но, неповідомлення про вчинені злочини) і свідчать про низький рівень як 
моральної, так і правової культури окремих верств населення. 

Безумовно, об’єктами профілактичного впливу слід вважати 
групи з антисоціальною спрямованістю (групи підлітків-хуліганів, 
групи осіб, які ведуть асоціальний спосіб життя, разом вживають алко-
гольні напої тощо, групи раніше засуджених, які підтримують між со-
бою дружні відносини та ін.). 

Ефективність впливу на такі групи насамперед полягає у роз-
критті вчинених її членами кримінальних правопорушень, що веде до 
різкого зниження солідарності та розпаду групи. Також доцільно ви-
значати найбільш асоціально спрямованих членів групи та забезпечу-
вати їхню ізоляцію. 

Не слід забувати й про профілактичний вплив на групи, що не 
мають антисоціальної спрямованості. Проте члени яких за певних об-
ставин здатні вчинити кримінальне правопорушення, передбачене 
ст. 297 КК України. Насамперед це підліткові колективи, для яких ха-
рактерні надлишок вільного часу, ходіння без усілякої мети, вживання 
алкоголю тощо. Для таких груп характерне вчинення наруг над моги-
лами з хуліганських мотивів, для самоствердження або з мотивів солі-
дарності. За результатами проведеного А.П. Тузовим дослідження, 
саме потреба неповнолітніх у самоствердженні найчастіше полягає в 
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основі кримінальних правопорушень, пов’язаних із порушеннями гро-
мадського порядку. 

Відповідно, й профілактичний вплив на такі групи полягає у лі-
квідації умов їх формування, забезпечення суспільно корисного до-
звілля молоді, її зайнятості у спортивних секціях, клубах тощо. Важ-
ливо забезпечити підвищений контроль за членами цих колективів: з 
боку сім’ї, навчально-виховних закладів, громадськості. Важливим є 
підвищення рівня правосвідомості таких підлітків. 

В аспекті спеціально-кримінологічних заходів попередження 
кримінальних правопорушень, передбачених ст. 297 КК України, слід 
забезпечити оперативну взаємодію правоохоронних структур між со-
бою, що позитивно впливатиме на результативність боротьби з виява-
ми наруг над могилами. 

Значну увагу слід приділити й реалізації принципу невідворот-
ності покарання за вчинене кримінальне правопорушення, для чого 
необхідно активізувати дії щодо розшуку правопорушників як вико-
навця, так й інших можливих співучасників кримінального правопо-
рушення: організаторів, підбурювачів та посібників. Уникнення відпо-
відальності співучасниками вказаних злочинів створює в уяві цих осіб і 
суспільства в цілому впевненість про безкарність та сприяє криміналь-
но-правовому рецидиву у майбутньому, а також втягненню у вчинення 
кримінальних правопорушень цієї категорії все нових і нових осіб. 

На основі дослідження зрозуміло, що правопорушники уникають 
відповідальності і покарання через цілу низку об’єктивних та суб’єк-
тивних причин. Має рацію А.С. Абдуллаєв, який називає серед них сла-
бку оперативність реагування на повідомлення і заяви громадян про фа-
кти наруг над тілами померлих і місцями їхнього поховання; прорахун-
ки в організації і провадженні розслідування за таким матеріалом кримі-
нального провадження, у тому числі й недостатня координація дій слід-
чих та оперативних співробітників; відсутність банку даних про осіб, 
схильних до вчинення таких кримінальних правопорушень, а також про 
різні секти та общини, ритуальні дії яких передбачають розривання 
місць поховання, знищення надмогильних споруд тощо. 

Вивчення матеріалів кримінального провадження про криміна-
льні правопорушення цієї категорії призвело до виявлення не тільки 
суттєвих недоліків проведення досудового слідства і судового прова-
дження (не вживалося заходів до виявлення співучасників, у жодній 
справі не було винесено рішення про подальшу діяльність пунктів 
прийому металобрухту, не було притягнуто до відповідальності жод-
ного приймальника такого брухту, майже не проводилася робота з ви-
явлення причин та умов, які сприяли вчиненню кримінального право-
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порушення), а й численних помилок під час кваліфікації діянь, що ма-
ють ознаки наруги над могилою, та при відмежуванні наруги від сумі-
жних кримінальних правопорушень. 

Запобігання протиправним виявам у сфері охорони моральності 
передбачає необхідність комплексного підходу до проблеми попере-
дження кримінальних правопорушень, передбачених ст. 297 КК Украї-
ни, реалізуючи низку взаємопов’язаних загальних і спеціально-
кримінологічних заходів впливу. Зниження високого рівня безробіття, 
допомога у навчанні та працевлаштуванні молоді, державна підтримка 
осіб, які звільнились з місць позбавлення волі, соціальний контроль, 
широке залучення громадськості до боротьби зі злочинністю на загаль-
носоціальному рівні, а також реалізація вищевикладених спеціальних 
заходів попередження наруг над могилами, сприятиме звуженню кола та 
інтенсивності низки криміногенних явищ і процесів, які є детермінанта-
ми кримінальних правопорушень, передбачених ст. 297 КК України. 

 
 

Розділ 3 
 

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 
У структурі методики розслідування окремих видів кримінальних 

правопорушень важливою є криміналістична характеристика – сукуп-
ність зведених на основі аналізу практичної діяльності правоохоронних 
органів і криміналістичних досліджень відомостей про криміналістично 
значущі ознаки кримінального правопорушення. До її основних елемен-
тів належать: 

1) типові способи вчинення кримінального правопорушення; 
2) типовий предмет протиправного посягання; 
3) типові час, місце та обстановка вчинення; 
4) типова особа правопорушника; 
5) типові сліди кримінального правопорушення. 
Розглянемо їх детальніше. 
Частина кримінальних правопорушень, пов’язаних із наругою 

над могилами, вчиняється з попередньою підготовкою. Типовими спо-
собами підготовки є: 

1) пошук місця протиправного посягання; 
2) пошук співучасників; 
3) підшукування засобі для транспортування викраденого; 
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4) пошук місця попередньої схованки викраденого перед реалі-
зацією; 

5) пошук знарядь для вчинення кримінального правопорушення. 
Кримінальне правопорушення, пов’язане з наругою над моги-

лою, вчиняється тільки шляхом активних дій, що спрямовані на похо-
вані посмертні останки людини; ображають пам’ять про померлого і 
почуття його близьких; порушують звичаї, традиції і встановлений 
порядок поховання померлих. 

Такі активні дії можуть виражатися у: 
1) оскверненні, знищенні чи пошкодженні могили, іншого місця 

поховання або останків померлого; 
2) викраденні предметів, що знаходяться на місці поховання або 

на трупі. 
Осквернення могили – це нескладні за механізмом фізичні дії 

щодо місць поховання, що полягають у наданні їм образливого для 
суспільної моралі зовнішнього вигляду. Воно може виражатися так: 

1) нанесення образливих написів фарбником на надмогильній 
споруді; 

2) справляння природних потреб людини на могилі; 
3) псування портретів померлих, домальовування образливих 

елементів; 
4) спалювання вінків, квітів, іншого похоронного приладдя. 
Під пошкодженням розуміється така зміна властивостей моги-

ли або інших місць поховання, що істотно погіршує їх стан, порушу-
ється цілісність, втрачається значна частина функціональних властиво-
стей і воно стає частково або повністю непридатним для цільового 
використання. Пошкоджені надмогильні споруди або об’єкти підда-
ються відновленню, приведенню у початковий стан. Пошкодження 
може виражатися у такому: 

1) вилучення конструктивних частин споруди, будівлі, надгроб-
ка (наприклад, зняття огорожі, зняття хвірток, вилучення труб, швеле-
рів, постаментів); 

2) фізичні дії, спрямовані на приведення у часткову непридат-
ність надмогильної споруди (наприклад, розкопування металевого ка-
ркасу, розхитування та вилучення столів, лавок). 

Під знищенням прийнято розуміти приведення об’єкта до по-
вної непридатності з втратою можливості його відтворення, а саме: 

1) руйнування надмогильної споруди (стели, хреста, інформа-
ційної таблички, пам’ятника); 

2) підпал надмогильної споруди, що виключає подальше відно-
влення. 
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Предметом злочину може бути й тіло померлого. Способи вчи-
нення наруги над трупом можуть бути такі: 

1) оголення тіла померлого, вилучення речей і предметів, що 
знаходяться при останках (нагород, предметів культу, одягу, коронок 
із дорогоцінних металів тощо); 

2) статеві зносини з трупом (некрофілія); 
3) витягання останків з могили; 
4) поїдання трупа або його частин; 
5) вимазування останків виділеннями людського організму чи 

іншими речовинами. 
Викрадення предметів, що знаходяться на місці поховання або 

на трупі, передбачає незаконне заволодіння ними. Факт викрадення 
таких предметів є виявом зневаги пам’яті про померлого та оцінюється 
як злочин проти моральності. 

Серед типових способів приховування цього кримінального 
правопорушення слід назвати: 

1) надання викраденим предметам вигляду металевого лому; 
2) збут викраденого. 
Предмет кримінального правопорушення, передбаченого ст. 297 

КК України, можна умовно розділити на дві групи: 
1) предмети, поховані безпосередньо у могилі: тіло померлого 

(останки, прах), одяг або коштовності при ньому, труна або урна з 
прахом померлого; 

2) предмети, що знаходяться над місцем поховання. До них на-
лежать: 

– кладовищенські споруди (склеп, пам’ятник); 
– окремі елементи (меморіальна плита, постамент, обеліск, таб-

личка із зображенням на меморіальній плиті, огорожа); 
– предмети облаштування місця відпочинку (стіл, стільці, лавка 

тощо). До цієї групи належать також саджанці кущів або дерев, штучні 
квіти та інші реквізити. 

Предмет протиправного посягання взаємопов’язаний із спосо-
бом та обстановкою вчинення кримінального правопорушення. Типо-
вим місцем здійснення наруги над могилою є територія кладовища, а 
безпосереднім – ділянка місця поховання, межі якої визначені огоро-
жею, а за її відсутності – межі встановлюються габаритами розташу-
вання могильної плити рельєфом насипу. 

До загальних особливостей місця вчинення кримінального пра-
вопорушення належать: вільний доступ до предметів посягання; відсу-
тність скупчення людей. Це, своєю чергою, позначається на умовах, 
що сприяють вчиненню кримінального правопорушення: відсутність 
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на території цвинтаря охорони, наявність часу для визначення особою 
об’єкта протиправного посягання, проведення необхідних дій та мож-
ливості без перешкод покинути місце кримінального правопорушення. 

Як свідчить практика, більшість кримінальних правопорушень 
цього виду вчиняється у першій половині дня. Це обумовлюється та-
кими причинами: 

1) бажанням особи у цей же день збути викрадене майно; 
2) режимом роботи пунктів металобрухту; 
3) можливістю реалізації предметів пересічним громадянам; 
4) можливістю використати отримані від реалізації кошти для осо-

бистих потреб. Учинення цього злочину у нічний час (з 19 год. до 00 год.) 
характеризується наявністю елементів підготовки, про що свідчить: наяв-
ність слідів транспортних засобів; значна відстань між могилами, де були 
викрадені металеві предмети; значна вага викрадених предметів. 

У криміналістиці правопорушників, які вчиняють кримінальні 
правопорушення, пов’язані з наругою над могилами, поділяють на де-
кілька груп. 

До першої групи належать особи, які діють виключно з корис-
ливих мотивів (їх частка становить 95%). Зазвичай це особи з серед-
ньою освітою, які не мають постійного місця роботи або були раніше 
засуджені за аналогічні чи корисливі злочини. Вони ведуть паразитич-
ний стиль життя, зловживають спиртними напоями. Основна діяль-
ність наведеної групи осіб обмежується переважно збиранням предме-
тів, виготовлених із чорних або кольорових металів. Надалі здійсню-
ється їх продаж у пункти прийому металобрухту або населенню. Час-
тина таких злочинців проживає у населеному пункті неподалік від 
місць розташування території поховання. 

Для таких осіб також є характерним вчинення наруги над могилою у 
складі групи за попередньою змовою. Це насамперед пояснюється кількіс-
тю викрадених предметів і фізичними можливостями осіб (полегшується 
вилучення важких предметів із місць поховання, їх перенесення і збут). 

У деяких випадках такі кримінальні правопорушення із корис-
ливих мотивів учиняють особи, на яких було покладено обов’язок з 
охорони та санітарного підтримання стану кладовища і місць похован-
ня. Вони мають необхідні дані про наявність на кладовищі місць похо-
вання, що обладнані металевими огорожами, іншими предметами, що 
виготовлені з чорних або кольорових металів, а також знають, які міс-
ця поховання тривалий час не відвідують родичі похованих. 

До другої групи належать особи, які вчиняють наругу над моги-
лою з інших (некорисливих) мотивів. Їх можна розділити на чотири 
підгрупи: 
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а) особи, які вчиняють наругу з хуліганських спонукань; 
б) особи, які вчиняють наругу на ґрунті особистих неприязних 

стосунків; 
в) особи, які вчиняють наругу через свої релігійні, расові чи по-

літичні переконання; 
г) особи, які проводять обряди, ритуальні дії, пов’язані з нару-

гою над могилою (наприклад, сатаністи, готи). 
Наруга над могилою, яку вчиняють особи, які сповідують нетра-

диційні релігії або мають неонацистські переконання, має свою специ-
фіку. На це найперше вказує обстановка місця події та утворені на 
об’єкті сліди (фашистська свастика, написи, що принижують певні релі-
гійні конфесії, релігійне приладдя тощо). Більшість таких осіб має спе-
цифічну зовнішність і певну атрибутику, що відображає їх спосіб життя. 

Слідові картини наруги над могилою утворюють ідеальні та ма-
теріальні сліди. До ідеальних слідів цього кримінального правопору-
шення належить інформація, яка залишилася у пам’яті підозрюваного, 
свідків-очевидців, потерпілого. 

Матеріальні сліди кримінального правопорушення поділяються 
на такі групи: 

1) біологічного походження (кров, сеча тощо); 
2) хімічного походження (фарба, мастило, вапно тощо); 
3) сліди знарядь кримінального правопорушення, взуття, паль-

ців рук, автомобільних коліс. 
На місці скоєння кримінального правопорушення можуть зали-

шатися також сліди вживання алкогольних напоїв (ємності з-під алко-
гольних напоїв зі слідами пальців рук), предмети одягу, побутові 
предмети. Як знаряддя вчинення кримінального правопорушення мо-
жуть використовуватися: лопата, лом, сокира, пилка для металу, слю-
сарні кусачки тощо. 

Сліди рук особи у більшості випадків залишаються на об’єктах 
могильної споруди, що піддавалися дії її фізичної сили з метою вилу-
чення металевих предметів у місцях розкопування. До загальних меха-
нізмів їх утворення належать сліди від захвату або прямолінійного 
штовхання предметів. Це може бути положення пальців рук під час 
захвату та підняття надгробної плити для вивільнення опорної балки, 
положення ладанної частини внаслідок штовхання обеліска для зру-
шення із постаменту. 

Сліди взуття утворюються і особливо помітні на місці розко-
пування та вологому ґрунті. За слідами взуття можна встановити на-
прямок руху до місця вчинення наруги, кількісний склад осіб. Про на-
явність співучасників свідчить утворення інших за формою та розмі-
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рами слідів взуття, що знаходяться на короткій відстані один від одно-
го та спрямовані в один бік. Під час хуліганських дій сліди взуття, що 
здебільшого виявляються на лицьовій поверхні пам’ятників, відобра-
жаються найбільш чітко з каблучної частини протектора взуття, що 
відповідає механізму завдання удару. 

Сліди пошкодження, демонтування, руйнування могил, меморі-
альних плит, місць, обладнаних для відпочинку, вказують на послідов-
ність та спосіб виконання дій, мету злочинної діяльності. Наприклад, 
сліди порушення конструкції пам’ятника, пошкодження його основи, 
наявність загальної лінії розлому та відсутність в металевих частин кар-
касу дають підстави зробити висновок про корисливий мотив криміна-
льного правопорушення. Предмети, виготовлені з іншого матеріалу (де-
рева, пластмаси), залишаться на місці наруги поза увагою злочинця. 

На сліди-відображення знарядь вказує об’ємна форма або лій-
коподібні утворення на місці розлому. Сліди ударів та розрубування 
дають можливість установити механізм нанесення ударів. Наприклад, 
залежно від кута утворення сліду можна визначити кут удару, фізичну 
силу, послідовність ударів. Також слід зауважити, що деяка інформа-
ція про знаряддя кримінального правопорушення може залишатися на 
предметах у вигляді різних форм нашарувань або уламків часток зна-
ряддя. Сліди розпилювання залишаються на місці вчинення криміна-
льного правопорушення у тих випадках, коли особа намагалася відо-
кремити від цілого об’єкта певні частини з метою заволодіння або по-
ділити на складові частини для зручності транспортування. Також слі-
ди можуть залишатися у вигляді трас розпилу на місці від’єднання 
предмета, часток стружки за місцем розпилу. 

Сліди транспортування предметів утворюються як на місці 
вчинення кримінального правопорушення, так і за його межами. До 
них належать сліди велосипедів, ручних тачок, транспортних засобів. 
У багатьох випадках правопорушник застосовує їх із метою полегшен-
ня перевезення важких елементів, труб, хвірток, швелерів. Треба від-
значити, що на самих засобах транспортування під час взаємодії їх 
частин із поверхнею викрадених предметів можуть бути залишені слі-
ди у вигляді подряпин, нашарувань фарби, часток ґрунту. Тому цю 
інформацію слід використовувати під час висування версій у ході про-
ведення обшуків у підозрюваних та призначення експертиз. Сліди у 
вигляді поглиблених ліній трас на ґрунті також можуть бути виявлені 
на місці безпосереднього вчинення наруги над могилою. Їх значна 
протяжність вказує на особливості транспортування викрадених речей. 
Місця, де зникають сліди, можуть свідчити про наявність поблизу ньо-
го схованки або про їх завантаження у транспортний засіб. 
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Сліди лакофарбової речовини виявляються на поверхні меморі-
альних плит, обелісків, постаментів тощо. Вони утворюються: 

1) у результаті нанесення фарби з допомогою пензля, про що 
свідчить нерівномірне нашарування фарби у вигляді трас; 

2) шляхом розпорошування фарби під тиском у вигляді спрею. 
Сліди фарби, що були виявлені на поверхні пам’ятників, можуть 

залишатися на тілі або одязі особи. Тому під час розшуку підозрюва-
ного по «гарячим слідам» слід шукати не тільки ємність із фарбою, але 
й нашарування слідів фарби на внутрішніх стінках сумки, кишень одя-
гу, на зовнішньому боці взуття та відкритих ділянках тіла особи. 

Сліди розведення вогнищ виникають унаслідок підпалу вінків, 
дерев’яних елементів хреста тощо. Поблизу осередку вогнища можуть 
бути виявлені недопалки цигарок, сірники, запальнички, які містять 
сліди пальців рук, слини підозрюваної особи тощо. Сліди рук також 
можна виявити на порожніх пляшках, у яких містилися алкогольні на-
пої чи запалювальна суміш. 

Слідами–предметами найчастіше є знаряддя або засоби вчи-
нення кримінального правопорушення. До них належать предмети го-
сподарського призначення або зроблені власноручно: лом, молот, со-
кира, пилка тощо. 

 
 

ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ 
 

Протидія кримінальним правопорушенням, пов’язаним із нару-
гою над могилою, повинна здійснюватися з урахуванням ситуаційного 
підходу, що передбачає вміння слідчого об’єктивно оцінити обстановку 
на відповідному етапі та прийняти правильне рішення. Особливістю 
механізму вчинення наруги над могилою є притаманні цьому злочину 
явища і загальні риси обстановки. На підставі інформації про правопо-
рушника, способу вчинення кримінального правопорушення можна ви-
ділити певний комплекс найбільш типових слідчих ситуацій на початко-
вому етапі розслідування, які трапляються у практичній діяльності. 

Ситуація 1. Підозрювана особа відома (затримана) і є до-
статньо відомостей, які вказують на її причетність до криміналь-
ного правопорушення 

Така ситуація характеризується фізичним затриманням особи у 
момент або після вчинення ним кримінального правопорушення. Осо-
бливість такої ситуації полягає у тому, що очевидність протизаконних 
дій сприймається як сукупність фактів, що прямо вказують на особу, 
яка вчинила кримінальне правопорушення. 



 427

Слідчі версії, що висуваються у цій ситуації, спрямовані на вста-
новлення мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення, на-
явність чи відсутність підготовчої діяльності, причетність до аналогіч-
них розкритих або невідомих слідству кримінальних правопорушень. 

Для цієї ситуації характерним є проведення такого комплексу 
слідчих (розшукових) й інших дій: 

1) затримання особи як підозрюваного; 
2) особистий обшук і вилучення предметів, викрадених із могили; 
3) огляд місця події, де було затримано підозрювану особу; 
4) огляд місця поховання, щодо якого було здійснено наругу; 
5) освідування особи (за необхідності); 
6) допит осіб, які здійснили затримання підозрюваної особи, а 

також інших свідків; 
7) допит підозрюваного; 
8) допит потерпілого; 
9) проведення одночасних допитів осіб; 
10) обшук за місцем проживання підозрюваного; 
11) призначення необхідних судових експертиз; 
12) проведення слідчого експерименту. 
Ситуація 2. Підозрюваній особі вдалося зникнути з місця 

кримінального правопорушення і дані про неї обмежені 
Така слідча ситуація характеризується обмеженим обсягом ін-

формації, яку можна було б використати для встановлення та розшуку 
підозрюваної особи. Для цієї ситуації характерним є проведення тако-
го комплексу слідчих (розшукових) й інших дій: 

1) огляд місця поховання, щодо якого було здійснено наругу; 
2) допит потерпілої особи (чи представника установи, який ви-

явив факт наруги); 
3) допит свідків (у тому числі працівників пунктів прийому ме-

талобрухту); 
4) надання свідкам фотоальбомів із фотографіями осіб, які пере-

бувають на обліку в ОВС за вчинення аналогічних кримінальних пра-
вопорушень; 

5) призначення необхідних судових експертиз. 
Ситуація 3. Підозрювана особа невідома і відомості про неї 

відсутні 
Наведена слідча ситуація вважається найбільш складною і є од-

нією із найпоширеніших у слідчій практиці. Вона представлена обста-
новкою, за якої наруга над місцем поховання відбулася, підозрювана 
особа з місця злочину зникла, відсутні очевидні ознаки кримінального 
правопорушення. 
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У такій ситуації основним джерелом інформації є матеріальна 
обстановка на місці вчинення кримінального правопорушення, оскіль-
ки її детальне вивчення і пізнання дозволяє визначити подальший на-
прям розслідування. Можуть висуватися слідчі версії щодо часу здійс-
нення наруги над місцем поховання; мотиви і мета, які мала особа; 
кількість підозрюваних; використання підготовлених знарядь; наявно-
сті свідків події. 

Комплекс слідчих (розшукових) дій, спрямований на встанов-
лення підозрюваних осіб, охоплює такі дії: 

1) огляд місця поховання, щодо якого було здійснено наругу; 
2) допит потерпілої особи; 
3) призначення необхідних судових експертиз; 
4) допит працівників, які здійснюють обслуговування території 

кладовища; 
5) доручення оперативним працівникам проведення заходів, 

пов’язаних із встановленням можливих свідків кримінального правопо-
рушення, перевірки раніше судимих за аналогічні злочини осіб, місць 
можливої реалізації предметів, викрадених із місць поховання. 

На початковому етапі розслідування типові слідчі ситуації мож-
на розподілити також і за іншим критерієм-джерелом отримання інфо-
рмації про злочин. Серед таких можуть бути: 

1) інформація про кримінальне правопорушення у правоохорон-
ні органи надійшла від потерпілої особи (особа підозрюваного відома 
чи невідома); 

2) інформація про кримінальне правопорушення у правоохоронні 
органи надійшла від працівників, які здійснюють обслуговування терито-
рії кладовища (особа підозрюваного відома чи не відома); 

3) інформація про кримінальне правопорушення у правоохорон-
ні органи надійшла від очевидців (особа підозрюваного відома чи не 
відома); 

4) кримінальне правопорушення було виявлено працівниками 
міліції. 

Характер подальших слідчих (розшукових) дій залежить від си-
туації, що склалася після проведення слідчих (розшукових) дій на по-
чатковому етапі розслідування, та обсягу зібраної інформації. У мате-
ріалах кримінального провадження про наругу над могилою подаль-
ший етап розслідування характеризується наявністю типових слідчих 
ситуацій, основним завданням яких є: 

1) формування системи доказів щодо підозрюваної особи у вчи-
ненні кримінального правопорушення (встановлення протиправної 
діяльності у повному обсязі); 
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2) встановлення усіх співучасників кримінального правопору-
шення і збір доказів, що свідчать про їх протиправну діяльність; 

3) встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню кримі-
нального правопорушення і прийняття заходів щодо їх усунення; 

4) забезпечення відшкодування матеріальних збитків, заподія-
них кримінальним правопорушенням, та можливої конфіскації майна; 

5) збір інформації про особу підозрюваного, що необхідна для 
прийняття обґрунтованого та справедливого вироку. 

Узагальнення матеріалів кримінального провадження про наругу 
над могилою дає підстави виокремити такі типові слідчі ситуації: 

Ситуація 1. Слідчим зібрано достатній обсяг інформації, що 
викриває протиправну діяльність підозрюваної особи, і вона визнає 
свою вину повністю 

На такому етапі розслідування слідчий повинен проводити ана-
ліз усіх зібраних ним доказів. Насамперед це інформація, отримана на 
початковому етапі внаслідок показів підозрюваної особи, що можуть 
бути більш деталізованими та розширеними щодо події кримінального 
правопорушення. Отримана інформація повинна бути критично про-
аналізована у сукупності з іншою зібраною інформацією. Крім того, 
слідчий висуває та перевіряє версії щодо позиції якої дотримується 
підозрювана особа: 

1) вона щиро розкаюється у вчиненому та намагається таким 
чином спокути свою провину; 

2) вона таким чином намагається уникнути кримінального пока-
рання за інше кримінальне правопорушення, про яке слідству невідомо. 

У випадку, коли до підозрюваної особи обрані запобіжні заходи, 
не пов’язані зі взяттям під варту, окрему увагу потрібно звернути на 
додатковий збір відомостей про неї. Наприклад, про її працевлашту-
вання, наявність на її утриманні малолітніх дітей або недієздатних 
осіб, відшкодування потерпілому завданих кримінальним правопору-
шенням збитків, вчинення адміністративного правопорушення тощо. 

Ситуація 2. Слідчим зібрано достатньо доказів, що доводять 
причетність особи до кримінального правопорушення, однак підо-
зрювана особа не визнає свою вину 

Така ситуація вважається тоді, коли особа, яка вчинила кримі-
нальне правопорушення: 

а) знаходилася у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння 
під час вчинення кримінального правопорушення; 

б) перебувала у момент вчинення кримінального правопору-
шення на кладовищі, де під виглядом законних дій здійснювала викра-
дення предметів з могили; 
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в) активно протидіє слідству та намагається уникнути криміна-
льного покарання. 

Поширеною формою протидії підозрюваної особи є її небажан-
ня давати покази, брати участь у проведенні інших слідчих (розшуко-
вих) дій, відмова від раніше даних показань. Слідчому у наведеній си-
туації рекомендується провести всі необхідні слідчі (розшукові) дії для 
підтвердження чи спростування доводів підозрюваної особи. 

Основними засобами перевірки є: 
1) додаткові допити свідків відповідно до показань підозрю-

ваного; 
2) збір у ході проведення оперативно-розшукових заходів дода-

ткових відомостей про особу підозрюваного; 
3) проведення одночасних допитів; 
4) проведення слідчих експериментів; 
5) призначення судових експертиз щодо обставин, які підозрю-

вана особа заперечує. 
Ситуація 3. Слідчим зібрано обмежену кількість доказів, пі-

дозрювана особа не визнає себе винною 
Наведена ситуація характерна для випадків, коли особа була за-

тримана під час транспортування, зберігання або реалізації вилучених 
із місця поховання предметів. У такому разі підозрювана особа поси-
лається на законність їх придбання та відкидає звинувачення у вчи-
ненні кримінального правопорушення. 

Головним завданням слідчого у цьому випадку є встановлення 
та отримання додаткових джерел доказової інформації. Для цього ре-
комендується провести такі заходи: 

1) здійснити детальний огляд предмета протиправного посяган-
ня, що був вилучений у підозрюваного, та встановити ознаки, що свід-
чать про його походження з місця вчинення кримінального правопо-
рушення; 

2) розпочати пошук доказів, які б могла залишити підозрюва-
на особа на місці вчинення наруги (сліди взуття, пальців рук, інших 
слідів); 

3) провести одночасний допит підозрюваного та свідків події; 
4) здійснити обшук за місцем проживання підозрюваного з метою 

виявлення знарядь і засобів, за допомогою яких були від’єднані частини з 
місця поховання; 

5) провести слідчий експеримент. 
Ситуація 4. Слідчим зібрано достатньо доказів, що свідчать 

про вчинення наруги над могилою, але є дані, що свідчать про вчи-
нення підозрюваним інших кримінальних правопорушень 
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Така ситуація трапляється тоді, коли в ході розслідування кримі-
нального правопорушення виявляються невідомі раніше обставини вчи-
нення особою інших кримінальних правопорушень, зокрема: крадіжки 
(ст. 185 КК України); викрадення шляхом демонтажу електричних ме-
реж, кабельних ліній зв’язку та їх обладнання (ст. 188 КК України); 
умисного знищення або пошкодження чужого майна (ст. 194 КК Украї-
ни); хуліганство (ст. 296 КК України); втягнення неповнолітніх у зло-
чинну діяльність (ст. 304 КК України) та ін. 

Для вирішення таких ситуацій потрібно використовувати послі-
довний перелік слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових 
заходів: 

1) додатковий допит підозрюваного; 
2) проведення оперативно-розшукових заходів з метою встанов-

лення зв’язків підозрюваного з подією вчиненого злочину, що охоплює 
збирання інформації про його особистість; 

3) допит потерпілих та осіб, які раніше не були допитані; 
4) проведення одночасних допитів за участю підозрюваного та 

свідків; 
5) проведення додаткового обшуку з метою виявлення предме-

тів і засобів, що мають значення для встановлення обставин вчинення 
злочину; 

6) огляд виявлених предметів і засобів; 
7) призначення необхідних судових експертиз; 8) слідчий екс-

перимент. 
Ситуація 5. Слідчим зібрано певну кількість доказів, що свід-

чать про вчинення наруги над могилою, однак особу, яка вчинила 
кримінальне правопорушення, встановити не вдалося 

У такій ситуації слідчий продовжує роботу щодо збору доказо-
вої інформації шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та спря-
мування доручень працівникам оперативних підрозділів. Також доці-
льно широко використовувати для розшуку невідомого злочинця вияв-
лені на місці наруги сліди. Так, якщо на місці події будуть виявлені 
сліди пальців рук, їх необхідно перевірити за криміналістичним облі-
ком. Залишені на місці події відбитки взуття дають можливість визна-
чити приблизно зріст підозрюваної особи, а під час проведення обшу-
ків звернути увагу на наявність взуття зі схожим візерунком. Також 
необхідно продовжувати роботу щодо встановлення можливих свідків 
події та перевірки місць прийому металобрухту (як законних, так і тих, 
що функціонують без необхідного дозволу). 
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ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ  
СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

 

Серед типових слідчих (розшукових) дій, які проводяться під 
час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із нару-
гою над могилою, слід назвати такі: 

1) огляд місця події; 
2) огляд речових доказів; 
3) пред’явлення для впізнання (особи, предметів); 
4) допит (потерпілого, свідка, підозрюваного); 
5) одночасний допит осіб; 
6) обшук; 
7) слідчий експеримент (шляхом відтворення обставин певної 

події); 
8) проведення експертизи (трасологічна, товарознавча, експер-

тиза матеріалів та речовин, судово-психіатрична). 
Розглянемо тактику їх проведення детальніше. 
Під час розслідування наруги над могилою одним із найважливі-

ших джерел орієнтовного та доказового значення є безпосереднє місце 
вчинення злочину. Своєчасний та якісно проведений огляд у будь-якій із 
вищенаведених ситуацій може надати у розпорядження слідства важливі 
фактичні дані, що належать до всіх обставин, які стосуються у предмета 
доказування. На основі отриманих при цьому відомостей можна висунути 
обґрунтовані версії, окреслити доцільні шляхи їх перевірки, визначити 
коло осіб, серед яких потрібно шукати підозрювану особу. 

Специфіка проведення огляду місця події за цим видом кри-
мінального правопорушення обумовлена низкою таких важливих чин-
ників: 

а) просторовий, відповідно до якого ділянка місцевості практи-
чно у всіх випадках є відкритою територією, що впливає на характер 
слідів та здатність їх змінюватися під впливом погодних умов. Також 
місце події, що підлягає огляду, може охоплювати значну площу кла-
довища; 

б) часовий, який виявляється у значному проміжку часу від момен-
ту вчинення наруги над могилою до проведення слідчого огляду, як на-
слідок – сліди утворені на місці події, видозмінюються та зникають; 

в) специфічність предмета посягання, що потребує від осіб, які 
проводять огляд, здатність повно та об’єктивно відобразити інформа-
цію про нього у протоколі слідчого огляду. Така специфічність зумов-
лена труднощами правильного позначення елементів труни, надмоги-
льної споруди, ритуального облаштування тощо; 
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г) характер вільного доступу на територію розташування місць 
поховання потребує критичної та об’єктивної оцінки виявлених побли-
зу місця наруги слідів, адже не обов’язково вони можуть бути залише-
ні саме злочинцем. 

Метою огляду місця події за такого виду кримінального право-
порушення є повне та всебічне дослідження навколишньої матеріаль-
ної обстановки, на якій збереглися сліди протиправної діяльності, на 
підставі яких слідчий з’ясовує спосіб вчинення наруги над могилою, 
дані про винних осіб, встановлює причини та умови вчинення кримі-
нального правопорушення. 

В усіх випадках, пов’язаних з організацією проведення цієї слі-
дчої (розшукової) дії, огляд місця події традиційно рекомендується 
поділяти на три етапи: підготовчий, робочий та заключний. 

На підготовчому етапі особливість проведення заходів буде 
спрямована на збирання вичерпної інформації про місцезнаходження 
ділянки, яка підлягає огляду. Не менш важливим є прогнозування пого-
дних умов, за яких він буде здійснюватися. Якщо місцезнаходження 
кладовища є віддаленим від населеного пункту, потрібно визначити 
найбільш близько розташований населений пункт або підприємство. Це 
дозволить вирішити питання, пов’язані з пошуком понятих, та під час 
виникнення інших непередбачуваних ситуацій (наприклад, потреби у 
технічній допомозі тощо). Необхідно звернути увагу на формування 
складу учасників СОГ, забезпечення техніко-криміналістичними засо-
бами виявлення, фіксації та вилучення слідової обстановки, а також за-
лучення до огляду осіб, обізнаних у сфері похоронної діяльності (залеж-
но від ситуації можуть залучатися: експерт-криміналіст, судово-
медичний експерт, спеціаліст-біолог, спеціаліст-хімік, спеціаліст-
товарознавець, спеціаліст-мистецтвознавець тощо). 

Також можуть виникати ситуації, пов’язані з підвищенням соці-
альної напруги серед населення, через наслідки вчинення наруги над 
могилою. Для усунення такої напруги перед початком проведення 
огляду рекомендується задіяти представників місцевої влади або релі-
гійних конфесій для проведення роз’яснювальної роботи. 

Після приїзду на місце події подальші дії слідчого спрямову-
ються на визначення меж ділянки території, де буде проводитися слід-
чий огляд. Слід звернути увагу на те, що місце вчинення кримінально-
го правопорушення може знаходитися: 

а) в одному чітко визначеному місці, де зосереджена вся група 
об’єктів, що підлягають дослідженню; 

б) у двох і більше місцях, які знаходяться на різних відстанях 
одне від одного; 
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в) мати значну протяжність. 
Тому важливим є здійснення разом із експертом-криміналістом 

загального огляду з метою:  
1) визначення меж території огляду; 
2) початковий пункт проведення огляду; 
3) способу та послідовності вивчення обстановки; 
4) вирішення питання про залучення більшої кількості операти-

вних працівників; 
5) вирішення питання про залучення додаткових сил і засобів. У 

процесі підготовчих заходів спеціалісту необхідно здійснити орієнту-
ючу та оглядову фото- або відеофіксацію. 

Під час встановлення меж огляду до ділянок місця події можна 
включити: місце, де, власне, відбувалася сама подія; місце, де були 
виявлені пов’язані з подією сліди чи предмети, що мають ознаки речо-
вих доказів; приміщення або ділянка місцевості, де знаходилася підо-
зрювана особа перед вчиненням злочину; ймовірні шляхи прямування 
підозрюваної особи до місця події та шляхи, якими вона його залиши-
ла; ділянки місцевості або приміщення, де були виявлені приховані 
підозрюваною особою предмети; інші ділянки, які є носіями слідів 
вчиненого кримінального правопорушення або місця знаходження ви-
лучених з місць поховання предметів, що стосуються події. 

До об’єктів, що зазвичай підлягають огляду, належать: 
1) ділянка місця поховання, у тому числі й будівлі склепу, ко-

лумбарні ніші; 
2) елементи конструкції предметів на місці поховання (могильна 

плита, надгробок, пам’ятник, стела, хрест); 
3) територія, де були виявлені викрадені з вказаних місць пред-

мети; 
4) засоби, призначені для транспортування та зберігання пред-

метів з місць поховання; 
5) знаряддя, за допомогою яких вчинювалося кримінальне пра-

вопорушення; 
6) речі та предмети, що належать підозрюваній особі, тощо. 
В окремих випадках до об’єктів, які підлягають огляду, можна 

віднести зовнішній огляд трупа похованої особи та розташовані поряд 
із нею предмети (труни, ємності з прахом померлої особи тощо). 

На статичній стадії огляду місця події спосіб дослідження навко-
лишньої обстановки визначається з урахуванням кількості пошкоджених 
могил. Якщо пошкоджена одна чи дві могили, то питання щодо центра 
місця події вирішити досить просто. Якщо виявлено наругу над трьома і 
більше похованнями, то центр місця події чітко визначити не вдасться, 
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тому доцільно огляд проводити з периферії. В такому разі слід бути уваж-
ним і не змінити чи пошкодити сліди, що могли бути залишені підозрю-
ваним на шляху прямування до могил. Водночас спеціаліст проводить 
вузлову фото- чи відеофіксацію. Детальний огляд починають проводити з 
огляду центральних елементів місця поховання та могильних споруд. 

Під час здійснення огляду місця події за обставин розкопування 
труни з місця поховання центральним елементом огляду слід вважати 
місце знаходження тіла померлого чи його частин і труну. У цій ситу-
ації слідчий повинен звернути увагу на такі обставини з обов’язковим 
занесенням їх до протоколу огляду місця події: 

1) положення та місце розташування труни у могильній ямі; 
2) зовнішній стан труни. Під ним слід розуміти стан зовнішньої 

оболонки коробу труни, її форму (чотири- або шестигранну) та розмір, 
матеріал, із якого вона виготовлена, наявність та положення кришки, 
наявність фурнітури та декоративних елементів; 

3) характер і механізм пошкодження труни; 
4) місцезнаходження трупа похованої особи та його зовнішній 

стан на момент огляду. 
Після цього досліджується та фіксується інформація про зовні-

шній стан похованої особи. У цей час проводиться вузлова та детальні 
фото- чи відеофіксація. 

У протоколі огляду також фіксуються всі знайдені у труні пред-
мети та виявлені зміни, що були привнесені діями злочинця. Положен-
ня та стан похованої особи фіксується у протоколі за загальними пра-
вилами проведення огляду трупа. 

Трапляються й складні випадки, коли тіло похованого або його 
частини відсутні у труні. У такому разі необхідно уважно оглянути всю 
територію кладовища та прилеглі до нього ділянки місцевості (огорожі, 
будівлі). Типовими місцями, де можуть знаходитись останки, є: 

1) кущі рослин; 
2) кладовищенський сміттєзбірник; 
3) окремі споруди (склепи, вівтарі тощо); 
4) викопані ями, яри, канави. 
Під час виявлення окремих частин похованої особи необхідно 

основним та додатковим способом зафіксувати місце виявлення кож-
ної частини та механізм від’єднання цієї частини від тіла (розруб, роз-
пил, відламування). Усі без винятку дії у такому разі доцільно прово-
дити з залученням судово-медичного експерта. 

Під час огляду меморіальних об’єктів, які були пошкоджені 
внаслідок наруги, у протоколі огляду слідчому необхідно відобразити 
такі відомості: 
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1) місце розташування об’єкта щодо інших двох нерухомих об’єктів; 
2) тип надмогильної споруди (меморіальна плита, постамент, 

обеліск, пам’ятник, хрест, бюст, меморіальний комплекс); 
3) матеріал, із якого виготовлена меморіальна споруда (дерево, 

метал, бетон, граніт тощо); 
4) стан пошкодженого або зруйнованого об’єкта, його форма, 

розміри, складові частини; 
5) додаткові частини споруди (інформаційні таблички, фотогра-

фії тощо); 
6) механізм пошкодження (розруб, розпил, дії ударних частин 

знарядь, відламування, звалення, розхитування); 
7) результати роботи, проведеної спеціалістом, та виявлені сліди. 
До протоколу огляду місця події долучаються процесуально 

оформлені фототаблиці, схематичні плани ділянки місцевості. Виявле-
ні під час огляду об’єкти, що стосуються події злочину, належним чи-
ном упаковуються та вилучаються. Якщо форма та розмір об’єкта не 
дозволяють цього зробити, слід за допомогою техніко-
криміналістичних засобів їх скопіювати чи виготовити зліпки (напри-
клад, для таких злочинів типовим є виявлення слідів взуття). 

Під час огляду місця події особливу увагу слід звернути на ви-
явлення, фіксацію та вилучення слідів взуття чи транспортних засобів 
на ґрунті, а також місця пошкоджень на місці поховання. Їх можна 
буде у подальшому використати під час проведення порівнянь із взут-
тям або слідами транспортних засобів, що належать підозрюваному, чи 
виявленими у нього знаряддями. Крім того, такі сліди можуть вказува-
ти на: кількість учасників, давність походження слідів, їх положення 
щодо інших предметів обстановки. 

У більшості випадків сліди взуття видимі, об’ємні та не потре-
бують особливих прийомів виявлення. Однак такі сліди на місці події 
можуть бути залишені не тільки підозрюваним, але й свідками, потер-
пілим або сторонніми особами. Перед тим, як розпочати фіксацію та 
вилучення слідів взуття, необхідно встановити: 

1) хто, окрім підозрюваного, знаходився на місці події і залишив 
там свої сліди; 

2) хто конкретно побував на місці виявлення злочину до при-
буття СОГ. Якщо буде встановлено, що під час вчинення кримінально-
го правопорушення і після цього хто-небудь побував на місці події, 
необхідно шляхом опитування цих осіб встановити, які сліди належать 
підозрюваному, а які іншим особам. Виявлені на місці події сліди 
взуття необхідно зберегти від випадкових пошкоджень. Для цього їх 
необхідно одразу ж огородити. 
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Виявлення слідів транспортних засобів або засобів, за допомогою 
яких транспортувалися викрадені з місця поховання речі (велосипед, візок 
тощо), здійснюється так само, як і слідів взуття. За ними можна встановити: 

1) конкретний транспортний засіб; 
2) вид, тип, модель транспортного засобу; 
3) загальний характер події (місце стоянки, напрямок руху). 
Фіксація слідів взуття і транспортних засобів здійснюється шляхом 

їх опису в протоколі, фотографування, складання схем (планів). Після 
фотографування проводиться вимірювання слідів і їх опис у протоколі. 

Потім здійснюється вилучення. З об’ємних слідів на ґрунті ви-
готовляються зліпки. Як показує практика, найкращим матеріалом для 
цього є гіпс, оскільки його розчин заповнює рельєфні деталі об’ємного 
сліду та дозволяє довгий час зберігати сліди у незмінному стані. Спо-
сіб приготування гіпсового розчину і техніка виготовлення зліпків за-
лежать від ґрунту (заливний спосіб використовують на твердому ґрун-
ті, насипний – на сипучому та вологому ґрунті, комбінований – на 
будь-якому ґрунті чи снігу), на якому залишений слід, його вологості 
та у деяких випадках від температури. 

«… З лівої сторони від металевого каркасу могили на відстані 62 
см та 94 см від туї виявлено об’ємний слід від взуття. Відбитком носка 
взуття слід спрямований у бік асфальтованої доріжки. Довжина сліду 
32 см, найбільша ширина на підметковій частині 11,5 см, ширина сліду 
каблука 9 см, довжина сліду каблука 8,6 см, глибина – 1,3 см. Передній 
край сліду взуття загострений, передній край сліду каблука ввігнутий. 
По центру сліду каблука видно візерунок у вигулі кола діаметром 2,6 см. 
Слід сфотографований фотоапаратом «Зеніт ТТЛ» на кольорову плів-
ку «Кодак 36» із використанням масштабної лінійки. З виявленого сліду 
взуття із використанням заливного способу виготовлено гіпсовий злі-
пок, до якого прикріплено бирку з цупкого паперу білого кольору прямо-
кутної форми з написом: «Гіпсовий зліпок об’ємного сліду взуття, вилу-
чений під час огляду місця події 12.10.2012 р. на кладовищі «Централь-
не», що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Шевченка, 145. Слідчий 
(підпис), спеціаліст-криміналіст (підпис), поняті (підписи)». 

Огляд предметів повинен проводитися так, щоб поза увагою 
слідчого не залишилися ознаки і якості предмета, які мають значен-
ня для розслідування. Огляд починається із вивчення загального 
вигляду предмета. Слідчий встановлює стан предмета, його назву і 
призначення, за необхідності – правила використання. У подаль-
шому в ході огляду виявляються індивідуальні ознаки предмета, 
його дефекти і особливості, що вказують на зв’язок із подією, яка 
розслідується. 
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У наказі Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 р. № 193 
(п. 2.11) вказується, що кожне поховання та перепоховання реєструється у 
спеціальній Книзі реєстрації поховань та перепоховань померлих грома-
дян. Після такої реєстрації видається свідоцтво про поховання, яке дає 
право на встановлення надмогильної споруди у межах могили. Для вста-
новлення надмогильної споруди до ритуальної служби або виконавчого 
органу сільської, селищної чи міської ради, крім інших, подаються доку-
менти, що підтверджують придбання надмогильної споруди, її вартість і 
дату реалізації. Установлення надмогильної споруди реєструється у Книзі 
обліку надмогильних споруд. Вказані книги заповнюються в одному при-
мірнику та зберігаються постійно. Тому варто їх також оглянути і зробити 
копії тих аркушів, де міститься відповідний запис про могилу, стосовно 
якої було вчинено наругу (проводити вилучення таких книг недоцільно, 
оскільки вони зберігаються у єдиному екземплярі). 

Під час проведення огляду документа слідчий повинен отрима-
ти загальне уявлення про документ. У такому разі з’ясовується та вка-
зується у протоколі огляду: 

1) що являє собою документ; 
2) у кого і де зберігався цей документ; 
3) зовнішній вигляд документа і його реквізити. Під час огляду 

документів-речових доказів слідчий усіма наявними засобами вирішує 
питання про його оригінальність, вивчає для цього зміст і форму доку-
мента, його матеріал та окремі частини: підписи, відбитки печатки, 
штампа. Якщо документ є засобом підтвердження фактів, то під час 
його огляду звертається увага на ті частини, що містять цю підтвер-
джувальну інформацію (у нашому випадку це відомості про час похо-
вання конкретної особи, час встановлення надмогильної споруди, її 
вартість та вартість монтажних робіт). 

Під час розслідування злочинів, пов’язаних із наругою над мо-
гилою чи іншим місцем похованням, можна виділити декілька катего-
рій осіб, яких слідчий повинен допитати: 

1) потерпілий; 
2) свідки; 
3) підозрюваний. 
Потерпілим (цивільним позивачем) буде визнаватися хтось із 

родичів померлої особи. Цивільним позивачем може визнаватися спе-
ціалізоване комунальне підприємство, яке займається обслуговуван-
ням кладовища (наприклад, у випадках, коли місце поховання досить 
старе і родичі померлого не встановлені). Під час його допиту слід 
враховувати, чи бачив він безпосередньо саму подію злочину. Якщо 
він не був очевидцем наруги над могилою, то у нього з’ясовують таке: 
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1) за яких обставин (коли і від кого) йому стало відомо про кри-
мінальне правопорушення; 

2) чи відомо йому про те, хто саме і з яких мотивів вчинив кри-
мінальне правопорушення (якщо так, то з’ясовуються відомості про 
можливого підозрюваного); 

3) коли саме та де було здійснене поховання і встановлено над-
могильну споруду; 

4) розмір заподіяних злочином збитків (матеріальних та моральних). 
Якщо потерпілий був очевидцем вчинення наруги над могилою 

чи іншим місцем поховання, то у нього з’ясовують: 
1) коли і де саме сталася подія; 
2) чи знає він особу підозрюваного (якщо не знає, то обов’язково 

з’ясовують інформацію про те, як вона виглядала («словесний портрет»)); 
3) підозрюваний був один чи їх було декілька, які дії вчиняв ко-

жен із них; 
4) звідки підозрюваний прийшов (приїхав), у якому напрямку 

зник, що з собою із місця події забрав, що з особистих речей на місці 
події залишив; 

5) чи вживав потерпілий заходів, щоб припинити кримінальне 
правопорушення, яких саме, як на них відреагував підозрюваний; 

6) чи бачив подію кримінального правопорушення ще хтось; 
7) коли саме було здійснене поховання і встановлено надмоги-

льну споруду; 
8) розмір заподіяних кримінальним правопорушенням збитків 

(матеріальних та моральних). 
Як свідки під час розслідування кримінального правопорушен-

ня, пов’язаного із наругою над могилою чи іншим місцем поховання, 
можуть бути допитані: 

1) свідки-очевидці, які безпосередньо бачили саму подію; 
2) свідки, які володіють певною інформацією, що стосується події 

(наприклад, працівник кладовища, працівник прийому металобрухту). 
Під час допиту свідків-очевидців з’ясовують: 
1) коли і де саме сталося кримінальне правопорушення, свідком 

якого він став; 
2) чи знає він особу підозрюваного (якщо не знає, то обов’язково 

з’ясовують інформацію про те, як вона виглядала («словесний портрет»)); 
3) підозрюваний був один чи їх було декілька, які дії вчиняв ко-

жен із них; 
4) звідки підозрюваний прийшов (приїхав), у якому напрямку 

зник, що з собою із місця події забрав, що з особистих речей на місці 
події залишив; 
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5) чи вживав він (або хтось інший) заходів, щоб припинити 
кримінальне правопорушення, яких саме, як на них відреагував підо-
зрюваний; 

6) чи бачив подію злочину ще хтось. 
Під час допиту працівника кладовища насамперед з’ясовують: 
1) із якого часу працює на кладовищі та що входить у його 

обов’язки; 
2) хто і коли був похований у могилі, щодо якої було здійснено 

наругу; 
3) хто та коли саме виявив кримінальне правопорушення, у чо-

му виражалася наруга; 
4) чи відомо йому щось про те, хто міг вчинити кримінальне 

правопорушення; 
5) чи траплялися схожі випадки, про які не повідомлялося у 

правоохоронні органи. 
Якщо як свідка допитуватимуть працівника, який вносив записи у 

Книгу реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян або 
Книгу обліку надмогильних споруд, то детально з’ясовується інформа-
ція про внесені у книги відомості: коли саме був зроблений запис, чи 
відповідає він дійсності, впродовж якого часу проводились роботи тощо. 

Під час допиту працівника пункту прийому металобрухту 
з’ясовуються такі питання: 

1) хто саме та коли під виглядом металобрухту здав у пункт 
прийому предмети протиправного посягання; 

2) чи знає він особисто особу, яка прийшла здавати предмети 
протиправного посягання; 

3) як особа, яка здавала, пояснила походження цих предметів; 
4) особа прийшла здавати металобрухт одна чи ще з кимось; 
5) як було оформлено прийом-здачу металобрухту; 
6) вартість зданого металобрухту; 
7) як було здійснено розрахунок за металобрухт; 
8) хто ще був присутній під час цього; 
9) чи знав працівник пункту прийому про реальне походження 

зданого металобрухту. 
Якщо працівник пункту прийому металобрухту особисто не знає 

особу (осіб), які під виглядом металобрухту здали предмети протипра-
вного посягання, то про ознаки їх зовнішності слід допитати з викори-
станням методу «словесного портрету». 

Тактика проведення допиту підозрюваного формується з ураху-
ванням того, яку позицію стосовно вчиненого кримінального правопо-
рушення він обрав, а також час і місце його затримання. Якщо підо-
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зрюваний не заперечує своєї причетності до вчинення кримінального 
правопорушення та визнає свою вину, то у нього детально з’ясовують 
всі обставини вчинення кримінального правопорушення, його мотиви 
та ставлення до вчиненого. 

Коли ж підозрюваний свою причетність до вчинення криміна-
льного правопорушення заперечує, то тактика проведення його допиту 
залежить від декількох чинників. 

Якщо його затримали безпосередньо після вчинення криміналь-
ного правопорушення із викраденими з могили або іншого місця похо-
вання предметами, то рекомендується детально з’ясувати: 

1) за яких обставин він опинився неподалік від місця вчинення 
кримінального правопорушення; 

2) як він пояснює наявність у нього предметів протиправного 
посягання. 

Якщо його затримали через деякий час після вчинення злочину, 
то детально з’ясовують: 

1) де він перебував у час вчинення кримінального правопорушення; 
2) хто може підтвердити наведену ним інформацію. 
У подальшому доцільно провести додатковий допит, у ході яко-

го застосувати такі тактичні прийоми, що спростовуватимуть наведені 
ним на першому допиті факти: 

1) ознайомлення із показами інших осіб (співучасників, потер-
пілого, свідків); 

2) пред’явлення речових доказів; 
3) пред’явлення висновків експертиз тощо. 
За наявності суперечностей у показах підозрюваного, свідків чи 

потерпілого між ними можна провести одночасний допит. 
Якщо особа під час допиту заявляє, що вона може впізнати 

об’єкт, доцільно провести пред’явлення для впізнання. Об’єктами 
для впізнання під час розслідування такого виду кримінального право-
порушення можуть бути: 

1) підозрювана особа; 
2) знаряддя і засоби вчинення кримінального правопорушення; 
3) предмети протиправного посягання. 
Підозрювана особа пред’являється для впізнання за загальними 

правилами, визначеними у ст. 228 КПК України (наприклад, свідок чи 
потерпілий безпосередньо на місці події бачили протиправні дії підо-
зрюваної особи), а предмети – у ст. 229 КПК України (наприклад, по-
терпілому можна пред’явити для впізнання предмети, які були здані 
підозрюваним у пункт прийому металобрухту). Труднощі виникають 
під час підбору об’єктів, схожих на предмет злочинного посягання 
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(наприклад, частина викраденої огорожі). У цьому випадку рекоменду-
ється звернутися до працівників кладовища і попросити їх допомогти з 
підбором відповідних предметів. 

Під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних 
із наругою над могилою чи іншим місцем поховання, доцільно провести 
обшук за місцем проживання підозрюваної особи. Безпосередньо під 
час його проведення слідчий вирішує такі основні завдання: 

1) відшукати та вилучити предмети, що були знаряддям чи засо-
бом вчинення кримінального правопорушення; 

2) відшукати та вилучити предмети, що мають доказове значення 
(наприклад, взуття чи частина викрадених із могили предметів); 

3) виявити майно, що забезпечить відшкодування шкоди чи мо-
жливу конфіскацію; 

4) виявити майно, що перебуває у незаконному обігу або збері-
гається із порушеннями встановлених вимог. 

Процесуальні вимоги до проведення обшуку визначені у ст. 234 
КПК України, а тактичні правила його проведення – загальні. Варто 
пам’ятати, що частина предметів, пошук яких буде вестися під час об-
шуку, може знаходитися не у житловому, а у підсобному приміщенні 
або на відкритій місцевості за ним. 

Проведення слідчого експерименту, процесуальний порядок 
якого визначається ст. 240 КПК України, також є джерелом отримання 
доказової інформації. Його можна провести за участю підозрюваного, 
потерпілого чи свідків. За можливості вказану слідчу (розшукову) дію 
слід провести у найкоротші терміни. Це пов’язано із тим, що родичі 
померлого не будуть зволікати з приведенням у порядок могили, над 
якою було вчинено наругу, незважаючи на кримінальне провадження. 

Як показує практика, типовими експертизами, які признача-
ються під час розслідування наруги над могилою чи іншим місцем по-
ховання, є: трасологічна (дактилоскопічна, експертиза слідів взуття, 
слідів знарядь злому), товарознавча, експертиза матеріалів та речовин, 
судово-психіатрична. 

Основними питаннями, які з’ясовуються під час дактилоскопіч-
ної експертизи, є: 

1) чи є на представлених на експертизу предметах сліди рук? 
Якщо так, чи придатні вони для ідентифікації; 

2) чи не залишений слід пальця руки, виявлений у визначеному 
місці, цією особою; 

3) чи не є відбитки пальців рук на дактилокарті відбитками па-
льців, вилучених там же; 

4) якою рукою залишені сліди пальців рук – правою чи лівою; 
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5) у результаті якої дії залишено сліди рук? Який механізм слі-
доутворення тощо. 

Під час експертизи слідів взуття в основному з’ясовується: 
1) чи придатні сліди взуття, виявлені на місці події, для іденти-

фікації; 
2) взуттям якого типу залишено сліди; 
3) скільки осіб, судячи зі слідів взуття, знаходилося на місці події; 
4) взуттям якого розміру залишено сліди; 
5) який механізм утворення цих слідів; 
6) одним чи різним взуттям залишені сліди, виявлені на місці 

події; 
7) чи залишені виявлені на місці події сліди взуття, вилученим у 

підозрюваного взуттям тощо. 
Під час експертизи слідів знарядь злому чи інструментів 

з’ясовується: 
1) у результаті яких дій утворилися сліди; 
2) яка послідовність утворення слідів; 
3) яким інструментом чи знаряддям утворені сліди? Які його 

властивості і характеристики; 
4) одним чи декількома знаряддями утворені сліди; 
5) чи відобразилися у слідах характерні ознаки цих знарядь чи 

інструментів; 
6) чи залишені сліди, виявлені на місці події, знаряддям (ін-

струментом), вилученим у підозрюваного тощо. 
Серед експертиз матеріалів і речовин під час розслідування на-

руги над могилою, іншим місцем поховання зазвичай призначається 
експертиза лакофарбових матеріалів і покриттів. Основними питання-
ми, які з’ясовуються під час її проведення, є: 

1) чи є вилучена речовина лакофарбовим матеріалом  (ЛФМ) 
(лаком, фарбою, емаллю); 

2) який хімічний склад ЛФМ; 
3) який рід, вид, марка цього ЛФМ; 
4) чи належать вилучені з місця події та у підозрюваного лако-

фарбові матеріали до однієї системи ЛФМ тощо. 
В окремих випадках для визначення психічного стану підозрюваного 

призначається судово-психіатрична експертиза, під час якої з’ясовують: 
1) чи мав підозрюваний під час інкримінованого йому діяння 

психічний розлад, внаслідок якого не міг у той період усвідомлювати 
свої дії чи керувати ними; 

2) до якої категорії хворобливих станів належить цей психічний 
розлад; 
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3) чи страждає підозрюваний психічною хворобою, що позбав-
ляє її можливості усвідомлювати свої дії чи керувати ними; 

4) чи потребує підозрюваний застосування до нього примусових 
заходів медичного характеру, якщо так, то яких саме тощо. 

Товарознавча експертиза в основному призначається для 
з’ясування вартості пошкоджених об’єктів або проведених відновлю-
вальних робіт. 

Оскільки ч. 3 ст. 297 КК України належить до тяжких злочинів, 
то під час розслідування наруги над могилою, іншим місцем похован-
ня можливе проведення негласних слідчих (розшукових) дій (ч. 2 
ст. 246 КПК України). У випадках, коли не встановлено особу підо-
зрюваного, можливо провести: 

1) обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого 
володіння особи (ст. 267 КПК України); 

2) негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного 
дослідження (ст. 274 КПК України); 

3) використання конфіденційного співробітництва (ст. 275 КПК 
України). 

Оскільки тактика їх проведення може містити державну таєм-
ницю, у цих методичних рекомендаціях вони не розкриваються (Ін-
струкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) 
дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні за-
тверджена спільним Наказом Генеральної Прокуратури, МВС, СБУ, 
Державної прикордонної служби, Міністерства фінансів, Міністерства 
юстиції України від 16.11.2012 р. № 114/1042/516/936/1687/5). 
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ДОДАТОК 

Схема з назвою елементів місця поховання 
 

 
 

 
 
1. Опірна площадка (фундамент) 
2. Плита 
3. Подушка 
4. Стойка (стела, хрест) 
5. Плитка з написом 
6. Лавка 
7. Огорожа 
8. Хвіртка 
9. Квітник 
10. Лампадка 
11. Вінок 

7 8

6

5 11 

43

10 9

2
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2.6. РОЗСЛІДУВАННЯ  
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПОШКОДЖЕННЯМ  

ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
ЗАЛІЗНИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ  

 

ВСТУП 

Транспортний комплекс в України є однією з найважливіших 
ланок економіки держави. Це забезпечення безперебійного перевезен-
ня вантажів, товарів, пасажирів. Економіка транспортного комплексу 
нерозривно пов’язана з економікою країни, розвитком її зовнішньо-
економічних зв’язків, транзитних перевезень.  

Необхідною умовою ефективного функціонування транспортно-
го комплексу є забезпечення правопорядку та громадської безпеки під 
час перевезення пасажирів; посилення боротьби з розукомплектуван-
ням рухомого складу, засобів сигналізації і зв’язку; забезпечення на-
дійної схоронності вантажів, що перевозяться транспортом, а також 
запобігання кримінальним правопорушенням (злочинам), пов’язаним 
із пошкодженням шляхів сполучення і транспортних засобів на 
об’єктах залізничного транспорту. 

У зв’язку з тим, що у роботі ми досліджуємо діяння, за які перед-
бачена кримінальна відповідальність відповідно до статті 277 Криміналь-
ного кодексу України «Пошкодження шляхів сполучення і транспортних 
засобів», аналізуючи водночас і ознаки основного, і кваліфікованого скла-
дів цього злочину, а також проводимо його відмежування від суміжних 
складів злочину, то далі у тексті ми будемо застосовувати термін «зло-
чин», а не «кримінальне правопорушення», оскільки до останнього термі-
на належать і «злочин», і «кримінальний проступок». 

Отже, незважаючи на сувору регламентацію діяльності залізни-
чної інфраструктури, часто вчиняються злочини, пов’язані з пошко-
дженням шляхів сполучення і транспортних засобів. Статистичні дані 
недавніх років (додаток 1) свідчать про актуалізацію проблеми у сфері 
перевезень на залізничному транспорті, яка пов’язана із умовами кри-
міногенної ситуації сьогодення, так, пошкодження елементів верхньої 
та нижньої будови колії та пошкодження рухомого складу залізниці 
достатньо часто трапляється на території обслуговування ДТГО 
«Львівська залізниця». Спостерігається і зростання збитків, завданих 
залізницям через пошкодження шляхів сполучень та транспортних 
засобів залізничної інфраструктури. 

Боротьбу зі злочинністю на залізничному транспорті здійсню-
ють органи внутрішніх справ на залізничному транспорті, які є струк-
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турною ланкою системи МВС України. У розслідуванні злочинів, 
пов’язаних із пошкодженням шляхів сполучення і транспортних засо-
бів, задіяні тисячі співробітників ОВС на транспорті, робота яких без-
умовно специфічна як за змістом, так і за характером. Відомо, що на 
транспорті все знаходиться в русі, через що місця вчинення злочинів у 
разі пошкодження рухомого складу не збігаються з місцями їх вияв-
лення. До того ж між здійсненням і виявленням злочину часто утворю-
ється значний проміжок у часі. Знання місця і часу вчинення злочин-
ного посягання значно звужує просторові межі виявлення злочинців, а 
також проведення первинних невідкладних слідчих (розшукових) дій 
та оперативно-розшукових заходів, що істотно впливає на ефектив-
ність розслідування злочинів, пов’язаним із пошкодженням шляхів 
сполучення і транспортних засобів залізничної інфраструктури. 

Для успішного виконання поставлених завдань працівникам 
ОВС на транспорті, транспортних прокуратур і судових органів, що 
розглядають кримінальні провадження про пошкодженням шляхів 
сполучення і транспортних засобів залізничної інфраструктури, необ-
хідно ґрунтовно вивчати і знати не лише способи вчинення злочинів 
цієї категорії, їх розповсюдженість, але й особливості діяльності заліз-
ничного транспорту, перевізного процесу, залізничну термінологію, 
специфіку документообігу, який застосовується на залізниці, особли-
вості детермінації, форми і методи взаємодії з територіальними ОВС і 
адміністраціями транспортних підприємств та інші обставини, які до-
помагають оптимально вирішувати поставлені завдання.  

Це зумовлює актуальність дослідження існуючих проблем щодо 
розслідування злочинів, пов’язаних із пошкодженням шляхів сполучення і 
транспортних засобів залізничної інфраструктури, з метою забезпечення 
виконання завдань, передбачених законодавством України, зокрема забез-
печення особистої безпеки громадян, захисту їх прав і свобод, законних 
інтересів, а також: захисту власності від злочинів, досліджуваної категорії. 

 
 

Розділ 1 
 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПОШКОДЖЕННЯМ 

ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
ЗАЛІЗНИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

До залізничного транспорту належать рейкові магістральні й 
під’їзні шляхи і належне до них обладнання (переїзди, шлагбауми), 
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рухомий склад (локомотиви та вагони, дрезини), засоби управління, 
сигналізації та зв’язку. Водночас не мають значення відомча належ-
ність об’єктів транспорту та форми власності на них. Тобто, криміна-
льна відповідальність настає під час порушення, допущеного на заліз-
ничному транспорті, належному і Міністерству інфраструктури Украї-
ни, і окремим суб’єктам господарювання, зокрема метрополітенами, 
під’їздним шляхам підприємств, залізничним віткам, прокладеним в 
кар’єрах, на лісосіках тощо. Водночас не належать до залізничного 
транспорту об’єкти рейкового технологічного транспорту (цехові, ша-
хтні), міський рейковий транспорт (трамваї, фунікулери, монорельсові 
дороги), а також канатні підйомники, ескалатори тощо. 

До злочинів, що пов’язані з пошкодженням шляхів сполучення і 
транспортних засобів залізничної інфраструктури, належать ті діяння, 
за які передбачена кримінальна відповідальність відповідно до статті 
277 Кримінального кодексу України «Пошкодження шляхів сполучен-
ня і транспортних засобів». 

Для того, щоб визначити наявність у діях особи складу злочину, 
передбаченого статею 277 Кримінального кодексу України «Пошко-
дження шляхів сполучення і транспортних засобів», необхідно встано-
вити чи характерні її діянню всі ознаки елементів цього складу злочи-
ну. Із цією метою розглянемо кожен із елементів пошкодження шляхів 
сполучення і транспортних засобів, аналізуючи водночас і ознаки ос-
новного, і кваліфікованого складів цього злочину, а також здійснимо 
його відмежування від суміжних складів злочину.  

Стаття 277. Пошкодження шляхів сполучення і транспортних 
засобів 

1. Умисне руйнування або пошкодження шляхів сполучення, 
споруд на них, рухомого складу або суден, засобів зв’язку чи сигналі-
зації, а також інші дії, спрямовані на приведення зазначених предметів 
у непридатний для експлуатації стан, якщо це спричинило чи могло 
спричинити аварію поїзда, судна або порушило нормальну роботу 
транспорту, або створило небезпеку для життя людей чи настання ін-
ших тяжких наслідків, – караються штрафом від п’ятдесяти до двохсот 
п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або випра-
вними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той 
самий строк, або позбавленням волі на строк до трьох років. 

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили потерпілому середньої 
тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або завдали великої матеріальної 
шкоди, – караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. 

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї стат-
ті, якщо вони спричинили загибель людей, – караються позбавленням 
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волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. (Стаття 277 зі змінами, 
внесеними згідно із законами № 270-VІ від 15 квітня 2008 р., № 2742-VІ від 
2 грудня 2010 р.) 

 
 

1.1. Об’єктивні ознаки складу злочину 
«Пошкодження шляхів сполучення 

і транспортних засобів» 
 
Об’єкт складу злочину «Пошкодження шляхів сполучення і 

транспортних засобів» 
Основним безпосереднім об’єктом цього злочину є безпека ви-

користання шляхів сполучення і транспортних засобів всіх видів 
транспорту, крім трубопровідного.  

Його додатковими факультативними об’єктами можуть бути 
життя та здоров’я особи, власність, інші блага.  

Предметом цього злочину є:  
1) шляхи сполучення;  
2) споруди на них;  
3) рухомий склад і судна;  
4) засоби зв’язку і сигналізації. 
Шляхи сполучення – це залізничне полотно з рейками, шпала-

ми, насипом на магістральних і під’їзних шляхах; злітні смуги, доріж-
ки для вирулювання; фарватери, канали; автомобільні дороги.  

Споруди на них – це пасажирські платформи, навантажуваль-
но-розвантажувальні рампи, мости, віадуки, тунелі, естакади, підпірні 
стіни, сітки для попередження падіння каміння, причали, шлюзи, тяго-
ві станції та опори фунікулерів, канатних доріг, шлагбауми, бакени, 
маяки, шляхові знаки. 

До засобів зв’язку і сигналізації належать світлофори, семафо-
ри, локатори, системи телеметрії і дистанційного керування, радіоста-
нції, пеленгатори тощо. 

Споруди та засоби, які не убезпечують рух, а виконують інші 
функції (наприклад, інформаційні табло для пасажирів, вантажні кра-
ни), не є предметом цього злочину. Їх руйнування або пошкодження за 
наявності підстав кваліфікуються за статтями КК України про злочини 
проти власності (статті 194, 196 КК України).  

Об’єктивна сторона складу злочину «Пошкодження шляхів 
сполучення і транспортних засобів» 

До об’єктивної сторони цього складу злочину належать такі 
обов’язкові ознаки, як діяння, наслідки та причиновий зв’язок між ді-
янням і наслідками та може проявитися у таких формах: 
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1) руйнування зазначених предметів; 
2) їх пошкодження; 
3) інші дії, спрямовані на приведення зазначених предметів у 

непридатний для експлуатації стан. 
Поняття руйнування є синонімом до термінів «зруйнування», 

«знищення».  
Термінологічна конструкція «знищення або пошкодження» пе-

редбачає і вчинення певного виду діяння, і настання відповідних суспі-
льно небезпечних наслідків. Водночас наслідки мають головне значен-
ня, оскільки саме з ними закон пов’язує момент закінчення злочину. 

Знищення майна – це доведення майна до повної непридатності 
щодо його цільового призначення. Внаслідок знищення майно пере-
стає існувати або повністю втрачає свою цінність. 

Пошкодженням майна визнається погіршення якості, зменшення 
цінності речі, доведення її на якийсь час у непридатний за її цільовим при-
значенням стан. 

У разі, коли для вирішення питання про те, чи втрачено внаслі-
док учиненого діяння можливість використання майна за цільовим 
призначенням або наскільки зменшилась його цінність, потрібні спеці-
альні знання, необхідно призначати відповідну експертизу. 

Інші дії, спрямовані на приведення зазначених предметів у не-
придатний для експлуатації стан, – це будь-які дії, внаслідок яких від-
буваються зміни, що унеможливлюють або істотно ускладнюють ви-
користання об’єктів транспорту без шкоди для безпеки руху (вимк-
нення живлення, підключення обладнання, яке спотворює сигнали, 
підкладення сторонніх предметів на шляхи сполучення). Водночас 
самі об’єкти транспорту можуть і не пошкоджуватися, але їх безпечна 
експлуатація стає неможливою. 

Для аналізованого злочину характерним є настання наслідків 
двох рівнів, на що необхідно зважати під час встановлення причиново-
го зв’язку та вини. Наслідки першого рівня (проміжні) пов’язані зі змі-
ною в самих об’єктах транспорту – їх руйнуванням, пошкодженням, 
приведенням у непридатний для експлуатації стан. Такі наслідки на-
стають обов’язково, вони невіддільні від діяння, однак їх настання ще 
не є достатньою підставою для настання кримінальної відповідальнос-
ті за ст. 277 КК України. Така відповідальність обумовлюється також 
наслідками другого рівня:  

1) спричиненням аварії поїзда;  
2) можливістю спричинення аварії поїзда;  
3) порушенням нормальної роботи транспорту;  
4) створенням небезпеки для життя людей чи небезпеки настан-

ня інших тяжких наслідків (ч. 1 ст. 277 КК України). 
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Аварія – це подія, пов’язана з пошкодженням поїзда, судна або 
шляхів сполучення (зіткнення, сходження з рейок). Порушення норма-
льної роботи транспорту охоплює припинення руху, значні порушення 
розкладу, необхідність чималих зусиль, засобів, часу для ліквідації 
наслідків аварії тощо. Можливість спричинення аварії, а також ство-
рення небезпеки для життя людей чи інших тяжких наслідків повинна 
бути реальною.  

Наслідки у вигляді створення небезпеки для життя або здоров’я лю-
дей або настання інших тяжких наслідків – це такі зміни в навколишньому 
світі, насамперед у технічному стані транспортних засобів та інших об’єктів 
транспортної інфраструктури, в обстановці руху (зокрема, взаємному роз-
ташуванні транспортних засобів), у стані, в якому перебувають особи, що 
керують транспортними засобами, за яких створюється високий ступінь 
імовірності заподіяння реальної шкоди – настання залізничних, воднотран-
спортних або авіаційних аварій чи катастроф.  

Створення небезпеки, як наслідок злочину, передбачає виник-
нення не абстрактної, а реальної можливості заподіяння шкоди. Про 
реальність загрози можуть свідчити, скажімо, такі дані, як відстань, на 
яку зблизилися в процесі руху транспортні засоби, розмір перевищен-
ня дозволеної в цих умовах швидкості тощо. 

Порушення має бути таким, внаслідок якого можуть загинути 
люди або настати інші тяжкі наслідки (зокрема, тяжкі тілесні ушко-
дження, велика матеріальна шкода, перерва у роботі транспорту). 

Оскільки заподіяння легкого тілесного ушкодження з необереж-
ності за загальним правилом не є кримінально караним, то реальне 
заподіяння такої шкоди внаслідок аварії на транспорті не тягне кримі-
нальної відповідальності. 

Причиновий зв’язок у цьому злочині має специфіку, обумовле-
ну характером наслідків. Такий зв’язок потрібно встановити:  

а) між діянням суб’єкта і змінами в об’єктах транспорту, тобто 
довести, що саме поведінка особи потягла за собою їх руйнування, 
пошкодження чи приведення в непридатний стан;  

б) між руйнуванням, пошкодженням чи приведенням в неприда-
тний стан об’єктів транспорту і наслідками, вказаними в диспозиції 
відповідної частини ст. 277 КК України. 

Підкладання на залізничні колії предметів, що не пошкодило 
шляхи сполучення, споруди на них тощо, не спричинило і не могло 
спричинити аварії поїзда, не порушило нормальної роботи транспорту 
і не створило небезпеки настання тяжких наслідків, а лише могло 
спричинити порушення руху поїздів, є адміністративним проступком, 
який тягне відповідальність за ч. 6 ст. 109 Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення. 
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1.2. Суб’єктивні ознаки складу злочину 
«Пошкодження шляхів сполучення 

і транспортних засобів» 
 
Суб’єкт складу злочину «Пошкодження шляхів сполучення і 

транспортних засобів» 
Суб’єктом цього злочину є фізична осудна особа, яка досягла 

14-річного віку. Такими суб’єктами можуть бути і члени екіпажу 
транспортного засобу, якщо вони не виконують обов’язкові розпоря-
дження власника чи уповноваженого ним органу або органів управлін-
ня рухом. 

Особа може нести кримінальну відповідальність за вчинений 
нею злочин, якщо вона:  

1) є фізичною особою, тобто людиною;  
2) є осудною;  
3) досягла віку, з якого може наставати кримінальна відповіда-

льність. Зазначені ознаки визнаються загальними юридичними озна-
ками суб’єкта злочину. Вони належать до обов’язкових ознак будь-
якого складу злочину, і відсутність однієї з них означає відсутність у 
діянні особи складу злочину. 

Обмеження кола можливих суб’єктів злочину фізичними осо-
бами означає, що суб’єктом злочину за українським кримінальним 
правом не можуть бути померлі особи, які перед тим учинили злочин, 
тварини, предмети чи сили природи. 

Суб’єктом злочину може бути лише осудна особа, тобто яка під 
час учинення діяння, передбаченого КК України, могла усвідомлювати 
свої дії (бездіяльність) і керувати ними (ч. 1 ст. 19). Неосудні особи позба-
влені такої здатності й тому не можуть бути суб’єктом злочину. Згідно з ч. 
1 ст. 20 КК України особи, які визнані судом обмежено осудними, підля-
гають кримінальній відповідальності, тобто є суб’єктами злочину. 

Навіть у психічно здорової людини зазначена здатність свідомості 
й волі виникає лише з досягненням певного віку. Саме тому КК України 
встановлює конкретний вік, з якого особа може бути притягнута до 
кримінальної відповідальності. Кримінальній відповідальності підляга-
ють особи, яким до вчинення злочину виповнилося 16 років, а особи віком 
від 14 до 16 років можуть бути суб’єктом злочину лише у разі вчинення 
ними злочинів, що перелічені у ч. 2 ст. 22 КК України. Діти до 14 років не 
підлягають кримінальній відповідальності. 

До особи, яка у віці від 14 до 18 років учинила злочин невеликої 
або середньої тяжкості, а також до особи, котра у період від 11 років 
до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідаль-
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ність, учинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки 
діяння, передбаченого Особливою частиною КК України, можуть за-
стосовуватися примусові заходи виховного характеру (статті 97, 105 
КК України). 

Суб’єктом злочину можуть бути громадяни України, особи без 
громадянства (апатриди) та іноземці. Питання про кримінальну відпо-
відальність дипломатичних представників іноземних держав та інших 
громадян, які відповідно до міжнародних угод і чинного законодавства 
не підлягають юрисдикції українського суду, розв’язуються диплома-
тичним шляхом. 

Загальні ознаки суб’єкта злочину не згадуються в диспозиціях 
норм Особливої частини КК України, оскільки є обов’язковими для всіх 
складів злочинів.  

Суб’єкт злочину – це конкретна особа, якій характерні певні со-
ціальні властивості, їх сукупність утворює індивідуальний образ лю-
дини, що охоплюється поняттям «особа, яка вчинила злочин» («особа 
злочинця»). Із поняттям «особа злочинця» пов’язано багато положень 
КК України. Вимога вважати особу винного є однією із загальних за-
сад призначення покарання (ст. 65 КК України). Окремі властивості 
особи, яка вчинила злочин, відображені у переліку обставин, що 
пом’якшують (чи обтяжують) покарання (статті 66, 67 КК України). 
Дані про особу мають також юридичне значення для вирішення інших 
кримінально-правових питань (зокрема, питання про звільнення від 
кримінальної відповідальності). Проте на відміну від ознак суб’єкта 
злочину, інші дані про особу перебувають за межами складу злочину, а 
тому не можуть бути обґрунтуванням кримінальної відповідальності.  

Суб’єктивна сторона складу злочину «Пошкодження шляхів 
сполучення і транспортних засобів» 

Суб’єктивна сторона цього злочину характеризується умисним 
ставленням до руйнування, пошкодження або приведення в непридат-
ний для експлуатації стан об’єктів транспорту і необережним ставлен-
ням до наслідків у вигляді аварії, порушення нормальної роботи 
транспорту, створення небезпеки або настання реальної шкоди. 

У разі умисного ставлення до зазначених наслідків учинений 
злочин за наявності підстав має отримувати самостійну кримінально-
правову оцінку. 

Якщо пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів 
умисно вчиняється з метою ослаблення держави і спрямоване на масове 
знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньо-
му здоров’ю, то вчинений злочин, за наявності інших обов’язкових ознак 
диверсії, необхідно кваліфікувати за ст. 113 КК України. 
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Кваліфікуючими ознаками цього злочину є спричинення потер-
пілому середньої тяжкості чи тяжких тілесних ушкоджень.  

Тілесні ушкодження – це протиправне і винне порушення ана-
томічної цілості тканин, органів потерпілого та їх функцій, що виникає 
як наслідок дії одного чи кількох зовнішніх ушкоджуючих чинників – 
фізичних, хімічних, біологічних, психічних тощо. 

Суспільно небезпечні дії у разі заподіяння тілесних ушкоджень 
виражаються у фізичному, хімічному, біологічному, психічному чи 
іншому впливі на потерпілого. Бездіяльність є тоді, коли винний не 
здійснює певних дій, які він повинен був і міг учинити стосовно іншої 
людини, що потягнуло за собою заподіяння шкоди її здоров’ю у ви-
гляді тілесних ушкоджень. 

КК України розрізняє тілесні ушкодження трьох ступенів: тяж-
ке, середньої тяжкості й легке, потер і ступінь тілесних ушкоджень на 
практиці визначаються на підставі відповідних положень КК України 
(статті 121, 122, 125) і Правил судово-медичного визначення ступеня 
тяжкості тілесних ушкоджень, затверджених МОЗ України. 

Якщо заподіяння тілесних ушкоджень є способом посягання на 
інші, ніж здоров’я, соціальні цінності, вчинений злочин має кваліфіку-
ватися за іншими статтями КК України. За певних обставин, коли за-
подіяння шкоди здоров’ю шляхом нанесення тілесних ушкоджень є 
конструктивною ознакою іншого злочину (способом учинення або йо-
го наслідком), воно може бути додатково кваліфіковано за статтями 
121, 122, 125 КК України. 

Відповідно до ст. 121 КК України тяжким тілесним ушкодженням 
є небезпечне для життя в момент заподіяння чи таке, що спричинило: 

1) втрату будь-якого органа або його функцій;  
2) психічну хворобу;  
3) інший розлад здоров’я, поєднаний зі стійкою втратою праце-

здатності не менш як на одну третину;  
4) переривання вагітності;  
5) непоправне знівечення обличчя. 
Небезпечними для життя є ушкодження, які в момент заподі-

яння чи в клінічному перебігу через різні проміжки часу спричиняють 
загрозливі для життя явища, і які без надання медичної допомоги, за 
звичайним своїм перебігом, закінчуються чи можуть закінчитися смер-
тю. Запобігання смерті, що обумовлене наданням медичної допомоги, 
не повинно братися до уваги під час оцінювання загрози для життя 
таких ушкоджень. Загрозливий для життя стан, який розвивається в 
клінічному перебігу ушкоджень, незалежно від проміжку часу, що ми-
нув після його заподіяння, повинен перебувати з ним у прямому при-
чинно-наслідковому зв’язку. 
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До небезпечних для життя ушкоджень належать:  
а) ті, що проникають у черепну порожнину, зокрема без ушкодження 

мозку;  
б) відкриті й закриті переломи кісток склепіння та основи чере-

па, за винятком кісток лицевого скелета та ізольованої тріщини тільки 
зовнішньої пластинки склепіння черепа;  

в) забиття головного мозку тяжкого ступеня як із здавленням, 
так і без здавлення головного мозку; забиття головного мозку серед-
ньої тяжкості за наявності симптомів ураження стовбурної ділянки. 
Під час судово-медичної оцінки ступеня тяжкості струсу і забиття го-
ловного мозку необхідно керуватися методичними рекомендаціями, 
що затверджуються МОЗ;  

г) ізольовані внутрішньочерепні крововиливи за наявності за-
грозливих для життя явищ. Субарахноїдальний крововилив, який був 
підтверджений люмбальною пункцією, без відповідної клінічної симп-
томатики не може належати до ушкоджень, що небезпечні для життя;  

д) ті, що проникають у канал хребта, зокрема й без ушкодження 
спинного мозку та його оболонок;  

е) переломо-вивихи та переломи тіл чи обох дуг шийних хреб-
ців, односторонні переломи дуг І або II шийних хребців, а також пере-
ломи зубоподібного відростка II шийного хребця, зокрема без пору-
шення функції спинного мозку;  

є) підвивихи шийних хребців за наявності загрозливих для жит-
тя явищ, а також їх вивихи;  

ж) закриті ушкодження спинного мозку в шийному відділі;  
з) перелом чи переломо-вивих одного або кількох грудних чи по-

перекових хребців із порушенням функції спинного мозку або за наяв-
ності клінічно встановленого шоку тяжкого ступеня. Рефлекторне по-
рушення функцій (рефлекторний спазм чи розслаблення сфінктерів, ре-
флекторне порушення ритмів серця, дихання тощо) не є підставою вва-
жати ці ушкоджена загрозливими для життя;  

и) закриті ушкодження грудних, поперекових і крижових сегме-
нтів спинного мозку, котрі супроводжувались тяжким спінальним шо-
ком чи порушенням функцій тазових органів;  

і) ушкодження з повним (усіх шарів) порушенням цілості стінки 
глотки, гортані, трахеї, головних бронхів, стравоходу незалежно від 
того, з боку шкіряних покривів чи слизової оболонки (просвіту органа) 
вони заподіяні;  

ї) закриті переломи під’язичної кістки, закриті й відкриті ушко-
дження ендокринних залоз ділянок шиї (щитоподібної, паращитоподібної, 
вилочкової – у дітей) – все за наявності загрозливих для життя явищ;  
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й) поранення грудної клітки, з проникненням у плевральну по-
рожнину, порожнину перикарду чи клітковину середостіння, зокрема 
без ушкодження внутрішніх органів. Підшкірна емфізема, що виявля-
ється в разі поранення грудної клітки, не може розглядатись як ознака 
проникаючого ушкодження в тих випадках, коли явища гемопневмо-
тораксу відсутні, емфізема має обмежений характер і нема сумнівів у 
тому, що рановий канал не проникав у плевральну порожнину;  

к) ушкодження живота, з проникненням у черевну порожнину, 
зокрема без ушкодження внутрішніх органів; відкриті ушкодження вну-
трішніх органів, розміщених у заочеревному просторі (нирок, наднир-
ників, підшлункової залози) і в порожнині таза (сечовий міхур, матка, 
яєчники, передміхурова залоза, верхній і середній відділи прямої кишки, 
перетинкова частина уретри). Відкриті ушкодження нижньої третини 
прямої кишки, піхви, сечовипускного каналу належать до небезпечних 
для життя тільки за наявності загрозливих для нього явищ;  

л) закриті ушкодження органів грудної, черевної порожнини, 
органів заочеревного простору, порожнини таза – все за наявності за-
грозливих для життя явищ. Проведення діагностичної лапаротомії, 
якщо відсутні ушкодження органів черевної порожнини, під час ви-
значення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень не беруться до уваги;  

м) відкриті переломи діафіза (тіла) плечової, стегневої і велико-
гомілкової кісток. Відкриті переломи інших відділів і закриті переломи 
будь-яких відділів названих кісток, а також відкриті й закриті перело-
ми променевої, ліктьової та малогомілкової кісток можуть належати до 
небезпечних для життя за наявності загрозливих для життя явищ;  

н) переломи кісток таза за наявності загрозливих для життя явищ;  
о) ушкодження, що спричинили шок тяжкого ступеня, масивну 

крововтрату, кому, гостру ниркову, печінкову недостатність, гостру 
недостатність дихання, кровообігу, гормональну дисфункцію, гострі 
розлади регіонарного і органного кровообігу, жирову чи газову ембо-
лію. Всі вони мусять підтверджуватись об’єктивними клінічними да-
ними, результатами лабораторних та інструментальних досліджень;  

п) ушкодження великих кровоносних судин, аорти, сонної (зага-
льної, внутрішньої, зовнішньої), підключичної, плечової, підклубової, 
стегнової, підколінної артерій чи вен, що їх супроводять. Ушкодження 
інших периферичних судин (голови, обличчя, шиї, передпліччя, кисті, 
гомілки, стопи) кваліфікуються у кожному випадку залежно від спри-
чинених ними конкретних загрозливих для життя явищ;  

р) загальна дія високої температури (тепловий і сонячний удар) за 
наявності загрозливих для життя явищ: термічні опіки III–IV ступеня з 
площею ураження понад 15% поверхні тіла; опіки III ступеня – понад 
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20% поверхні тіла; опіки II ступеня – понад 30% поверхні тіла, а також 
опіки меншої площі, що супроводжувались шоком тяжкого ступеня; 
опіки дихальних шляхів за наявності загрозливих для житті явищ;  

с) ушкодження від дії низької температури, променеві ушко-
дження та такі, що були отримані в умовах баротравми, – всі за наяв-
ності загрозливих для життя явищ;  

т) отруєння речовинами будь-якого походження з перевагою як 
місцевої, так і загальної дії (зокрема харчові токсикоінфекції) за умови, 
що в клінічному перебігу є загрозливі для життя явища;  

у) усі види механічної асфіксії, що супроводжувалися комплек-
том розладів функції центральної нервової системи, серцево-судинної 
системи та органів дихання, котрі загрожували життю; за умови, що це 
встановлено об’єктивними клінічними даними. 

За ознакою втрати будь-якого органа або його функцій тяжким ви-
знається ушкодження не за загрозою для життя, а за кінцевим результатом 
та наслідками.  

Втрата будь-якого органа або його функцій – це втрата: 
1) зору;  
2) слуху;  
3) язика;  
4) руки;  
5) ноги;  
6) репродуктивної здатності. 
Втрата зору – повна стійка сліпота на обидва ока чи такий стан, 

коли наявне зниження зору до підрахунку пальців на відстані двох ме-
трів і менше (гострота зору на обидва ока – 0,04 і нижче). Ушкодження 
сліпого ока, що призвело до вага вилучення, оцінюється залежно від 
тривалості розладу здоров’я. 

Втрата слуху – повна стійка глухота на обидва вуха або такий 
необоротний стан, коли потерпілий не чує розмовної мови на відстані 
три-п’ять сантиметрів від вушної раковини. Оцінка ступеня тяжкості у 
випадках встановлення наслідку травми органа зору і слуху прова-
диться відповідно до документів, якими керуються у своїй роботі ме-
дико-соціальні експертні комісії.  

Втрата язика (мовлення) – не можливість висловлюватися чле-
нороздільними звуками, зрозумілими для оточуючих. Заїкання не до-
цільно вважати втратою мовлення. 

Втрата руки, ноги – відокремлення їх від тулуба чи втрата ними 
функцій (параліч або інший стан, що унеможливлює їх діяльність). 

Анатомічна втрата руки чи ноги – відокремлення від тулуба всі-
єї руки чи ноги або ампутація на рівні не нижче ліктьового чи колінно-
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го суглобів; всі інші випадки повинні розглядатися як втрата частини 
кінцівки і оцінюватися за ознакою стійкої втрати працездатності. 

Втрата репродуктивної здатності – не можливість вступати у ста-
теві зносини чи втрата здатності до запліднення, зачаття та дітородіння 
(розродження). 

У разі ушкодження якого-небудь органа чи його частини, функ-
ція якого була втрачена раніше (до травми), ступінь тяжкості ушко-
дження встановлюється за ознакою фактично викликаної тривалості 
розладу здоров’я. 

Психічна хвороба – психічне захворювання. До психічних за-
хворювань не можуть належати пов’язані з ушкодженням реактивні 
стани (психози, неврози). Ушкодження кваліфікується як тяжке тільки 
тоді, коли воно спричинило розвиток психічного захворювання, неза-
лежно від його тривалості та ступеня виліковності. Ступінь тяжкості 
ушкодження, що викликало реактивний стан нервової системи, визна-
чається за ознакою тривалості розладу здоров’я.  

Діагноз психічного захворювання і причинно-наслідковий 
зв’язок між ушкодженням і психічним захворюванням, що розвину-
лось, установлюються психіатричною експертизою. Ступінь тяжкості 
такого тілесного ушкодження визначається судово-медичним експер-
том з урахуванням висновків цієї експертизи. 

Ознакою тяжкого тілесного ушкодження є також інший розлад 
здоров’я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на 
одну третину (не менш 33%). Розлад здоров’я – безпосередньо поєдна-
ний з ушкодженням, послідовно розвинутий хворобливий процес. 
Розміри стійкої (постійної) втрати загальної працездатності в разі 
ушкодження установлюються після його наслідку, що визначився, на 
підставі об’єктивних даних з урахуванням документів, якими керуєть-
ся у своїй роботі експертна комісія. 

Стійка (постійна) втрата загальної працездатності – необоротна 
втрата функції, яка повністю не відновлюється. Наслідок ушкодження, 
що визначився – повне загоєння ушкодження і зникнення хворобливих 
змін, які були ним обумовлені. Це не передбачає можливості збереження 
стійких наслідків ушкодження (рубця, анкілозу, укорочення кінцівок, 
деформації суглоба тощо). В інвалідів стійка втрата працездатності у 
зв’язку з ушкодженням визначається як у практично здорових людей, 
незалежно від інвалідності та її групи, за винятком тих випадків, коли 
інвалідність пов’язана із захворюванням або новим ушкодженням орга-
на чи частини тіла, що були травмовані раніше. У цих випадках розмір 
стійкої втрати загальної працездатності у зв’язку з одержаною остан-
ньою травмою треба визначати, беручи до уваги наявну стійку втрату 
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загальної працездатності від попереднього ушкодження. У дітей втрата 
загальної працездатності визначається відповідно до загальних підстав, 
що встановлені згаданими Правилами, із зазначенням, що ця втрата на-
стане після досягнення працездатного віку. 

Розміри стійкої втрати працездатності визначаються, зважаючи 
на нормативно-визначені МОЗ України критерії встановлення ступеня 
стійкої втрати професійної працездатності, у відсотках.  

Ушкодження, що спричинило переривання вагітності незалежно 
від її строку, належить до тяжких за умови, що між цим ушкодженням 
і перериванням вагітності є прямий причиновий зв’язок. Методика 
проведення експертизи у таких випадках визначена в Правилах прове-
дення судово-медичних експертиз (обстежень) із приводу статевих 
станів у бюро судово-медичної експертизи, затверджених МОЗ Украї-
ни. Переривання вагітності спричинюється шляхом нанесення побоїв, 
поранень, застосування отруйних чи інших речовин тощо. У цьому 
полягає перша відмінність переривання вагітності як ознаки тяжкого 
тілесного ушкодження від переривання вагітності в результаті неза-
конного проведення аборту (ст. 134 КК України), під час вчинення 
якого винний застосовує інші способи штучного переривання вагітно-
сті. Друга відмінність обумовлюється суб’єктивним моментом: у разі 
вчинення злочину, передбаченого ст. 134 КК України, умисел винного 
не спрямований на заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю у вигляді тяж-
ких тілесних ушкоджень, як це є під час вчинення злочину, передбаче-
ного ст. 121 КК України. 

Непоправним знівечення обличчя визнається тоді, коли ушко-
дження обличчя потерпілого не може бути виправним. Виправність 
ушкодження – значне зменшення вираженості патологічних змін (рубця, 
деформації, порушення міміки тощо) з часом чи під дією нехірургічних 
засобів. Коли ж для усунення необхідне хірургічне втручання (космети-
чна операція), то ушкодження обличчя вважається непоправним. 

Непоправне знівечення обличчя може бути результатом: обли-
вання обличчя кип’ятком, кислотою чи іншою речовиною; нанесення 
глибоких чи значної кількості мілких шрамів за допомогою гострих 
предметів; обрізання вух чи носа. Такі ушкодження надають обличчю 
страхітливий і такий, що відштовхує, вигляд, і, крім фізичної шкоди, 
завдають потерпілому велику психічну травму. 

Поняття знівечення – не медичне поняття, тому право кваліфі-
кувати ушкодження обличчя як знівечення належить до компетенції 
слідчого та суду. Водночас не слідчий і суд, а судово-медичний екс-
перт визначає вид ушкодження, його особливості, механізм утворення 
і встановлює, чи воно є виправним або невиправним. Коли ушкоджен-
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ня обличчя виправне, ступінь тяжкості його визначається відповідно 
до критеріїв, викладених у Правилах судово-медичного визначення 
ступеня тяжкості тілесних ушкоджень; у разі невиправності нарівні із 
визначенням ступеня тяжкості ушкодження звичним порядком експерт 
зазначає, що ушкодження може бути розцінене як тяжке, якщо буде 
визнане таким, що знівечило обличчя. 

Знівечення інших частин голови, крім обличчя (верхня і задня 
частина голови, задня частина шиї), не утворює зазначеної ознаки. 
Водночас непоправне знівечення верхньої передньої частини шиї не-
обхідно кваліфікувати за ст. 121 КК України за цією ознакою. 

Якщо умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень є ознакою 
(способом чи наслідком) іншого злочину, його вчинення необхідно 
кваліфікувати за статею, що передбачає відповідальність за цей зло-
чин. Кваліфікувати його ще й за ст. 121 КК України варто лише тоді, 
коли санкція статті (частини статті), що передбачає покарання за такий 
злочин, є менш суворою, ніж санкція, передбачена відповідно до час-
тин 1 чи 2 ст. 121 КК України. 

Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має 
характер особливого мучення, є тоді, коли його заподіяння здійснювало-
ся у певний спосіб – супроводжувалось особливим фізичним чи мораль-
ним стражданням або особливим (нестерпним) болем для потерпілого. 
Мученням можуть бути визнані будь-які дії, наслідком яких є зазначені 
страждання чи біль. Зокрема це можуть бути дії, спрямовані на тривале 
позбавлення людини їжі, пиття чи тепла, залишення її в шкідливих для 
здоров’я умовах, та інші подібні дії. Особливим їх проявом необхідно 
визнавати дії, які мають характер мордування або катування.  

Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене з метою залякуван-
ня потерпілого або інших осіб, є тоді, коли такі ушкодження заподію-
ються для викликання в них почуття страху перед винним чи іншими 
особами. Однак страх не є самоціллю заподіяння зазначених ушко-
джень. Найчастіше вони є засобом впливу на потерпілого чи інших 
осіб, щоб примусити їх виконати певну дію чи утриматись від її вико-
нання. Іншими особами, на залякування яких спрямоване заподіяння 
тяжких тілесних ушкоджень потерпілому, можуть визнаватися будь-
які особи, на яких, на думку винного, вчинення зазначених дій щодо 
потерпілого може бажано вплинути. Такими особами можуть бути 
близькі родичі потерпілого, друзі, колеги по роботі тощо. 

Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть по-
терпілого, є тоді, коли в результаті описаного у ч. 1 ст. 121 КК України 
діяння настає смерть потерпілого. Особливістю цього кваліфікованого 
виду умисного тяжкого тілесного ушкодження є те, що у ньому прису-
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тні два суспільно небезпечні наслідки (первинний – тяжкі тілесні 
ушкодження і похідний – смерть), психічне ставлення до яких з боку 
винного є різним. До заподіяння умисного тяжкого тілесного ушко-
дження він ставиться умисно, а до настання смерті потерпілого від 
такого ушкодження – необережно. Водночас винний усвідомлює мож-
ливість настання похідного наслідку в результаті настання первинного. 
Якщо ж таке усвідомлення відсутнє, вчинений злочин необхідно ква-
ліфікувати як вбивство через необережність. 

Відповідно до ч. 1 ст. 122 КК України умисним тілесним ушко-
дженням середньої тяжкості визнається умисне тілесне ушкодження, 
яке не є небезпечним для життя і не спричинило наслідків, передбаче-
них у ст. 121 КК України, але водночас є таким, що призвело до трива-
лого розладу здоров’я або значної стійкої втрати працездатності менш 
як на одну третину. 

Тривалим доцільно вважати розлад здоров’я строком понад 
3 тижні (більш як 21 день). 

Стійка втрата працездатності менш як на одну третину – втрата 
загальної працездатності від 10% до 33% включно. Стійка втрата пра-
цездатності на одну третину або більше є ознакою тяжкого тілесного 
ушкодження і її спричинення в результаті умисного тілесного ушко-
дження необхідно кваліфікувати за ст. 121 КК України. Втрата загаль-
ної працездатності до 10% визнається незначною стійкою втратою 
працездатності й є ознакою умисного легкого тілесного ушкодження, 
відповідальність за яке встановлено ч. 2 ст. 125 КК України. Відсоток 
втрати працездатності визначається судово-медичною експертизою, 
зважаючи на нормативно визначені МОЗ України критерії встановлен-
ня ступеня стійкої втрати професійної працездатності. 

Заподіяння великої матеріальної шкоди (ч. 2 ст. 277 КК Украї-
ни), а особливо кваліфікуючою ознакою – загибель людей (ч. 3 ст. 277 
КК України). 

Велику матеріальну шкоду становлять вартість знищених 
транспортних засобів чи витрати на ремонт пошкоджених, ціна ін-
ших знищених або пошкоджених матеріальних цінностей, витрати на 
відновлення руху, на компенсацію за порушення невиконання умов 
договорів перевезення пасажирів і вантажів, відшкодування особам, 
які потерпіли внаслідок аварії чи катастрофи, екологічна шкода то-
що. Змістом цієї ознаки охоплюється лише пряма дійсна шкода. Ве-
лика матеріальна шкода – поняття оціночне. Проте шкода для ви-
знання її великою має бути принаймні не меншою, ніж шкода, визна-
чена великою у КК України стосовно злочинів проти власності, кри-
терії якої закріплено в примітці 3 до ст. 185 КК України (шкода, яка в 
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250 і більше разів перевищує необхідний мінімум доходів громадян 
на момент учинення злочину). 

Загибель людей – смерть двох чи більше осіб. Оскільки в ін-
ших частинах ст. 276 КК України непередбачені наслідки, які б охоп-
лювали смерть однієї особи, то у випадку заподіяння смерті одному 
потерпілому внаслідок порушення правил безпеки руху або експлуата-
ції залізничного, водного або повітряного транспорту вчинений злочин 
необхідно кваліфікувати за ч. 1 ст. 276 КК України та ч. 1 ст. 119 КК 
України. Кваліфікація в таких випадках учиненого злочину за ч. 3 
ст. 276 КК України неповинна бути, оскільки означає заборонену ч. 4 
ст. 3 КК України аналогію (коли загибель однієї особи оцінюється ана-
логічно щодо загибелі кількох людей). 

Варто акцентувати, що такі ознаки суб’єктивної сторони, як мо-
тив та мета в деяких випадках є критеріями відмежування транспорт-
них злочинів та злочинів проти основ національної безпеки. Так, уми-
сне руйнування або пошкодження шляхів сполучення і транспортних 
засобів шляхом вибухів, учинене з метою ослаблення держави, не мо-
же бути кваліфіковано за ст. 277 КК України, а потребує кваліфікації 
за ст. 113 КК України. 

 
1.3. ОСОБЛИВОСТІ  

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 
«ПОШКОДЖЕННЯ ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ 

І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ» 
 
Умисне руйнування або пошкодження шляхів сполучення і 

транспортних засобів порушує нормальне функціонування технічних 
систем залізничного транспорту, внаслідок чого транспортні засоби, 
які є джерелом підвищеної небезпеки, виходять з-під контролю і ство-
рюють загрозу настання катастрофи, аварії та інших тяжких наслідків. 
Отже, суспільна небезпечність діяння, передбаченого ст. 277 КК Укра-
їни, полягає у загрозі громадській безпеці, життю і здоров’ю людей. 

Предметом цього злочину є шляхи сполучення, споруди на них, 
рухомий склад, засоби зв’язку або сигналізації. Усі ці предмети вико-
нують різні функції, але, зважаючи на кримінальне право, вони харак-
теризуються однаковими ознаками, які мають важливе значення для 
кваліфікації.  

До таких ознак належать:  
1) спеціальне (цільове) призначення цих пристроїв та елементів 

транспорту – забезпечити нормальне функціонування технічних систем 
зазначених видів транспорту і, тим самим, безпеку руху та експлуатації; 
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2) придатність до експлуатації, до використання за цільовим при-
значенням. Вони є елементом, частиною технічної системи транспорту;  

3) рухомий склад є джерелом підвищеної небезпеки. Інші еле-
менти, пристрої та механізми, забезпечують нормальне (безпечне) фу-
нкціонування цього джерела;  

4) ці предмети мають особливий правовий статус, їх технічний 
стан та функціонування регулюються чинними на транспорті нормати-
вними актами (статутами, кодексами, правилами, інструкціями). 

Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів є зло-
чином із матеріальним складом. Закінченим його варто визнавати з 
моменту приведення предмета до непридатного для експлуатації стану 
незалежно від того спричинило це тяжкі наслідки, чи була створена 
загроза їх настання. 

Наслідками цього злочину згідно з ч. 1 статті 277 КК України 
визнаються аварія поїзда, порушення нормальної роботи транспорту 
або створення небезпеки для життя людей чи настання інших тяжких 
наслідків. 

Аналіз відомчих нормативних актів, у яких дається класифікація 
та описання транспортних пригод, показує, що аварією на залізниці 
визнається сходження рухомого складу з рейок, пошкодження транс-
портних засобів, їх зіткнення, пошкодження шляхів сполучення, спо-
руд на них, вантажів тощо.  

Під час вирішення питання кваліфікації вчиненого злочину по-
трібно брати до уваги, що збитки у разі аварії не повинні завдати вели-
кої матеріальної шкоди, яка вказана в ч. 2 ст. 277 КК України як квалі-
фікуюча обставина. Аварія не охоплює також загибель людей або 
спричинення тяжких чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень, про 
які йдеться в частинах 2 і 3 цієї статті. 

На кваліфікацію не впливає, настала аварія чи лише могла настати. 
Порушення нормальної роботи транспорту може виявлятися в 

зриві графіка руху транспортних засобів, у затримці доставки чи від-
правки вантажів та пасажирів, простої вагонів тощо. 

Створення небезпеки для життя людей чи настання інших тяж-
ких наслідків є також своєрідним наслідком цього злочину. 

У частині 2 ст. 277 КК України встановлена відповідальність за 
ті самі діяння, якщо вони спричинили потерпілому середньої тяжкості 
чи тяжкі тілесні ушкодження або завдали великої матеріальної шкоди, 
а в ч. 3 ст. 277 КК України – якщо вони спричинили загибель людей.  

Для притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 277 КК 
України потрібно, щоб тяжкі наслідки або настали, або могли настати. 
Ці наслідки інкримінуються суб’єкту лише тоді, коли вони перебува-
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ють у причинному зв’язку з руйнуванням, пошкодженням предмета 
злочину чи приведенням його до непридатного для експлуатації стану 
іншим способом. 

Аналіз судової практики показує, що пошкодження шляхів спо-
лучення і транспортних засобів часто вчиняється способом, який спри-
чиняє шкоду іншому об’єкту кримінально-правової охорони. Вчине-
ний у таких випадках повинний кваліфікуватися за сукупністю злочи-
нів. Це, наприклад, пошкодження засобів транспорту шляхом крадіжки 
деталей, пристроїв, механізмів, які забезпечують нормальне функціо-
нування технічних систем транспорту. Пошкодження засобів сигналі-
зації інколи вчиняється під час вчинення хуліганських дій, що також 
становить сукупність злочинів. Пошкодження шляхів сполучення і 
транспортних засобів, поєднане із знищенням чи пошкодженням дер-
жавного майна, також кваліфікується за сукупністю злочинів. 

Суб’єктивна сторона цього злочину має складний характер. У 
диспозиції статті йдеться лише про умисний характер дій. Аналіз су-
дової практики засвідчує, що руйнування, пошкодження, приведення 
предмета у непридатний для експлуатації стан іншим способом може 
вчинятись як з прямим, так із непрямим умислом. Щодо тяжких нас-
лідків, то психічне ставлення до них може виявлятись і в умислі, і в 
необережності. Отже, цей злочин може вчинятись як у межах однієї 
форми вини – умислу, так і складної (подвійної) форми вини – умисел 
щодо дій і необережність щодо наслідків. 

Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів через не-
обережність, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, 
повинно кваліфікуватись за ст. 291 КК України «Порушення чинних на 
транспорті правил» або за ст. 196 КК України «Необережне знищення або 
пошкодження майна». 

Умисне зруйнування або пошкодження шляхів сполучення, 
споруд на них, рухомого складу, засобів зв’язку чи сигналізації є спе-
ціальним видом знищення чи пошкодження чужого майна і тому 
ст. 277 КК України сукупності з нормами статті 194 КК України не 
утворює. Вчинений злочин кваліфікується лише відповідно до частини 
ст. 277 КК України. 

Мотиви пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів у 
більшості випадків корисливі й часто пов’язані з крадіжкою засобів та 
обладнання транспорту. Інколи злочин учинявся з метою помсти іншим 
працівникам, керівникам транспортних організацій. Розповсюдженим у 
судовій практиці є хуліганський мотив. Якщо пошкодження шляхів спо-
лучення і транспортних засобів учинене з метою ослаблення держави, то 
відповідальність настає за ст. 113 КК України «Диверсія». Характер моти-
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ву, форма вини до тяжких наслідків на кваліфікацію не впливають, а бе-
руться до уваги під час призначення покарання. 

Для притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 277 КК 
України потрібно, щоб тяжкі наслідки або були, або могли настати. Ці нас-
лідки інкримінуються суб’єкту лише тоді, коли вони перебувають у при-
чинному зв’язку з руйнуванням, пошкодженням предмета злочину чи при-
веденням його до непридатного для експлуатації стану іншим способом. 

 

Розділ 2 
 

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОШКОДЖЕННЯ ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ 

І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
ЗАЛІЗНИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 
Типові способи вчинення злочину 
Для успіху в розслідуванні пошкодження шляхів сполучення і 

транспортних засобів слідчим потрібні, зокрема розгорнута криміналі-
стична характеристика цього злочину. 

Криміналістична характеристика злочинів – це система уза-
гальнених теоретичних даних (науково узагальненої інформації) та 
розроблених на їх основі наукових висновків і рекомендацій щодо 
найважливіших криміналістично значущих ознак розслідуваних суспі-
льно небезпечних діянь. 

Знання криміналістичних характеристик є необхідним для орга-
нізації швидкого, всебічного та об’єктивного провадження. Основне їх 
призначення полягає в тому, щоб інформувати слідчого про типові для 
певного виду чи групи злочинів ознаками. 

Розпочавши розслідування з’ясуванням усіх необхідних обста-
вин злочину, яких може бути доволі багато, і які можуть мати найріз-
номанітніші ознаки, слідчий поки що не знає, котрі з них відігравати-
муть вирішальне значення для встановлення істини. За цієї ситуації 
знання всієї сукупності типізованих у системі криміналістичної харак-
теристики певного виду злочинів закономірно взаємозв’язаних елеме-
нтів дозволить слідчому за окремими з них, уже відомими на початок 
розслідування, ймовірно зробити висновки й про інші. 

До основних елементів криміналістичної характеристика злочи-
ну, пов’язаного з пошкодженням шляхів сполучення та транспортних 
засобів залізничної інфраструктури, належать: 

1) типові прийоми підготовки та способи вчинення злочину; 
2) типові час, місце та обстановка вчинення злочину; 
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3) типові знаряддя, засоби; 
4) типовий предмет протиправного посягання; 
5) типова особа правопорушника; 
6) типові сліди злочину. 
Розглянемо їх детальніше. 
Спосіб злочину – це образ дій злочинця, що виражається у пев-

ній системі операцій і засобів. Спосіб злочину є збірним поняттям. 
Його структура охоплює: способи готування до злочинного діяння, 
його вчинення і приховування (маскування). 

Частина злочинів, пов’язаних із пошкодженням шляхів сполу-
чення та транспортних засобів залізничної інфраструктури, вчиняється 
з попередньою підготовкою. 

Типовими способами підготовки є: 
1) пошук місця протиправного посягання; 
2) пошук об’єкта пошкодження; 
3) підбір обстановки у якій доведеться діяти; 
4) пошук співучасників; 
5) пошук знарядь або засобу для вчинення злочину; 
6) вибір способу приховання пошкодження. 
Усі способи вчинення пошкодження шляхів сполучення та 

транспортних засобів залізничної інфраструктури можна класифікува-
ти на три великі групи, зважаючи на предмет посягання: 

1) дії, які безпосередньо спрямовані на умисне руйнування або 
пошкодження шляхів сполучення, споруд на них, рухомого складу, 
засобів зв’язку чи сигналізації, а також інші дії, спрямовані на приве-
дення зазначених предметів у непридатний для експлуатації стан; 

2) дії, скеровані проти громадського порядку (тобто вчинення 
пошкодження з хуліганських мотивів); 

3) дії, з корисливою метою, в результаті яких відбулося пошко-
дження (крадіжка). 

Перша група: дії, які безпосередньо спрямовані на умисне руй-
нування або пошкодження шляхів сполучення, споруд на них, рухомо-
го складу, засобів зв’язку чи сигналізації, а також інші дії, спрямовані 
на приведення зазначених предметів у непридатний для експлуатації 
стан. 

Одним із найбільш поширених способів посягання на безпеку ви-
користання шляхів сполучення і транспортних засобів залізничного 
транспорту пов’язаний із його пошкодженням незаперечно є демонтаж 
або незаконне втручання фізичними особами у будову залізничної колії. 

Залізнична колія – це комплексна технічна система, яка безпо-
середньо взаємодіє з рухомим складом, забезпечує заданий трасою 
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залізниці напрям руху, сприймає і передає на природну основу вини-
каючі водночас навантаження. 

Будова залізничної колії поділена на два основних види (див.: 
додаток 2, мал. 1): 

1. До верхньої будови колії належать: рейки, кріплення (стикові 
та проміжні), підрейкові опори (шпали, бруси, плити, рами), баластний 
шар, зокрема: з’єднання і перетини колії (стрілочні переводи), 
з’єднувальні прилади, зрівнюючі прилади на мостах і мостові бруси. 

2. До нижньої будови колії належать: земляне полотно, мости, 
естакади, труби і спеціальні споруди для пропуску води, тунелі, підпі-
рні стіни, укріплювальні та захисні споруди. 

Найбільш поширеними способами посягань на будову залізнич-
ної колію є посягання щодо об’єктів та елементів верхньої її частини, а 
саме самовільний демонтаж: рейок, кріплень (стикових та проміжних), 
підрейкових опор (шпал, брусів, плит, рам), з’єднань і перетинів колії 
(стрілочних переводів), з’єднувальних приладів та ін. 

Іншим, менш поширеним способом пошкодження є незаконні 
дії у нижній будові колії, а саме в: земляному полотні, мостах, естака-
дах, трубах і спеціальних спорудах для пропуску води, тунелях, підпі-
рних стінках, укріплювальних і захисних спорудах та ін. 

Умисне руйнування або пошкодження шляхів сполучення залізни-
чного транспорту, тобто верхньої та нижньої будови залізничної колії 
може призвести до настання наслідків, передбачених ст. 277 КК України, 
а саме: спричинення аварії поїзда, порушення нормальної роботи транс-
порту, створення небезпеки для життя людей чи настання інших тяжких 
наслідків, спричинення потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні 
ушкодження або завдання великої матеріальної шкоди. 

Аналізуючи випадки аварій поїздів, порушення нормальної ро-
боти транспорту та інші негативні наслідки, встановлено, що їх причи-
нами можуть бути і об’єктивні, і суб’єктивні чинники. Звичайно, важли-
ве значення відіграють суб’єктивні чинники, а саме порушення режиму 
ведення поїзда, несправності рухомого складу, відхилення від норм за-
вантаження вагонів, нерівномірний розподіл вантажу у візках, кріплення 
вантажу, схеми формування поїзда. 

Однак не менш важливе значення мають стан верхньої та нижньої 
будови залізничної колії, наявності несправностей колії, особливо в її кри-
вих ділянках і зоні стрілочних переводів, за всіма законами динаміки і 
міцності першими сходять із рейок саме локомотиви і головні вагони. 

Так, типовими способами пошкодження колії можуть бути неза-
конний демонтаж чи пошкодження елементів верхньої будови колії, а 
саме костилів, підкладок, накладок та ін. (див.: додаток 2, мал. 2–6). 
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Крім цього, необхідно зазначити важливість функціонування на 
залізниці технічних засобів сигналізації, централізації і блокування 
(далі СЦБ) та зв’язку, за допомогою яких здійснюються різного виду 
завдання, а також апарати поїзного та станційного радіозв’язку. Ці 
пристрої мають бути замкнені й запломбовані; розкриття їх дозволя-
ється проводити тільки уповноваженим на це працівникам служби си-
гналізації і зв’язку з обов’язковим попереднім записом у журналі огля-
ду цих пристроїв. За цілісність пломб на апаратах СЦБ та радіозв’язку 
відповідають чергові працівники, які користуються цими апаратами 
(чергові на станціях, оператори поста централізації, чергові стрілочно-
го поста, машиністи локомотивів тощо). 

Технічні засоби сигналізації, централізації і блокування – це ком-
плекс технічних засобів, за допомогою яких забезпечується необхідна 
пропускна спроможність ділянок залізниць та безпечний рух поїздів. За 
допомогою пристроїв СЦБ виконують автоматичний контроль стану ді-
лянок залізниць із метою передачі усієї інформації локомотивним брига-
дам та іншим працівникам залізниць. 

Тому, надалі доцільно розглянути основні види спричинення 
аварій поїздів (сходжень рухомого складу в поїздах), причини та умо-
ви їх виникнення. 

На основі накопиченого багаторічного досвіду розслідувань, не-
одноразові експерименти і теоретичні дослідження процесів сходжен-
ня коліс із рейок, всі сходження можна розділити на такі основні види: 

1. Сходження через розпирання колії (відтиснення гребенем голо-
вки однієї рейки через її пружний нахил і провал колеса в середину колії з 
іншої рейки). 

Такий вид сходження коліс у сучасних умовах найбільш поши-
рений на ділянках із дерев’яними шпалами і типовим костильним 
скріпленням ДО. На ділянках із залізобетонними шпалами і скріплен-
ням КБ /вид колійного скріплення/ та іншими видами скріплень нахил 
рейки через відрив внутрішньої кромки підошви від підкладок немож-
ливий (див.: додаток 2, мал. 7–9). 

2. Сходження через витискання екіпажа (через вкочування гре-
беня колеса на головку рейки із провалом другого колеса цієї ж коліс-
ної пари всередину колії) (див. додаток 2, мал. 10). 

3. Сходження через неприпустиме горизонтальне поперечне 
скривлення (зсув) колійної решітки колесами несправного візка під час 
гальмування поїзда або через її температурний викид (див. додаток 2, 
мал. 11). 

4. Сходження через вкочування між рамною рейкою і вістряком 
підрізаного гребеня несправного візка. 
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5. Сходження через розріз стрілки. Розріз стрілки відбувається в 
разі нещільного (більше 10 мм) прилягання вістряка до рамної рейки. 
Таке неприлягання можливе через пошкодження перевідного механіз-
му, закладки або її відсутності.  

6. Сходження через зіткнення рухомого складу. Такі сходження 
відбуваються через пошкодження заборонних сигналів, перевищення 
швидкості зчеплення з іншими вагонами, під час розпуску вагонів із 
сортувальних гірок та неефективне гальмування на гальмових позиціях.  

7. Сходження через злам рейки. 
8. Сходження через наїзд на перешкоду або на непрацездатне 

(аварійне) місце колії з порушенням цілісності рейкової колії (відсут-
ність шматка рейки, пошкодження рейкових стиків тощо). 

Друга група: дії, скеровані проти громадського порядку (тобто 
вчинення пошкодження з хуліганських мотивів). 

Найбільш поширеним видом цієї групи є пошкодження рухомого 
складу шляхом розбиття вікон. Ці дії можуть спричинити аварію поїзда, 
порушити нормальну роботу транспорту, створити небезпеку для життя 
людей чи можуть спричинити настання інших тяжких наслідків. 

Типовими способами розбиття вікон локомотивів можуть бути такі: 
1. Метання у вікна локомотивів об’єктів зовнішнього середови-

ща правопорушником із застосування його фізичної сили. Внаслідок 
таких дій пошкоджується зовнішнє скло склопакета, водночас внутрі-
шнє скло залишається неушкодженим, що гарантує безпеку пасажирів. 
Більш небезпечними випадками є кидання предметів у вікна локомо-
тива, який рухається. 

2. Направлення у вікна локомотивів об’єктів зовнішнього сере-
довища правопорушником із допомогою спеціально обладнаних меха-
нізмів. На мости, естакади чи тунелі правопорушники фіксують мотуз-
ки або вироби із гуми та прикріплюють об’єкти (переважно каміння чи 
невеликі металеві елементи), після чого залишають їх в спокої або, 
застосовуючи власну фізичну силу, запускають їх на зустріч руху ло-
комотива (див.: додаток 2, мал. 12). 

Третя група: дії, з корисливою метою, в результаті яких відбу-
лося пошкодження. 

Розкрадання вантажів шляхом пошкодження доцільно поділити 
на: відкриття запірно-пломбувального пристрою, руйнування вагона, 
контейнера, відкриття люків і дверей. 

Саме собою злочинне діяння, що виражається у крадіжці ванта-
жів здебільшого не створює наслідків, передбачених ст. 277 КК Украї-
ни, однак під час крадіжки часто трапляються випадки коли в резуль-
таті руйнування вагона чи контейнера, деталі рухомого складу чи ван-
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таж падають на колію. У результаті чого, саме ці факти можуть стати 
причиною аварії поїзда, порушення нормальної роботи транспорту чи 
настання інших тяжких наслідків. 

Крім цього, розрізняють інші способи крадіжок вантажів із ру-
хомого складу залізниці, які пов’язані із пошкодженням: 

– крадіжки з дверей вагона (контейнера) шляхом пошкодження 
пломб; 

– крадіжки вантажів із вагона, контейнера, тари шляхом їх по-
шкодження; 

– крадіжки через люки вагонів; 
– крадіжки вантажів шляхом відтиснення дверей; 
– крадіжки шляхом просвердлювання підлоги вагонів. 
Щодо рухомого складу, а також спеціальних самохідних рухо-

мих складів, то необхідно зазначити, що пошкодження з метою нажи-
ви трапляються досить часто, і в окремих випадках, як ми вже зазнача-
ли, такі дії призводять до настання наслідків, передбачених ст. 277 КК 
України (див.: додаток 2, мал. 13–29). Рухомий склад повинен утриму-
ватися в експлуатації у справному стані, що забезпечує безперебійну 
роботу, безпеку руху, охорону праці та своєчасно проходити планово-
попереджувальні види ремонту і технічного обслуговування. 

Зважаючи на те, що багато елементів залізничної колії мають ве-
лику цінність, потрібно зазначити, що вони є об’єктами злочинних пося-
гань, у результаті демонтажу яких відбувається пошкодження. Так, на-
приклад, пристрої СЦБ часто стають об’єктами злочинних посягань, 
оскільки вони складаються з елементів, що, своєю чергою, є кольорови-
ми металами, а тому, демонтувавши їх, злочинці, як правило, відчужу-
ють вказані об’єкти у пунктах прийому металобрухту. У результаті вка-
заних протиправних дій злочинець отримує незначну вигоду, незважаю-
чи на те, що завдає у десятки разів більших збитків залізниці. Оскільки 
втрати вказаних об’єктів із пристроїв СЦБ оцінюються, як викрадення 
функціонуючого вартісного пристрою, а не як деталь кольорового мета-
лу, отже, в цьому разі такі дії завдають великої матеріальної шкоди. Од-
ним із пристроїв СЦБ, який найчастіше стає об’єктом злочинного пося-
гання – дросель-трансформатор. Дросель-трансформатор – пристрій для 
пропуску тягового струму з однієї рейкового кола в іншу, в обхід ізо-
люючих стиків на електрифікованих лініях з автоматичним блокуван-
ням. Дросель-трансформатори встановлюються на електрифікованих 
ділянках біля ізолюючих стиків: на перегонах – на узбіччі земляного 
полотна, на станціях – у міжколіях. Дросель-трансформатор це сердеч-
ник, на який покладено основна і додаткова обмотки (переважно мідні 
обмотки). Сердечник з обмотками поміщений у чавунний корпус, зали-
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тий трансформаторним маслом, і закритий кришкою з пробками для 
контролю рівня масла (див.: додаток 2, мал. 13–14). 

Загалом посягання на цілісність локомотивного і моторвагонно-
го рухомого складу та вантажних і пасажирських вагонів здійснюється 
шляхом демонтажу зовнішніх агрегатів вагонів. Найчастіше пошко-
джують елементи ходової частини рухомого складу (див.: додаток 2, 
мал. 15–17). Злочинці пошкоджують буксові вузли шляхом демонтажу 
їх оглядових кришок, як наслідок у буксовий вузол можуть безпереш-
кодно потрапляти бруд та пісок, що може призвести до перегріву бук-
си. Внаслідок неналежної експлуатації незахищеного буксового вузла 
та його регулярного перегрівання може здійснитись злом шийки осі 
колісної пари, що, своєю чергою, може призвести до аварії потяга – 
сходження рухомого складу із колії (див.: додаток 2, мал. 15–17). 

Під час практичної діяльності достатньо часто трапляються ви-
падки пошкоджень гальмівної системи рухомого складу. Об’єктами 
посягань у цьому випадку можуть бути елементи гальмівної системи 
(з’єднувальні рукави повітророзподільника) та гальмівні колодки 
(див.: додаток 2, мал. 18–20). 

Гальмівна магістраль – система повітропроводу, що знаходиться 
під днищем (як правило) вагона або поїзда, в яку подається повітря з 
компресора локомотива і сприяє гальмуванню поїзда. Також до галь-
мівної магістралі належать кінцеві крани (клапанного або кулястого 
типу), трійники з роз’єднувальним краном і з’єднувальними рукавами. 
Гальмівна магістраль пневматичної гальмівної системи є металевою 
трубою з внутрішнім діаметром 32,0 мм. Кінці магістральної труби, що 
виходять за лобові балки рами вагона, мають різьблення, на яке навер-
нені кінцеві крани, що фіксуються державками. Кінцеві крани, призна-
чені для закривання гальмівних магістралей перед розчеплення ваго-
нів, і для з’єднання гальмівних магістралей кожного вагона в єдину 
гальмівну магістраль поїзда. 

Саме вказані металеві крани з’єднувальних рукавів найчастіше 
стають об’єктами злочинних посягань. Небезпека у їх незаконному 
демонтажі створює вкрай небезпечні умови функціонування гальмів-
ної системи поїзда загалом, що може призвести до аварії. 

Повітророзподільник – пневматичний або частково пневматич-
ний апарат, призначений для перемикання потоків стислого повітря.  

На залізничному рухомому складі більшості залізниць встанов-
лений гальмівний повітророзподільник, призначений для здійснення 
всіх видів пневматичного гальмування і відпускання гальма, а також 
для заміщення електродинамічного гальмування пневматичним під час 
неефективного електричного гальмування або встановлення електрич-
ної схеми в режим гальмування.  
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Металеві повітророзподільники часто є об’єктами злочинних по-
сягань. Небезпека у їх незаконному демонтажі чи пошкодженні створює 
небезпечні умови функціонування гальмівної системи поїзда (див.: до-
даток 2, мал. 18–23). 

Ще одним видом пошкодження рухомого складу залізниці, зок-
рема гальмівної системи є незаконний демонтаж гальмівних колодок. 
Гальмівні колодки – це найважливіший елемент механічної частини 
гальма рухомого складу залізниці. Принцип дії гальмівних колодок 
відбувається внаслідок тиску повітря, який створюється механізмами 
гальмівної магістралі. 

Іншим способом пошкодження є незаконний демонтаж елемен-
тів електропостачання локомотивів – електровозів та моторвагонного 
рухомого складу – електропоїзди. Цей вид посягань призводить до по-
рушення нормальної роботи транспорту та створює небезпеку для 
життя людей чи настання інших тяжких наслідків. 

Типові місце, час та обстановка злочину 
Місце злочину, як і обстановка, є надзвичайно важливим джере-

лом інформації, бо воно містить велику кількість слідів і речових дока-
зів, що визначають напрям розслідування і висунення слідчих версій. 
Залізничний транспорт України є провідною галуззю в дорожньо-
транспортному комплексі країни, який забезпечує 82% вантажних і 
майже 50% пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами 
транспорту. 

Експлуатаційна мережа залізниць України становить майже 
22 тис. км, з яких 45% електрифіковано. Вантажонапруженість україн-
ських залізниць (річний обсяг перевезень на 1 км) в 3–5 разів переви-
щує відповідний показник розвинених європейських країн. 

До загальних особливостей місця вчинення аналізованого злочи-
ну належать: вільний доступ до предметів посягання (на багатьох ділян-
ках колії немає охорони); відсутність скупчення людей особливо на те-
риторії, на якій проходить залізнична магістраль; часто місцем пошко-
дження є колії з дерев’яними шпалами віток, що рідко експлуатуються 
та віддаленні від споруд та установ залізничної інфраструктури. 

Місце вчинення злочину залежить від того, в який саме спосіб 
він буде вчинений. 

У випадках пересування рухомого складу, поняття місця вчи-
нення злочину необхідно розглядати у двох аспектах. Так, наприклад, 
у випадках учинення розбиття скла вагона чи локомотива поїзда, який 
рухається, місцем вчинення злочину буде ділянка місцевості, де знахо-
дились правопорушники і відбулося пошкодження, і окремо – примі-
щення локомотива вагона, скло якого було розбито. 
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Часом вчинення пошкодження шляхів сполучення і транспорт-
них засобів є переважно: вечірній та нічний час. 

Найбільше фактів побиття вікон – ввечері та вночі. 
Обстановка вчинення пошкоджень визначається специфікою ді-

яльності залізничного транспорту, організацією роботи окремих служб 
залізниці, зокрема їх недоліками, а також часом і місцем учинення по-
шкодження. 

Типові знаряддя, засоби вчинення злочину 
Знаряддями вчинення умисного руйнування або пошкодження 

шляхів сполучення, споруд на них, рухомого складу, засобів зв’язку чи 
сигналізації можуть бути підручні господарські засоби такі, як лом, 
лопата, кирка, пилка, молот. Для демонтажу колії (рейс) та пристроїв 
засобів зв’язку чи сигналізації злочинці використовують газо-
ацетиленовий зварювальний апарат та крутову шліфувальну машину 
(болгарку), інструмент для свердління (дрель), з метою підключення 
яких до електричного струму використовують портативні дизельні або 
бензинові генератори. Для відкриття запірно-пломбувального при-
строю чи відкриття люків і дверей використовують гідравлічні та ме-
ханічні ножиці та кусачки (арматурні), сантехнічні кліщі, гідравлічні 
домкрати. Руйнування шляху вчинений працівниками залізниці часто 
супроводжується застосуванням залізничних інструментів суворої зві-
тності (костильної лапки, гайкового ключа та ін.). 

Щодо пошкодження рухомого складу шляхом розбиття вікон 
локомотивів чи вагонів злочинці здебільшого використовують камін-
ня, винятком є використанням спеціально обладнаних механізмів. 

Засоби, які використовують злочинці: транспортні засоби, засо-
би маскування зовнішності (перуки, маски, формений одяг працівників 
залізниці), освітлювальні засоби, прилади нічного бачення, засоби 
зв’язку та інші технічні засоби. 

Типовий предмет посягання 
Згідно з чинним законодавством предметом аналізованого зло-

чину можуть бути шляхи сполучення, споруд на них, рухомий склад 
засоби зв’язку чи сигналізації. 

Предмет протиправного посягання взаємопов’язаний із спосо-
бом та обстановкою вчинення злочину. Що стосується пошкодження 
шляхів сполучення і транспортних засобів, то насамперед потрібно 
проаналізувати ті частини залізничної інфраструктури, які найчастіше 
руйнують та пошкоджують. 

Залізнична колія – комплекс інженерних споруд та пристроїв, що 
утворюють дорогу із рейковою колією, призначених пропускати залізни-
чний рухомий склад із установленою швидкістю (залізнична колія і штуч-
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ні споруди (мости, тунелі, вокзали, станції, депо), пристрої сигналізації, 
централізації і блокування (СЦБ), контактна мережа (прилади електропос-
тачання, тягові підстанції)). 

Часто пошкоджують рейки, кріплення (стикові та проміжні), 
підрейкові опори (шпали, бруси, плити, рами), баластний шар, зокре-
ма: з’єднання і перетини колії (стрілочні переводи), з’єднувальні при-
лади, зрівнюючі прилади на мостах і мостові бруси та елементи ниж-
ньої будови колії: земляне полотно, мости, естакади, труби і спеціальні 
споруди для пропуску води, тунелі, підпірні стіни, укріплювальні й 
захисні споруди. 

Рейки слугують для підтримки та направлення коліс рухомого 
складу, безпосереднього сприйняття їх тиску і передачі його на шпали. 

Кріплення слугують для з’єднання рейок одної з іншою (стико-
ві), прикріплення рейок до рейкових опор (проміжні) та закріплення 
рейок від зсуву вздовж колії під дією рухомого складу (протиугінні). 

Шпали є опорою для рейок, забезпечують незмінність взаємного 
положення рейкових ниток, сприймають навантаження від рейок і пе-
редають його на баласт. 

Баластний шар сприймає тиск від шпал і передає його на велику 
площу основної площадки земляного полотна, забезпечує достатню 
стійкість шляху проти подовжнього і поперечного зрушень. 

Земляне полотно – це інженерна споруда, призначена для роз-
міщення верхньої будови колії, сприйняття навантажень від неї і ру-
хомого складу, і пружної передачі їх на природну основу, а також для 
вирівнювання поверхні ґрунту з доданням їй необхідного профілю 
(непоодинокі випадки руйнування та пошкодження великогабаритною 
технікою шляхопроводів). 

Під час незаконного демонтажу чи пошкодження залізничної 
колії посягання може проявлятись в умисних діях злочинця, спрямова-
них на настання й інших наслідків, – руйнування локомотивно і мо-
торвагонного рухомого складу, вантажних і пасажирських вагонів. 

Залізничний транспорт – вид транспорту, що здійснює переве-
зення пасажирів і вантажів у колісних екіпажах, що рухаються заліз-
ничною колією.  

Рухомий склад поділяється на: тяговий (локомотиви – тягові 
машини для пересування потягів рейками) і не тяговий (вагони – неса-
мохідні одиниці рухомого складу, якою перевозять вантажі та пасажи-
рів на рейкових коліях) – вантажні й пасажирські (часто трапляються 
випадки пошкодження кабелю управління між вагонами електропоїзда 
(див.: додаток 2, мал. 21–29)). 

Під час пошкодженням транспортних засобів залізниці предме-
том посягання здебільшого є вантажі, що перевозяться вантажними 
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вагонами, однак під час вчинення цих крадіжок додатковим предметом 
посягання можуть бути цілісність рухомого складу залізниці, а в окре-
мих випадках шляхи сполучення (випадання викрадених речей на залі-
зничну колію, і як наслідок наїзд рухомого складу на перешкоду). 

Під час биття скла локомотивів предметом посягання є вікна та 
скло локомотивів (іншого моторвагонного рухомого складу). 

Типова особа злочинця 
Особа злочинця є дуже важливим за своїм значенням об’єктом 

криміналістичного дослідження. Завданням криміналістичного вивчення 
особистості злочинця є застосування відомостей, узагальнення практики 
розслідування з метою висунення слідчих версій і обрання напряму роз-
слідування, а також для прогнозування дій злочинця в окремих слідчих 
ситуаціях. Особа злочинця характеризується фізичними, соціально-
демографічними та іншими даними. 

Щодо статі злочинця необхідно зазначити, що для пошкодження 
чи руйнування об’єктів залізничної інфраструктури, як правило, потрібно 
докласти фізичну силу, тому є логічним, що 92% таких злочинів здійсню-
ється чоловіками. 

Осіб, які вчиняють ці злочини, варто поділити на декілька груп. 
До першої, найбільш небезпечної групи, належать особи, діяль-

ність яких спрямована на пошкодження з метою дестабілізації норма-
льної роботи залізничної інфраструктури. Здебільшого пошкодження 
цієї категорії здійснюється одноособово (так, наприклад, пошкодження 
залізничної колії, в результаті якого відбулася аварія локомотива, вчи-
нив звільнений працівник із мотивів помсти). В окремих випадках 
умисне пошкодження вчиняється групами осіб. Для виявлення рис, що 
мають криміналістичне значення, необхідно звернути увагу на рівень 
злочинного досвіду і професіоналізму членів таких групи, їхню ієрар-
хію в структурі групи. У таких групах в основному є чоловіки віком 
від 20 до 35 років, непрацюючі, з неповною середньою і середньою 
освітою. Часто до складу групи входять працівники Укрзалізниці. 

До другої групи належать особи, які діють виключно з корисли-
вих мотивів. Зазвичай, це особи з середньою освітою, які не мають по-
стійного місця роботи або були раніше засуджені за аналогічні злочини. 
Вони ведуть паразитичний спосіб життя, зловживають спиртними напо-
ями. Основна діяльність наведеної групи осіб обмежується переважно 
збиранням предметів, виготовлених із чорних або кольорових металів. 
Надалі здійснюється їх продаж у пункти прийому металобрухту або на-
селенню. Частина таких злочинців проживає у населеному пункті непо-
далік від місць розташування території залізничної колії. 

Із метою викрадення значної кількості елементів верхньої будо-
ви колії чи незаконного демонтажу певних частин рухомого складу, 
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крадіжки вантажів, що перевозяться транспортними засобами залізни-
ці, – можуть формувати організовані злочинні групи. 

Цим злочинним групам характерні такі риси, як відносно мала 
чисельність та вузька спеціалізація і локально-об’єктна зона вчинення 
злочинів. Залежно від складу учасників запропоновано поділяти зло-
чинні групи на такі різновиди:  

– групи, що складаються з працівників залізничного транспорту 
(чисельність працівників Укрзалізниці – 363 тис. осіб (станом на жов-
тень 2013)); 

– групи, що складаються з осіб, що не мають відношення до об-
слуговування залізничного транспорту; 

– змішані групи, що складаються з працівників залізничного 
транспорту або з колишніх працівників залізничного транспорту і сто-
ронніх осіб. 

Найбільш соціально небезпечними є групи, до складу яких вхо-
дять особи, на яких було покладено обов’язок з охорони об’єктів заліз-
ничної інфраструктури, оскільки їх учасники володіють професійними 
знаннями та навичками, мають вільний доступ до залізничної колії та 
рухомого складу, обирають витончені способи пошкодження і майже 
завжди вміло приховують свої дії, заздалегідь домовляючись про узго-
джену поведінку на випадок їх викриття. 

Для злочинних угруповань, що складаються зі сторонніх осіб, 
характерне те, що вони незнайомі із інфраструктурою залізниці, конс-
трукцією локомотивів вагонів, контейнерів, а тому їх дії супроводжу-
ються численними пошкодженнями зруйнованих перешкод, що майже 
ніколи не маскуються. 

До третьої групи належать особи, які вчиняють пошкодження з 
хуліганських спонукань. 

Особа злочинця характеризується зневагою до суспільства, пра-
вил поведінки, схильністю до насилля, безкарністю, вона має недоста-
тній рівень освіти, культури, зловживає спиртними напоями, має су-
димість. Зокрема соціальний «портрет» сучасного хулігана виглядає 
так: в основному чоловік віком від 16 до 49 років, пік хуліганських дій – 
18–30 років, більшість має початкову освіту або незакінчену середню, 
в основному проживає в містах, 3/4 зловживають спиртним, 1/3 – ра-
ніше судимі. 

Биття скла вагонних вікон локомотивів (іншого моторвагонного 
рухомого складу), чи підкладання сторонніх предметів на залізничну 
колію вчиняється, як правило, такими категоріями осіб: 

– дітьми, які знаходяться на території, прилеглій до шляхів руху 
залізничного транспорту (перон, лісосмуга, міст, дахи будівель тощо), 
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або в місцях, де склади знаходяться на відстої. Таких дітей не контро-
люють батьки. Неповнолітні віком від 10 до 18 років кидають камін-
ням у поїзди задля розваги. Діти керуються, як правило, хуліганськими 
мотивами. Дитяча цікавість, удаване підвищення авторитету серед од-
нолітків, намагання зробити щось помітне для оточуючих і виділитись 
перемагають їх здоровий глузд; 

– особами, які перебувають у стані алкогольного чи наркотич-
ного сп’яніння на території, прилеглій до шляхів руху залізничного 
транспорту (пасажири, які чекають прибуття поїзда, проводжаючі або 
випадкові перехожі). У таких ситуаціях предметом, який розбиває 
скло, може стати скляна пляшка, палиця, цеглина чи інші тверді речі. 
Такі особи не мають на меті завдати конкретну шкоду і керуються, як 
правило, хуліганськими мотивами; 

– пасажирами, які знаходяться у вагоні. Поширеною є ситуація, 
коли після спільного вживання спиртних напоїв між пасажирами ви-
никає непорозуміння, що переростає в бійку, під час якої відбувається 
необережне чи навмисне розбиття скла вагона рухомого складу. 

– особи, які кладуть сторонні предмети на залізничну колію: лю-
ди (частіше неповнолітні) умисно з хуліганських чи інших мотивів; осо-
би, що залишають речі чи предмети з необережності, через недбале чи 
неохайне ставлення. 

Типові сліди злочину 
Головним джерелом інформації про пошкодження є показання 

потерпілих і свідків-очевидців, у пам’яті яких у вигляді ідеальних 
слідів збереглася подія злочину. Крім ідеальних слідів у криміналіс-
тиці вагоме значення надається матеріальним слідам та слідам відо-
браженням. 

Механізм утворення слідів під час учинення пошкодження обу-
мовлюється характером взаємодії злочинця з оточуючою матеріальною 
обстановкою. Після вчинення незаконних дій з метою пошкодження 
залізничної колії, може спостерігатись така картина, а саме: сліди зна-
рядь злому перешкод та демонтажу елементів колії; сліди рук, взуття, 
транспортних засобів; предмети і речі, залишені злочинцями на місці 
події. Отже, люди і речі є основними джерелами-носіями слідів учине-
ного пошкодження. 

Узагальненням й аналізом кримінальних проваджень (справ) 
про факти пошкодження на залізничному транспорті встановлено, що 
найбільш поширеними слідами, які залишаються на місці вчинення 
злочину, є такі: 

1. сліди знарядь злому перешкод, сліди рук, взуття, транспортних 
засобів; 
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2. предмети і речі, залишені злочинцями на місці події: паку-
вальні, ув’язочні матеріали, частини вкраденого вантажу, знаряддя 
злому, засоби, використовувані для приховування зламаних пере-
шкод; 

3. мікрооб’єкти та ін.  
Зазначені сліди дозволяють сформулювати уявлення про спосіб 

вчинення, предмет злочинного посягання, особистісні якості злочинця 
чи учасників злочинної групи, відображають обстановку, в якій учине-
но злочин. 

Специфічними слідами, характерними саме цій категорії злочи-
нів, є сліди, що залишаються на запірно-пломбувальних пристроях. 
Йдеться про сліди натискання (удару), розпилу, розрубу, перекусу, 
свердління, термічні та хімічні сліди, які залишаються на корпусі та 
тросі запірно-пломбувального пристрою, дверях, люках вагонів, паку-
вальних засобах.  

Під час огляду місця події доцільно ретельно оглядати прилеглу 
територію, оскільки на місці події крім трасологічних слідів злочинці 
часто залишають пошкоджені та викрадені елементи (див.: додаток 2, 
мал. 21–23). 

На місці події можна виявити: 
– сліди злочинця, а саме: сліди рук особи здебільшого зали-

шаються на об’єктах, які були пошкодженні. До загальних механізмів 
їх утворення належать сліди від захвату або прямолінійного штов-
хання предметів. Це може бути положення пальців рук під час захва-
ту та підняття окремих елементів рухомого складу або залізничної 
колії; 

– сліди взуття утворюються на місці вчинення злочину й особ-
ливо помітні на ґрунтових ділянках місцевості. За слідами взуття 
можна встановити напрямок руху до місця вчинення пошкодження, 
його характерні особливості, кількісний склад осіб. Про наявність 
співучасників свідчить утворення інших за формою та розмірами 
слідів взуття, що знаходяться близько один від одного та скеровані в 
один бік; 

– сліди відображення знарядь та засобів: на ці сліди вказує 
об’ємна форма або лійкоподібне утворення на місці розлому. Дослі-
джуючи такі сліди, є можливість встановлення конкретного екземпля-
ра або виду (характерних особливостей) знаряддя, інструмента, агрега-
та за слідами його дії; встановлення механізму (способу) злому (іншої 
дії), напрям пошкодження (з внутрішньої або зовнішньої сторони). 
Сліди удару та розрубування дають можливість установити механізм 
нанесення ударів (див.: додаток 2, мал. 24–27). Наприклад, залежно від 
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кута утворення сліду можна визначити кут і напрямок удару, фізичну 
силу, послідовність ударів. Також необхідно зауважити, що деяка ін-
формація про знаряддя може залишитися на предметах у вигляді різ-
них форм нашарувань або уламків часток знаряддя. Сліди розпилю-
вання залишаються на місці злочину тоді, коли особа намагалася відо-
кремити від цілого об’єкта певні частини з метою заволодіння або по-
ділити на складові для зручності транспортування. Також сліди мо-
жуть залишатися у вигляді: 

1) трас розпилу в місці від’єднання предмета; 
2) часток стружки за місцем розпилу; 
– сліди транспортування предметів утворюються і на місці вчи-

нення злочину, і за його межами. До них належать сліди коліс велоси-
педів, транспортних засобів, ручних тачок. Здебільшого злочинець 
використовує їх з метою полегшення перевезення важких елементів. 
Треба зазначити, що на самих засобах транспортування під час взає-
модії їх частин із поверхнею викрадених предметів можуть бути за-
лишені сліди у вигляді подряпин, нашарувань фарби, мазуту, часток 
ґрунту; 

– сліди предмети та речовини. Це найчастіше знаряддя або засо-
би злочину. До них належать предмети господарського призначення 
або зроблені власноруч. За досліджуваними справами до них належа-
ли: лом, молот, сокира, пилка тощо. Виявлені речові докази (болти, 
гайки, рейкові накладки, вийняті зі шпал милиці, знаряддя руйнування 
та ін.), залишки мазуту, інших паливо-мастильних матеріалів, лакофа-
рбової речовини; 

– на місці пошкодження можуть бути знайдені недопалки від 
цигарок, на яких можуть залишатися відбитки пальців рук, слини. На-
явність пустих пляшок із залишками спиртних напоїв на місці злочину 
дає можливість виявити сліди рук особи; 

– сліди мікрооб’єкти, залишені на тілі чи одязі підозрюваної 
особи, на місці події, знаряддях, засобах, або на предметах злочинного 
посягання. 

У разі пошкодження рухомого складу шляхом розбиття вікон 
локомотивів (іншого моторвагонного рухомого складу), на місці події, 
зазвичай, фіксують відцентровий слід розбиття вікна, також часто ви-
лучають інші предмети, спеціальні засоби пошкодження (каміння, цег-
ли, елементи скляних пляшок), пристосовані для биття вікон. Для пов-
ного відображення слідової картини необхідно проводити огляд події 
не тільки локомотива, а і місця, із якого було вчинено протиправне 
діяння. 
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Розділ 3 
 

ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВАДЖЕННЯ 
РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, 

ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПОШКОДЖЕННЯМ ШЛЯХІВ 
СПОЛУЧЕННЯ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

ЗАЛІЗНИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. 
ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ 

ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 
 
 

3.1. Типові слідчі ситуації 
та слідчі версії на початковому етапі 

розслідування кримінальних правопорушень, 
пов’язаних із пошкодженням шляхів сполучення 
і транспортних засобів залізничної інфраструктури 

 
Проблема підвищення ефективності діяльності транспортного 

комплексу України на сучасному етапі значною мірою криється не тіль-
ки за напруженими економічними чинниками, які, на жаль, сформували-
ся в нашій державі, а й, безумовно, за організаційними проблемами в 
діяльності транспортної міліції. 

Зумовлена специфікою соціально-економічних умов, криміно-
логічна ситуація в цій сфері господарських відносин має свої суттєві 
особливості. Це зумовлює пошук передових методів організації роз-
слідування злочинів, що вчиняються на залізничному транспорті. 
Одним із таких методів, на нашу думку, є планування розслідування, 
вибір якого зумовлений низкою супутніх переваг, які він нам надає. 
Суть цього методу полягає у визначенні завдань розслідування, оп-
тимальних і найбільш ефективних шляхів їх вирішення. Однак осно-
вний зміст планування, який і зумовлює актуальність його впрова-
дження, як основоположного інструмента розслідування злочинів на 
залізничному транспорті, полягає в тому, що для вирішення завдань 
останнього, на основі аналізу фактичних і теоретичних даних ґрун-
туються «реальні» версії, виводяться з них наслідки, визначається і 
вирішується коло питань, необхідних для перевірки версій, за допо-
могою зазначених способів, термінів і виконавців, які змінюються 
залежно від слідчої ситуації, що сформувалася. 

Розумовий процес виведення результатів із типових версій дозво-
ляє розробляти, стосовно потреб планування розслідування злочинів, 
типові ознаки невідомого злочинця, виявляти характер і місця знахо-
дження слідів, намічати слідчі (розшукові) та інші дії. Все це слугує 
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ґрунтовною основою для створення типових планів розслідування зло-
чинів, що вчиняються в рухомих складах залізничного транспорту. 

Продуманий, чітко складений і своєчасно коректований письмо-
вий план полегшує аналіз інформації, що надходить у процесі розсліду-
вання. Наявність типового плану під час надходження заяви або повід-
омлення про вчинення злочину, навіть якщо є мінімум інформації про 
подію, зменшує витрати сил і часу слідчого на додаткове обдумування 
того, які слідчі (розшукові) дії і в котрій послідовності належить прово-
дити, що практично виправдано з огляду на високу динамічність злочи-
нів, що вчиняються на залізничному транспорті. 

За необхідності, для розслідування злочинів, що вчиняються на за-
лізничному транспорті, створюються слідчо-оперативні групи, викорис-
тання яких надає низку переваг, зокрема в тому, що створюються реальні 
можливості для розробки більш узгоджених планів здійснення слідчих 
(розшукових) та інших процесуальних дій і оперативно-розшукових захо-
дів. Якщо розслідування проводиться слідчо-оперативною групою, її кері-
вник формує загальний план розслідування у кримінальному проваджен-
ні. Крім того, кожен член групи формує індивідуальний план розсліду-
вання, зміст якого залежить від того, як розподілені обов’язки між члена-
ми групи. Структура і зміст індивідуальних планів, зважаючи на особли-
вості кожного конкретного випадку, буде різною. 

Для групових і багатоепізодних кримінальних провадженнях, по-
ряд із загальними й індивідуальними застосовуються допоміжні засоби 
планування: 

1) схеми структури злочинної групи, зв’язків співучасників, до-
кументообіг, руху товарно-матеріальних цінностей, структури техноло-
гічного процесу обробки вагонів; 

2) картки обвинувачених, наявність доказів; 
3) список зв’язків обвинувачених; 
4) зведений план роботи за декількома кримінальними прова-

дженнями. 
Отже, ці види планування дають можливість ліпше орієнтуватися 

в матеріалах кримінальних проваджень, унаочнюють зібрані докази і 
майбутні дії, є своєрідною базою для коректування і оптимізації вже 
сформованого плану. 

Розглянемо найтиповіші слідчі ситуації початкового етапу роз-
слідування пошкоджень шляхів сполучення та транспортних засобів 
залізничної інфраструктури: 

1. Факт пошкодження виявлено і підозрюваного затримано з ре-
човими доказами або «по гарячих слідах». Як правило, це ті випадки, 
коли інформування про пошкодження шляхів сполучення та транспорт-
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них засобів надійшла за допомогою технічних засобів сигналізації, 
централізації і блокування чи від конкретних очевидців злочину (зокре-
ма працівників залізниці, наприклад, майстрів із експлуатації колії, пра-
цівників пункту технічного огляду рухомого складу), які часто само-
стійно або з участю працівників міліції затримують злочинців. Основне 
тактичне завдання в цій ситуації – зафіксувати сліди злочину.  

У цій слідчі ситуації доцільно провести такі слідчі (розшукові) 
дії: огляд місця події, освідування особи, огляд речей, а також допит 
затриманого. Відтермінування проведення цих дій не припустимо, 
оскільки це може негативно позначитися на збереженні слідів злочину.  

Так, завданням огляду місця пошкодження шляхів сполучення 
та транспортних засобів залізниці є виявлення, фіксація і вилучення 
слідів злочину з метою уточнення і розширення наявних у розпоря-
дженні слідчого даних про особу, яка вчинила пошкодження. 

Невідкладність допиту підозрюваного обумовлена тим, що сам 
факт затримання під час пошкодження шляхів сполучення та транспор-
тних засобів залізниці безпосередньо впливає на обрання лінії поведінки 
і позицію допитуваного (відсутність психологічної готовності завчасно 
продумати завідомо неправдиву спрямованість своїх показань).  

Після цього необхідно допитати свідків-очевидців, потерпілого, 
посадових або матеріально відповідальних осіб, що дозволить отрима-
ти важливу доказову інформацію про обставини пошкодження та його 
виявлення, учасників та обставини затримання підозрюваного, коло 
осіб, поінформованих про розслідувану подію. 

Слідчий проводить огляд місця події з метою виявлення, фікса-
ції, вилучення інших речових доказів, що підтверджують причетність 
затриманого до розслідуваного злочину. Надалі проводиться обшук за 
місцем проживання затриманого; пред’явлення для впізнання затрима-
ного свідкам учинення цього злочину; пред’явлення для впізнання по-
терпілому або матеріально відповідальній особі майна (речей), які бу-
ли пошкодженні, а також призначаються криміналістичні експертизи. 

2. Особа злочинця знаходиться на місці події і продовжує вчи-
няти пошкодження шляхів сполучення та транспортних засобів заліз-
ниці, є свідки події та сліди злочину (особливо характерні в разі по-
шкодження вказаних об’єктів із хуліганських мотивів). 

Як правило, це ті випадки, коли інформація про пошкодження 
шляхів сполучення та транспортних засобів надійшла від працівників 
залізничної інфраструктури (від поїзної бригади рухомого складу, по-
їзної бригади, обслуговуючого персоналу залізничних об’єктів) та від 
випадкових очевидців. Основне тактичне завдання в цій ситуації – 
вжити оперативні заходи для затримання злочинців під час учинення 
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протиправних дій та закріпити сліди злочину. У цій слідчій ситуації 
доцільно провести такі слідчі (розшукові) дії: огляд місця події (зокре-
ма огляду місця події, із якого здійснювалось пошкодження рухомого 
складу залізниці  (мости, естакади, спеціальні споруди для пропуску 
води, тунелі, підпірні стіни, укріплювальні та захисні споруди) та 
огляду пошкодженого рухомого складу під час його прибуття на вок-
зал чи депо)), освідування особи злочинця, огляд речей, а також допит 
затриманого.  

Після цього необхідно допитати свідків-очевидців, потерпілого, 
посадових або матеріально відповідальних осіб, що дозволить отримати 
важливу доказову інформацію про обставини пошкодження, засоби, які 
використовувались під час пошкодження, учасників та обставини затри-
мання підозрюваного, коло осіб, поінформованих про розслідувану подію. 

3. Факт пошкодження встановлено, є відомості про підозрюва-
ного злочинця (групу осіб), проте нікого не затримано. У розслідува-
ній ситуації визначальним чинником є час. Дії слідчого і працівника 
карного розшуку мають відзначатися максимальною оперативністю і 
спрямованістю на збирання пошукової експрес-інформації шляхом 
короткого опитування обізнаних відповідальних осіб, зокрема серед 
залізничників про кількість, індивідуальні прикмети зовнішності зло-
чинців (стать, вік, особливі прикмети, одяг та ін.), в якому напрямку 
вони зникли, можливі місця їх перебування, а також характер чи спе-
цифічні ознаки пошкоджених об’єктів.  

Після чого негайно здійснюється переслідування злочинця (зло-
чинної  групи), а також застосування можливостей оперативних під-
розділів. Зокрема організуються тактичні операції: «Розшук злочин-
ця», «Затримання «по гарячих слідах», «Встановлення свідків», до 
яких належать різноманітні слідчі (розшукові) дії та оперативно-
розшукові заходи. Так, коло свідків у провадженні про пошкодження 
шляхів сполучення та транспортних засобів залізничної інфраструкту-
ри визначається залежно від особливостей розслідуваної події. Напри-
клад, у провадженні про пошкодженні шляхів  сполучення необхідно 
виявляти свідків насамперед серед працівників залізниці, що обслуго-
вують ту чи іншу ділянку колії (майстрів з експлуатації колії, чергових 
на станції), серед мешканців будинків, що розташовані на прилеглій до 
колії території, яка була пошкоджена. 

Під час розслідування пошкоджень транспортних засобів заліз-
ничної інфраструктури, насамперед з’ясовують наявність свідків із 
працівників залізниці, а саме: машиніста та помічника машиніста; по-
їзної бригади: начальника поїзда та провідників; працівників пункту 
технічного огляду рухомого складу та ін. Крім цього, свідками під час 
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учинення пошкоджень транспортних засобів залізниці, можуть бути 
працівники об’єктів обслуговування залізничних споруд, пасажири, що 
очікують прибуття потяга та ін. 

Якщо в результаті проведення названих тактичних операцій зло-
чинця встановлено і затримано, надалі необхідно дотримуватися поряд-
ку дій слідчого, викладеного щодо першої слідчої ситуації. Якщо ж пі-
дозрювана в пошкодженні шляхів сполучення або транспортних засобів 
залізниці особа не буде встановлена, надалі проводяться додатковий 
огляд місця події, допити свідків-очевидців і потерпілого, результати 
яких мають вирішальне значення для встановлення зниклого злочинця і 
викраденого в результаті пошкодження майна (у випадку вчинення по-
шкодження об’єктів залізниці з корисливих мотивів). Допит потерпілого 
має бути спрямований на встановлення об’єкта пошкодження, способу 
вчинення та знаряддя пошкодження, можливих мотивів учинення цього 
злочину злочинцем, визначення розміру збитку, а також виявлення осіб 
працівників залізниці, які обслуговують шляхи сполучення та транспор-
тні засоби (за описаними свідками-очевидцями прикметами зовнішнос-
ті), можливо причетних до розслідуваної події. 

4. Факт пошкодження шляхів сполучення та транспортних засо-
бів встановлено (демонтовані елементи верхньої та нижньої будови 
колії, пошкодженні чи відсутні агрегати рухомого складу залізниці), 
але дані про злочинця відсутні. Така слідча ситуація в інформаційному 
плані є найменш сприятливою, а в організаційному – найскладнішою.  

Основні завдання – встановлення особи, яка вчинила пошко-
дження шляхів сполучення та транспортних засобів залізниці. Для цього 
можуть провадитися тактичні операції «Збирання відомостей про злочи-
нця», а у разі пошкодження із корисливих мотивів «Розшук викрадених 
об’єктів». Реалізація цих тактичних операцій може здійснюватися так: 
попереднє опитування потерпілого (матеріально відповідальної особи) 
щодо змін в обстановці місця події (поява невідомих, незвичне розташу-
вання та вигляд об’єктів, зникнення певних предметів чи об’єктів тощо); 
огляд місця події, до якого належать дослідження матеріальної обстано-
вки (не тільки об’єктів пошкодження, а й оточуючої місцевості – заліз-
ничних платформ, елементів нижньої будови колії: земляне полотно 
поруч об’єкта пошкодження, мости, естакади, спеціальні споруди для 
пропуску води, тунелі, підпірні стіни, укріплювальні та захисні спору-
ди); допит потерпілого та свідків (черговість допиту цих осіб визнача-
ється залежно від того, хто з них першим виявив пошкодження і повід-
омив про нього в міліцію); призначення і проведення судових експертиз, 
зокрема судової залізнично-транспортної експертизи; перевірка за кри-
міналістичними обліками; вивчення матеріалів нерозкритих криміналь-
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них проваджень, розпочатих за фактами пошкоджень шляхів сполучен-
ня та транспортних засобів залізниці, вчинених аналогічним способом. 

Одночасно з процесуальними діями здійснюються оперативно-
розшукові заходи, характер яких визначається зібраними даними про 
злочинця (злочинців) і пошкодженні об’єкти. Якщо злочинець (злочи-
нці) вчинив пошкодження шляхів сполучення та транспортних засобів 
залізниці із корисливих мотивів та незаконно заволодів габаритним 
об’єктом (об’єктами), який може перевозитись транспортними засоба-
ми, то необхідно поінформувати підрозділи міліції населених пунктів, 
пости ДАІ, залізничні станції, розташовані на шляху можливого пря-
мування злочинця (злочинців), а також повідомити органи міліції від-
повідних районів і областей про ознаки викраденого майна. 

У разі, якщо в результаті проведення оперативно-розшукових 
заходів та процесуальних дій злочинець (злочинці) встановлений доці-
льно здійснювати дії, передбачені слідчою ситуацією № 1. 

Для початкового етапу розслідування пошкоджень шляхів спо-
лучення та транспортних засобів залізничної інфраструктури характерні 
типові слідчі версії, а саме: 

Слідча версія № 1. Є факт учинення злочину, передбаченого 
ст. 277 КК України. 

У цьому випадку слідчі версії можна поділити за особою злочинця: 
А) злочин вчинений однією особою: 
– яка є працівником чи раніше працювала на залізниці; 
– без постійного місця проживання або особою, що веде анти-

громадський спосіб життя; 
– схильною до вчинення злочинів із хуліганських мотивів; 
– схильною до вчинення корисливих злочинів; 
– неповнолітньою особою, схильною до вчинення злочинів із 

хуліганських мотивів; 
– яка раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за 

аналогічні злочини; 
– яка проживає неподалік від місця виявлення злочину; 
– яка має певні навички із умисного пошкодження вказаних 

об’єктів залізничної інфраструктури; 
Б) злочин вчинений групою осіб: 
– злочинною групою; 
– групою, членами якої є працівники залізниці. 
Слідча версія № 2. Відсутній факт учинення злочину – пошко-

дження шляхів сполучення та транспортних засобів залізничної інфра-
структури (пошкодження фактично не було, а заявник помиляється стосо-
вно події злочину або пошкодження інсценоване ним самим із метою 
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приховання інших кримінальних правопорушень). У цьому випадку мож-
лива кваліфікація діяння як адміністративного правопорушення. 

Слідча версія № 3. У результаті пошкодження шляхів сполу-
чення та транспортних засобів залізничної інфраструктури був учине-
ний інший злочин, а саме: ст. 185 КК України «Крадіжка», ст. 296 КК 
України «Хуліганство», ст. 194 КК України «Умисне знищення або 
пошкодження майна», ст. 291 КК України «Порушення чинних на 
транспорті правил», ст.  196 КК України «Необережне знищення 
або пошкодження майна», ст.  113 КК України «Диверсія», ст. 258 
КК України «Терористичний акт». 

Висунення робочих версій у конкретному випадку розслідування 
залежить від обсягу зібраної первісної інформації та слідчої ситуації, що 
сформувалася. Так, під час висунення версій про осіб, причетних до 
вчинення пошкодження шляхів сполучення та транспортних засобів 
залізниці, беруться до уваги спосіб вчинення злочину, місце, час та об-
становка, знаряддя, засоби, предмет посягання, сліди злочину, а також 
відомості, отримані в результаті дослідження слідів та інших речових 
доказів, виявлених на місці вчинення злочину. 

Отже, ефективність розслідування пошкоджень шляхів сполу-
чення та транспортних засобів залізничної інфраструктури здебільшо-
го обумовлена наявністю погоджених планів слідчих (розшукових) дій 
та оперативно-розшукових заходів. Планами розслідування передба-
чаються заходи щодо встановлення і затримання злочинця, з’ясування 
співучасників, виявлення та фіксації пошкоджених об’єктів, відшкоду-
вання шкоди, розпізнання інсценування тощо. Організуюча роль у цій 
діяльності належить слідчому, який визначає пріоритетні напрями роз-
слідування, дає доручення оперативним працівникам щодо проведення 
оперативно-розшукових заходів. 

 
 

3.2. Проведення слідчих (розшукових) дій 
на початковому етапі розслідування 

кримінальних правопорушень, 
пов’язаних із пошкодженням шляхів сполучення 
і транспортних засобів залізничної інфраструктури 

 
Огляд місця події під час розслідування пошкоджень шляхів 

сполучень та транспортних засобів залізничної інфраструктури 
Згідно з п. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслі-

дування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не 
допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. 
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Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до 
внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що 
здійснюється негайно після завершення огляду. 

Дії слідчо-оперативної групи на місці події регламентуються 
підзаконними нормативно-правовими актами – відомчими наказами 
МВС України, зокрема наказом № 700 від 14.08.2012 р. «Про організа-
цію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та 
підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розсліду-
ванні злочинів». Так, завданням СОГ є виявлення, фіксація, кваліфіко-
ване вилучення та пакування слідів злочину, речових доказів, встанов-
лення свідків та потерпілих, з’ясування обставин злочину, що мають 
значення для всебічного, повного і неупередженого їх дослідження та 
встановлення осіб, причетних до його вчинення. До складу слідчо-
оперативної групи входять: слідчий (старший СОГ), співробітник опе-
ративного підрозділу та спеціаліст-криміналіст. 

Після прибуття на місце події члени СОГ з’ясовують обставини 
вчинення злочину, встановлюють свідків, прикмети осіб, які вчинили 
злочин та ймовірні шляхи їх відходу. Беруть участь у розшуку та за-
триманні осіб, які підозрюються у вчиненні цих злочинів. Слідчий ра-
зом із членами групи, залученими спеціалістами, запрошеними потер-
пілими, свідками проводить огляд місця події, під час якого в установ-
леному КПК України порядку фіксує відомості щодо обставин учи-
нення злочину, вилучає речі та документи, які мають значення для 
кримінального провадження, та речі, вилучені з обігу, зокрема матері-
альні об’єкти, придатні для з’ясування обставин, що підлягають дока-
зуванню. Забезпечує їх належне зберігання для подальшого направ-
лення з метою проведення експертного дослідження. 

Під час огляду місця події, особливо щодо фактів залізничної 
аварії – сходження рухомого складу залізниці, слідчому необхідно за-
лучити до проведення огляду місця події спеціалістів, які володіють 
знаннями з галузі функціонування залізничного транспорту. 

Розглянемо порядок проведення огляду місця події у разі вчи-
нення дій безпосередньо спрямованих на умисне пошкодження шляхів 
сполучення та транспортних засобів залізничної інфраструктури. 

Так, під час огляду пошкодження шляхів сполучення слідчому в 
протоколі огляду місця події необхідно зафіксувати: 

– рейки, їх тип, маркування, кількість і стан скріплень, конструк-
ція накладок, дефекти (злами, тріщини, вибоїни, сліди використання 
зварювання та ін.); 

– шпали, їх кількість на ділянці пошкодження, визначається від-
стань між ними, наявність тріснутих, гнилих, осілих шпал; 
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– на місці демонтажу обов’язково фіксувати сліди (вм’ятини, за-
тиснення) залишені знаряддям взлому чи демонтажу; 

– здійснювати опис місця демонтажу елементів колії, вхідних 
отворів від костилів, місць фіксування підкладом на шпалах та накла-
док на рейсах; 

– наявність сторонніх предметів, що знаходяться на колії, зна-
рядь  та засобів пошкодження колії; 

– прилеглу територію біля місця незаконного втручання в будо-
ву залізничної колії; 

– у разі наявності мікрооб’єктів, волокнистих матеріалів вилу-
чаються їхні зразки; у випадку перекусу кабелів СЦБ вилучаються слі-
ди (фрагменти) зрізу кабелів.  

Розглянемо порядок проведення огляду місця події в разі настання 
наслідків пошкодження шляхів сполучення та транспортних засобів заліз-
ниці у вигляді залізничної аварії – сходження рухомого складу залізниці з 
колії. Під час огляду необхідно зафіксувати такі дані: 

– стан залізничної колії і рухомого складу. Водночас необхідно 
впевнитись у відсутності зламів рейок, деталей рухомого складу, па-
діння деталей рухомого складу на колію, розладів кріплення і розва-
лювання вантажу, кладення сторонніх предметів на колію, навмисних 
дій, спрямованих на пошкодження колії, рухомого складу споруд і 
пристроїв залізниць, тощо; 

– перевірити та зафіксувати положення стрілочних переводів, 
стан світлофорів (технічний стан, показання світлофора), сигналів і 
сигнальних знаків; 

– зафіксувати на рейках місце зупинки першої колісної пари локо-
мотива поїзда та окремих груп вагонів. Сформувати масштабну схему 
зруйнованої ділянки колії, розташування повалених вагонів та колісних 
пар вагонів, що зійшли з рейок із нанесенням відстаней між ними у метрах 
із прив’язкою до кілометрів і пікетів (див.: додаток 2, мал. 30). Особливо 
важливо зафіксувати місце, де зупинився локомотив. Відмітку на рейках 
про місце зупинки першої колісної пари локомотива наносить машиніст 
або його помічник. Якщо до моменту приїзду комісії локомотив був від-
чеплений від складу поїзда один або з групою вагонів без такої відмітки, 
його початкове положення на колії відновлюється, зважаючи на розташу-
вання групи вагонів, що залишилася і довжини відчепленої групи. Всі ці 
моменти повинні бути зафіксовані у протоколі огляду місця події та у 
план-схемі до нього, що відображає положення локомотива, відчепленої 
групи вагонів і групи вагонів, яка залишилась на час СОГ. 

– під час формування схеми розташування екіпажів, що зійшли і 
не зійшли з рейок, з прив’язкою до пікетажу, необхідно зазначити роз-
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ташування переднього і заднього візків (є випадки, коли під час схо-
дження вагони розвертаються на 180º). Якщо візки відділені від ваго-
на, їхнє розташування також необхідно зафіксувати. Якщо від вагонів 
відділені колісні пари, то їх також необхідно зафіксувати з зазначен-
ням номера колісної пари у вагоні за напрямком руху, а також ліва чи 
права сторони руху (див.: додаток 2, мал. 30); 

– під час огляду вагона необхідно зазначити: рік виготовлення, 
завод, який виготовив вагон, дату і місце проведення планових і поза-
планових ремонтів, причини здійснення позапланових ремонтів, дату і 
місце останнього технічного обслуговування; 

– під час огляду колії необхідно зазначити: технічний стан колії, 
план лінії, профіль лінії, конструкцію залізничної колії, конструкцію 
верхньої будови колії й її стан, стан шпал, геометрію рейкової колії. Під 
час огляду дерев’яних шпал визначають наявність непридатних шпал і 
їх розташування. Ступінь непридатності дерев’яних шпал визначається 
відповідно до вимог Інструкції з утримання й ремонту дерев’яних шпал і 
брусів ЦП 0088. Після цього формується схема розташування шпал із 
нанесенням непридатних для використання; 

– точність виміру відстаней між вагонами, що зійшли і не зійш-
ли допускається у межах 1 м. На вагонах, що зійшли, фіксуються но-
мери (за трафаретами на кузовах) і місце знаходження найближчого 
світлофора. Особливо важливим для визначення причини сходження є 
позначення на схемі, у яку сторону за ходом поїзда зійшли колеса віз-
ків, що частково залишилися на рейках із прив’язкою до пікетажу; 

– у протоколі огляду необхідно зафіксувати головну та хвостову 
частину поїзда, що не сходили з рейок із зазначенням увімкненням 
автогальм та положення режимів у повітророзподільниках; 

– зазначити та зафіксувати стан пристроїв СЦБ на перегоні, де 
сталося сходження; 

– загалом необхідно зробити огляд і проміри шляху для встано-
влення відхилень від норми за шаблоном і рівнем на відстані не менш 
500 метрів у обидва боки від місця катастрофи. Під час огляду рейок 
фіксуються їхній тип, маркування, величина температурних зазорів у 
стиках, кількість і стан скріплень, конструкція накладок, щільність 
прилягання підошви рейки до підкладок, ступінь бічного й вертикаль-
ного зносу рейок, дефекти (злами, тріщини, вибоїни й ін.); 

– у протоколі огляду необхідно зафіксувати погодні умови у 
момент сходження вагонів із рейок: напрямок руху вітру щодо напря-
мку руху поїзда, наявність опадів (сніг, дощ, туман, суха погода); 

– під час огляду необхідне обов’язкове деталізоване фотографу-
вання всіх обставин події. Під час фотографування деталей локомоти-
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вів, вагонів, елементів колії, схем розміщення вантажу у вагонах необ-
хідно прикладати лінійку чи іншим способом показати  відношення 
фотографії до причини сходження та масштаб. Фотографії повинні 
пояснювати причину сходження. У разі долучення до матеріалів кри-
мінального провадження фототаблиць на них необхідно робити пояс-
нювальні надписи; 

– у випадку проведення відеозйомки необхідне обов’язкове голо-
сове супроводження з детальним поясненням знятого відеоматеріалу; 

– необхідно також перевірити та зафіксувати наявність тріщин, 
характер тріщин за їх наявності, а також механічних пошкоджень на 
боковій рамі, надресорній балці, вісі колісної пари, колесах вагонів та 
на інших деталях. 

Під час проведення огляду місця події у випадку пошкодження 
рухомого складу залізниці з хуліганських мотивів, шляхом биття вікон, 
слідчий повинен організувати огляд ділянки місцевості, де знаходились 
злочинці та де було вчинено злочин, і окремо – огляд приміщення локо-
мотива, скло якого було розбито (за місцем зупинки рухомого складу). 
Особливу увагу під час огляду приміщення пошкодженого локомотива 
необхідно приділити місцезнаходженню уламків скла вікна для побудо-
ви версій про місцезнаходження злочинців та характер їх дій.  

У протоколі огляду місця події слідчим обов’язково повинні бути за-
значені: 

– номер потягу, тип; 
– кількість вікон у пошкодженому локомотиві (загальна кіль-

кість та кількість розбитих); 
– місце розташування розбитих вікон; 
– особливості обладнання вікон та характеристика скла в них 

(розмір, товщина, особливості поверхні тощо); 
– характеристика пошкодження вікна (скло вибито повністю або 

частково, форма пошкодження, його діаметр, форма уламків, наявність 
тріщин та їх розташування); 

– факт наявності уламків розбитого скла вікна всередині локо-
мотива; 

– факт наявності сторонніх предметів всередині локомотива; 
– факт пошкодження пристроїв та засобів керування локомотива 

внаслідок потрапляння сторонніх предметів. 
Для проведення огляду місця події у випадку пошкодження рухо-

мого складу залізниці із корисливих мотивів, слідчий повинен володіти 
відповідними знаннями щодо специфіки роботи залізничного транспорту, 
технологічного процесу перевезень та їх документального оформлення, 
конструктивного устрою вагонів, запірно-пломбувальних пристроїв. 
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Окремо варто зупинитись на основних поняттях про запірно-блоку-
вальні пристрої (ЗПП). В Україні застосовують ЗПП власної конструкції.  

Принцип дії ЗПП всіх конструкцій однотипний, це фіксація (не-
можливість зворотного витягування) канату в корпусі ЗПП у разі од-
ностороннього пропускання через отвір. Тому надійнішим і найбільш 
застосовуваним є ЗПП типу «Варта-Універсал М». 

Різні запірно-блокувальні пристрої «Варта-Універсал М», «Вар-
та-Секюр», «Варта-М», «Варта-Л», формуються із основних частин: 
корпуса з отвором, у якому розташований фіксуючий механізм, каната 
і пломби-шайби (див.: додаток 2, мал. 28–29). 

У цьому випадку необхідно зауважити, що, саме собою викра-
дення вантажу під час перевезень його рухомим складом залізниці не 
створює наслідків, передбачених ст. 277 КК України, а саме: спричи-
нення аварії поїзда, порушення нормальної роботи транспорту, що 
створює небезпеку для життя людей чи настання інших тяжких нас-
лідків, які могли б спричинити потерпілому тілесні ушкодження (сере-
дньої тяжкості чи тяжких) або могли  завдати значної  матеріальної 
шкоди. 

Наприклад, порушення злочинцем цілісності спеціалізованої 
цистерни для перевезення зрідженого газу, що супроводжується зри-
вом запірно-блокувальних пристроїв («Варта-М», «Варта-Л») та неса-
нкціонована спроба вскриття люка цистерни цілком може призвести до 
вибуху і як наслідок створить небезпеку для життя людей чи настання 
інших тяжких наслідків. 

Крім цього, під час крадіжки вантажів часто трапляються випадки 
руйнування вагона, контейнера, що внаслідок зламу деталей рухомого 
складу може призвести до їх падіння на колію чи розвалювання (виси-
пання) вантажу. У результаті чого, саме ці факти можуть стати причи-
ною аварії поїзда, а також порушення нормальної роботи транспорту чи 
настання інших тяжких наслідків. 

Під час проведення огляду місця події, пов’язаного з умисним 
пошкодженням рухомого складу залізниці з корисливих мотивів, слід-
чому доцільно зафіксувати такі обставини: 

– тип, вантажопідйомність та матеріал обшивки вагона; 
– трафаретні знаки, написи, розмітки та наклейки на вагоні; 
– наявність пошкоджень у стінах, дверях, на даху, підлозі, лю-

ках вагона, а також наявність латок із зовнішнього боку; 
– як зачинено двері, кришки бокових та верхніх люків, заслонки 

відсипного люка; 
– правильність накладення пломб, чи пошкоджено зовнішні зами-

каючі пристрої, чи пошкоджено видиму частину пломбувального дроту, 
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чи підв’язано пломбу відірваними кінцями дроту, чи зв’язані вони між 
собою, визначити форму та матеріал пломб; напис, який є на відтиску; 

– наявність закруток на дверях, пошкоджень плашок, діаметр 
дроту, кількість витків, сліди іржі, забруднення та пошкодження від 
ударів, розрізу, розрубу, перепилення або розкручення закруток, сліди 
від предметів розкрадання; 

– наявність зовнішніх пошкоджень основних вузлів рухомого 
складу залізниці; кузова з рамою, ходових частин, автозчіпних при-
строїв і гальмового обладнання; 

– наявність зовнішніх пошкоджень каркаса кузова, зокрема ме-
талевих стійок, дуг і балок фасонного профілю; 

– наявність пошкоджень кузова, а саме його складових: рами, 
хребтової балки рами; 

– наявність пошкоджень ходової частини, а саме: колісних пар, 
букс із підшипниками, ресорного підвішування; оглядаються всі вка-
зані елементи колісних візків вагона; 

– наявність пошкоджень пристроїв електропостачання, різного 
виду силових кабелів рухомого складу; 

– пошкоджень візків локомотива та вагонів, колісних пар, бук-
сових вузлів; наявність оглядових кришок до них та ін.; 

– наявність пошкоджень механізму автощипного пристрою, бо-
лта та інших елементів; 

– наявність пошкоджень елементів гальмівної системи, з’єднуваль-
них рукавів, повітророзподільника, гальмівних колодок та ін. 

Допит підозрюваного щодо вчинення злочинів, пов’язаних із по-
шкодженням шляхів сполучення та транспортних засобів залізничної ін-
фраструктури, виконується із дотримання загальних вимог, передбачених 
ст. 224 КПК України. Так, допит проводиться за місцем проведення досу-
дового розслідування або в іншому місці за погодженням із особою, яку 
мають намір допитати.  

Допит не можна продовжувати без перерви понад дві години, а 
загалом він може тривати не більше восьми годин на день. 

Перед допитом встановлюється особа, роз’яснюються її права, а 
також порядок проведення допиту.  

У разі відмови підозрюваного відповідати на запитання, давати 
показання особа, яка проводить допит, зобов’язана його зупинити од-
разу після отримання такої заяви. Під час допиту може застосовувати-
ся фотозйомка, аудіо- та/або відеозапис. 

Допитувана особа має право використовувати під час допиту 
власні документи і нотатки, якщо її показання пов’язані з будь-якими 
обчисленнями та іншими відомостями, які важко запам’ятати. 
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За бажанням допитуваної особи вона сама має право дати пись-
мове показання. За письмовими показаннями особи їй можуть бути 
поставлені додаткові запитання. 

Оголошення показань, наданих учасниками допиту на попере-
дніх допитах, дозволяється лише після давання ними показань. 

Так, під час допиту підозрюваного, що вчинив пошкодження верх-
ньої та нижньої будови залізничної колії, доцільно з’ясувати такі факти: 

– час, місце та обстановка вчинення злочину; 
– зазначити точне місце демонтажу елементів будови залізнич-

ної колії, вказати кількість елементів та детально їх описати, охаракте-
ризувати місцевість, де відбулося посягання на нижню будову колії; 

– вказати спосіб демонтажу чи іншого посягання на елементи 
верхньої та нижньої будови залізничної колії; 

– зазначити засоби і знаряддя, які використовувались; 
– з’ясувати способи маскування викрадених елементів колії; 
– вказати шлях відходу із місця злочину, спосіб відходу, спосіб 

перенесення та транспортування об’єктів розкрадання; 
– спосіб реалізації викрадених об’єктів, процедуру такої реалізації; 
– свідків та очевидців, які могли спостерігати факт посягання на 

будову залізничної колії. 
Слідчому необхідно встановити суб’єктивну сторону злочину, 

вчиненого підозрюваним, зокрема з’ясувати – на що був спрямований 
умисел підозрюваного, встановити мотив та мету вчинення цього зло-
чину. Оскільки, зазвичай на практиці суб’єктивна сторона злочину 
спрямована на викрадення елементів верхньої та нижньої будови залі-
зничної колії, водночас підозрюваний передбачає можливість настання 
суспільно небезпечних наслідків (залізничної аварії).  

Під час допиту підозрюваного, що вчинив пошкодження рухо-
мого складу залізниці, доцільно з’ясувати такі факти: 

– час, місце та обстановка вчинення злочину; 
– зазначити точне місце пошкодження рухомого складу, локо-

мотива (іншого моторвагонного рухомого складу), вантажних і паса-
жирських вагонів; 

– визначити тип локомотивів, тип вантажопідйомності та мате-
ріалу обшивки вагона; 

– звернути увагу на трафаретні знаки, написи, розмітки та на-
клейки на локомотивах чи вагонах; 

– зазначити, які саме ушкодження завдані рухомому складу, 
встановити конкретні ушкодження вузлів рухомого складу залізниці; 
кузова з рамою, ходових частин, автозчіпних пристроїв і гальмового 
обладнання та їх агрегатів; 
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– вказати спосіб демонтажу чи пошкодження рухомого складу; 
– зазначити засоби і знаряддя, які використовувались під час 

учинення злочину; 
– з’ясувати способи маскування знарядь учинення злочину, а у 

випадку пошкодження із корисливих мотивів – способів маскування 
викрадених об’єктів; 

– вказати шлях відходу злочинця із місця злочину, способи від-
ходу, перенесення та транспортування об’єктів розкрадання; 

– у випадку пошкодження рухомого складу із корисливих моти-
вів, з’ясувати способи та процедуру реалізації викрадених об’єктів; 

– з’ясувати наявність свідків, які могли спостерігати факт пося-
гання на рухомий склад залізниці. 

Аналогічно, як і вищевказаному випадку, необхідно встановити 
суб’єктивну сторону злочину вчиненого підозрюваним, зокрема 
з’ясувати – на що був спрямований умисел підозрюваного, встановити 
мотив та мету вчинення цього злочину.  

Допити свідків (працівників залізниці) щодо обставин вчи-
нення злочинів, пов’язаних із пошкодженнях шляхів сполучення та 
транспортних засобів залізничної інфраструктури. 

У разі настання наслідків у вигляді залізничної аварії поїзда, 
тобто сходжень рухомого складу залізниці з колії, насамперед необ-
хідно допитати членів поїзної бригади. Під час допиту свідка необхід-
но з’ясувати режим ведення машиністом поїзда на дільниці відповідно 
до встановленої режимної карти та інших нормативних документів, 
для чого необхідно провести аналіз вказаних відомостей та належно 
підготуватись до допиту.  

Для цього слідчому необхідно отримати у місцевому суді дозвіл 
на тимчасовий доступ до речей та документів із метою вилучення такої 
документації:  

– швидкостемірної стрічки локомотива; 
– довідки про наявність і стан гальм поїзда ф. ВУ-45; 
– натурного листа поїзда форми ДУ-1; 
– перевізних документів на вантаж у вагонах, що зійшли з рейок; 
– бланка попередження про обмеження швидкості руху; 
– маршруту машиніста; 
– журналу технічного огляду локомотива або МВРС ф. ТУ-152. 
Під час допиту машиніста і помічника слідчому необхідно 

з’ясувати такі питання: 
– положення контролера, якщо поїзд прямував у режимі тяги; 
– якщо поїзд прямував у режимі гальмування, з’ясувати як вико-

нувалось гальмування – краном машиніста, краном допоміжного гальма 
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локомотива, застосуванням рекуперативного гальмування, наявність чи 
відсутність подаванням піску; 

– зауваження про роботу локомотивних приладів безпеки 
(АЛСН), комплексно локального пристрою безпеки (КЛУБ); 

– інформацію про швидкість руху поїзда перед сходженням з 
рейок; 

– інформацію про наявність у колії поштовхів під час руху; 
– зауваження про стан контактної мережі; 
– зауваження про роботу світлофорів; 
– до протоколу допиту, можливо, долучити копії: посвідчення 

на право управління локомотивом, висновку машиніста-інструктора на 
право роботи на дільниці, де сталось сходження, службового формуля-
ра та зауважень машиніста-інструктора стосовно виконання машиніс-
том посадових обов’язків у поїзній і маневровій роботі, проаналізувати 
ці зауваження щодо відношення їх до сходження. 

Крім цього, слідчому необхідно отримати роздруківку швидкосте-
мірної стрічки локомотива. Розшифрування швидкостемірної стрічки не-
обхідно виконати для всього шляху прямування поїзда (від початкової 
станції відправлення до місця сходження). Доцільно отримати від началь-
ника локомотивного, моторвагонного депо довідку про час роботи локо-
мотивної бригади за останні 2 тижні й час відпочинку перед поїздкою. 

Необхідно допитати працівників пунктів технічного огляду 
(ПТО), на якому виконувалась підготовка поїзда до відправлення, у 
якому сталося сходження, водночас отримати конкретні відповіді на 
питання, які належать до огляду вагонів, випробування гальм, усунен-
ня виявлених несправностей під час підготовки поїзда до відправлення 
і оформлення довідки ф. ВУ-45. 

За необхідності слідчий може отримати показання щодо інфор-
мації про прямування поїзда від машиністів зустрічних поїздів, поїзно-
го диспетчера, чергових на станціях напрямку прямування поїзда, чер-
гових із переїзда. 

У випадку пошкодження шляхів сполучення (верхньої та ниж-
ньої будови колії) необхідно допитати майстра із експлуатації ділянки 
колії, де відбулось пошкодження, під час якого доцільно поставити 
такі питання: 

– зазначити точне місце демонтажу елементів будови залізнич-
ної колії, з зазначенням перегону та пікету; 

– описати місцевість зміни та посягання на верхню та нижню бу-
дову колії; 

– вказати кількість елементів демонтажу верхньої будови заліз-
ничної колії та детально їх описати; 
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– уточнити інформацію про об’єкти, що були вилучені поруч 
місця вчинення злочину;  

– відобразити процедуру перевірки стану колії, та зазначити ре-
зультати перевірки, що була останньою перед демонтажем; 

– відобразити інформацію про осіб, які могли бути на місці зло-
чину під час прибуття майстра із експлуатації вказаної ділянки колії. 

У випадку пошкодження транспортних засобів залізниці, слід-
чому доцільно допитувати працівників залізниці, які зазвичай перши-
ми виявляють пошкодження, а саме: прийомоздавача сортувальної 
рампи, працівників пункту технічного огляду рухомого складу (ПТО), 
робітників із усунення комерційних браків. 

Під час допиту працівників прийомоздавача сортувальної рампи 
необхідно з’ясувати такі питання: 

– у який час доби працював свідок у день виявлення пошко-
дження рухомого складу; 

– коли подали вагони на сортувальну рампу (дата, години, хви-
лини); 

– технічний та комерційний стан вагона: цілісність даху, стін, 
підлоги вагона; стан стельових, бічних, дверних люків, пічної розділ-
ки; справність дверної накладки; наявність закруток з обох боків ваго-
на на дверях та їх стандартність; наявність пломб на обох дверях ваго-
на, дверному люку; наявність контрольних знаків на пломбах, їхню 
чіткість; справність пломб за зовнішнім виглядом і на дотик (закріп-
лення на мотузці, цілісність мотузки, її характер – одинарний дріт чи 
подвійний), справність запірного пристрою дверного люка; 

– хто і яким способом знімав закрутку і пломбу; 
– де зберігалися чи кому передані закрутка і пломби після зняття 

з вагона; 
– хто і яким способом відчиняв двері вагона; 
– у випадку пошкодження вагона описати характер пошкоджен-

ня, розміри, свіжість, наявність (відсутність) кіптяви, пилу, снігу й ін.; 
– загальне розташування вантажу у вагоні; 
– наявність у вагоні знаряддя злому і його характер; 
Під час допиту працівників пункту технічного огляду рухомого 

складу (ПТО), робітників із усунення комерційних браків, необхідно 
з’ясовувати такі питання: 

– їх місце роботи в день прибуття поїзда (вагона) з комерційним 
браком; 

– склад бригади, групи (під час допиту служби ПТО), у якій 
працював свідок у день виявлення браку; 

– яку сторону поїзда (вагона) оглядав і з ким; 
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– яку частину поїзда оглядав: голову, середину, хвіст, приблиз-
ну кількість вагонів; 

– час виявлення пошкодження – години, хвилини; 
– характер виявленого пошкодження: у якій частині вагона, кон-

тейнера; приблизні розміри проламів, їхню давнину; наявність свіжих 
слідів, припорошених кіптявою, пилом, снігом; 

– характерні особливості пошкодження вагона-контейнера: ви-
ламані, випиляні шалівки вагона, контейнера, сліди від предметів, 
якими зроблений пролам; 

– наявність, відсутність закруток, пломб на вагоні-контейнері; 
– стан стельових, бічних, дверних люків (відчинені, зачинені); 
– стан дверної накладки (болта дверної накладки); 
– стан дверей – відчинені, зачинені; 
– стан агрегатів рухомого складу, ознаки відсутніх елементів; 
– чи були сліди взуття на підлозі вагона, на об’єктах вантажу, 

їхні характерні особливості; 
– чи були які-небудь інші сліди, їх особливості; 
– чи були виявлені які-небудь сторонні предмети і що саме, міс-

це їх розташування у вагоні; 
– які заходи вжиті у зв’язку з виявленням браку: чи було повід-

омлено прийомоздавача, змінного майстра, працівника воєнізованої 
охорони (ВОХР). 

Судова залізнично-транспортної експертиза. Завдання, пе-
релік питань, які необхідно поставити експерту 

Судова експертиза – це дослідження експертом на основі спеціаль-
них знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію 
про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового 
розслідування. 

У науковій літературі достатньо висвітлена процедура ініцію-
вання та проведення різних криміналістичних експертиз, необхідність 
у проведенні яких може виникати під час здійснення досудового роз-
слідування кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 277 КК Украї-
ни, до них належать судово-трасологічна, судово-дактилоскопічна, 
судово-хімічна та інші експертизи, однак найскладнішою за методи-
кою проведення та найважливішою для прийняття законного рішення 
у кримінальних проваджень цієї категорії є проведення судової заліз-
нично-транспортної експертизи.  

Згідно з відомостями наданими всіма УМВС України на заліз-
ницях найбільш актуальним та проблематичним питання є ініціювання 
та проведення судової залізнично-транспортної експертизи, тому не-
обхідно розглянути основні завдання судової залізнично-транспортної 
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експертизи та перелік питань, які доцільно ставити експерту в поста-
нові про її проведення. 

Головними завданнями залізнично-транспортної експертизи є: 
1.1. Розв’язання діагностичних задач: дослідження технічного 

стану елементів інженерного обладнання верхньої та нижньої будови 
залізничної колії; дослідження технічного стану ходових частин та 
конструкцій рухомого складу залізничного транспорту; дослідження 
технічного стану вузлів (конструкцій) рухомого складу, а також верх-
ньої та нижньої будови колії в разі втрати надійності (міцності, жорст-
кості, стійкості) їх окремих елементів; дослідження технічного стану 
елементів пристроїв автоматики, телемеханіки, зв’язку та електропос-
тачання залізниць; встановлення відповідності технічного стану дослі-
джуваних об’єктів вимогам нормативних документів, що діють на залі-
зничному транспорті України, а у випадку його невідповідності – 
встановлення, у чому саме вказана невідповідність проявилась, тобто 
які були несправності елементів досліджуваних об’єктів. 

1.2. Розв’язання ситуаційних задач: дослідження обставин залі-
знично-транспортної пригоди в разі «класичного» сходу з рейок рухо-
мого складу (дослідження взаємодії колії та рухомого складу; дослі-
дження режиму ведення поїзда; дослідження фактичних дій учасників 
залізнично-транспортної пригоди та встановлення відповідності цих 
дій вимогам нормативних документів); дослідження обставин залізни-
чно-транспортної пригоди під час зіткнення залізнично-транспортних 
засобів, наїздів на нерухомі перешкоди та людей (дослідження проце-
сів взаємодії транспортних засобів, які зіткнулися; визначення швид-
костей зіткнення; дослідження фактичних дій учасників ЗТП та вста-
новлення відповідності цих дій вимогам нормативних документів); 
дослідження обставин залізнично-транспортної пригоди в разі втрати 
міцності елементів верхньої будови колії, ходових частин та конструк-
цій рухомого складу (дослідження процесів взаємодії колії та рухомого 
складу; дослідження дій учасників ЗТП та встановлення відповідності 
цих дій вимогам нормативних документів); дослідження обставин залі-
знично-транспортної пригоди у разі відмови механізму керування про-
цесами перевезень (дослідження фактичних дій учасників ЗТП та вста-
новлення відповідності цих дій вимогам нормативних документів); 
дослідження обставин залізнично-транспортної пригоди внаслідок 
відмови пристроїв автоматики, телемеханіки, зв’язку та електропоста-
чання (дослідження дій учасників ЗТП та встановлення відповідності 
цих дій вимогам нормативних документів); дослідження обставин залі-
знично-транспортної пригоди у разі втрати стійкості рейко-шпальної 
решітки та ін. (дослідження процесів, що пов’язані з виникненням кри-
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тичних внутрішніх (температурних) та зовнішніх сил, за яких відбува-
ється поперечний до осі колії зсув рейко-шпальної решітки; дослі-
дження взаємодії шпальної основи з баластом; дослідження фактичних 
дій учасників ЗТП та встановлення відповідності цих дій вимогам но-
рмативних документів). 

1.3. Дослідження реалізованого механізму (механізму-ори-
гіналу) залізнично-транспортної пригоди, який фрагментарно відобра-
жений у матеріалах кримінального провадження матеріальною та зна-
чною мірою спотвореною ідеальною інформацією, шляхом 
розв’язання різних задач залізнично-транспортної трасології (встанов-
лення виду залізнично-транспортної пригоди шляхом аналізу слідової 
картини, яка утворилася під час взаємодії колії та рухомого складу; 
встановлення транспортного засобу, який першим зійшов із рейок; 
встановлення стану поїзда – стиснутого чи розтягнутого – у момент 
сходу з рейок рухомого складу за слідами коліс, залишених на шпалах 
та баласті; встановлення безпосередньої технічної причини ЗТП); до-
слідження механізму-оригіналу ЗТП шляхом встановлення фактичних 
дій його учасників та відповідності цих дій вимогам нормативних до-
кументів; дослідження механізму-оригіналу ЗТП шляхом розв’язку 
системи диференційних рівнянь, що описують рух транспортних засо-
бів у момент реалізації вказаної пригоди; моделювання механізму ЗТП, 
тобто побудова моделі, яка відтворює особливості реалізованого ме-
ханізму ЗТП, із застосуванням спеціальних критеріїв подібності (вста-
новлення зв’язків взаємодії, моделювання форми механізму у вигляді 
графічної структурної схеми, яка складається з незалежних ланцюгів, у 
яких проміжні ланки, що утворюють стійкі причинно-наслідкові 
зв’язки, розглядаються як технічні причини-посередники; моделюван-
ня змісту механізму, тобто моделювання зовнішніх взаємодій механіз-
му з оточуючими системами та внутрішніх динамічних перетворень 
залізнично-транспортних ситуацій, що охоплюють усю структуру ме-
ханізму); побудова моделей гіпотетичних механізмів; дослідження (в 
думках чи експериментальне) вказаних моделей із метою встановлення 
безпосередньої технічної причини виникнення ЗТП та можливості її 
запобігання. 

Перед залізнично-транспортною експертизою можуть бути по-
ставлені також інші завдання, вирішення яких пов’язане з досліджен-
ням технічного стану рухомого складу залізниць, елементів верхньої 
та нижньої будови колії, пристроїв сигналізації, централізації, блоку-
вання та ін., а також дій учасників залізнично-транспортної пригоди. 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань, які слідчий може іні-
ціювати у постанові про призначення експертизи є такий: 
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До пункту 1.1. 
1. У якому технічному стані знаходились елементи верхньої 

(нижньої) будови колії на j-му пікеті і-ого кілометра перегона А–В у 
момент сходу з рейок рухомого складу і чи відповідав цей стан вимо-
гам нормативних документів, що діють на залізничному транспорті 
України? Якщо технічний стан елементів верхньої (нижньої) будови 
колії у момент сходу з рейок рухомого складу не відповідав вимогам 
конкретних пунктів нормативних документів, то у чому саме прояви-
лась ця невідповідність, тобто які були несправності елементів верх-
ньої (нижньої) будови колії? 

2. У якому технічному стані знаходились елементи ходових час-
тин і конструкцій рухомого складу, який зійшов із рейок і чи відповідав 
цей стан вимогам конкретних пунктів нормативних документів, що ді-
ють на залізничному транспорті України? Якщо технічний стан елемен-
тів ходових частин і конструкцій рухомого складу, який зійшов з рейок 
не відповідав вимогам конкретних пунктів нормативних документів, то 
у чому саме проявилась ця невідповідність, тобто, які були несправності 
елементів ходових частин та конструкцій рухомого складу? 

3. У якому технічному стані знаходилась гальмівна система ру-
хомого складу і чи відповідав цей стан вимогам конкретних пунктів 
нормативних документів, що діють на залізничному транспорті Украї-
ни? Якщо технічний стан гальмівної системи рухомого складу не від-
повідав вимогам конкретних пунктів нормативних документів, то у 
чому саме проявилась ця невідповідність, тобто, які були несправності 
гальмівної системи? 

4. У якому технічному стані знаходилась система сигналізації, 
централізації та блокування (або її окремі елементи) на станції А (на 
перегоні А–В) і чи відповідав цей стан вимогам конкретних пунктів 
нормативних документів, що діють на залізничному транспорті Украї-
ни? Якщо технічний стан системи сигналізації, централізації та блоку-
вання (або окремих її елементів) не відповідав вимогам конкретних 
пунктів нормативних документів, то у чому саме проявилась ця невід-
повідність, тобто, які були несправності системи сигналізації, центра-
лізації та блокування (або окремих її елементів)? 

5. У якому технічному стані знаходилась система попередження 
зіткнень на залізничному переїзді й чи відповідав цей стан вимогам 
конкретних пунктів нормативних документів, що діють на залізнично-
му транспорті України? Якщо технічний стан системи попередження 
зіткнень на переїзді не відповідав вимогам конкретних пунктів норма-
тивних документів, то у чому саме проявилась ця невідповідність, тоб-
то, які були несправності системи попередження зіткнень на переїзді? 
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6. Чи відповідало розташування та облаштування залізничного пере-
їзду вимогам нормативних документів, що діють на залізничному транс-
порті України? Якщо ні, то у чому саме ця невідповідність проявилась? 

До пункту 1.2. 
1. Якими пунктами нормативних документів, що діють на заліз-

ничному транспорті України, повинні були керуватися посадові особи 
господарства перевезень під час формування поїзда, у якому відбувся 
схід з рейок рухомого складу? Чи була невідповідність між діями по-
садових осіб господарства перевезень і вимогами конкретних пунктів 
нормативних документів, що діють на залізничному транспорті Украї-
ни під час формування поїзда, в якому відбувся схід з рейок рухомого 
складу? Якщо була, то у чому саме ця невідповідність проявилась? 

2. Якими пунктами нормативних документів, що діють на заліз-
ничному транспорті України, повинні були керуватися члени локомо-
тивної бригади до сходу з рейок (зіткнення, наїзду), у момент сходу з 
рейок (зіткнення, наїзду) та після сходу з рейок (зіткнення, наїзду) ру-
хомого складу? Чи була невідповідність між діями членів локомотив-
ної бригади і вимогами конкретних пунктів нормативних документів, 
що діють на залізничному транспорті України під час ведення поїзда, у 
якому відбувся схід із рейок рухомого складу (зіткнення, наїзд)? Якщо 
була, то у чому саме ця невідповідність проявилась? 

3. Якими пунктами нормативних документів, що діють на заліз-
ничному транспорті України, повинні були керуватися посадові особи 
господарства перевезень у процесі виконання поїзної (маневрової) ро-
боти? Чи була невідповідність між діями посадових осіб господарства 
перевезень і вимогами конкретних пунктів нормативних документів, 
що діють на залізничному транспорті України у процесі виконання 
поїзної (маневрової) роботи? Якщо була, то у чому саме ця невідповід-
ність проявилась? 

4. Якими пунктами нормативних документів, що діють на заліз-
ничному транспорті України, повинні були керуватися посадові особи 
колійного господарства у процесі технічного утримання (ремонту) за-
лізничної колії на j-му пікеті і-ого кілометра перегона А-В? Чи була 
невідповідність між діями посадових осіб колійного господарства і 
вимогами конкретних пунктів нормативних документів, що діють на 
залізничному транспорті України у процесі технічного утримання (ре-
монту) залізничної колії на j-му пікеті і-ого кілометра перегона А–В? 
Якщо була, то у чому саме ця невідповідність проявилась? 

5. Якими пунктами нормативних документів, що діють на заліз-
ничному транспорті України, повинні були керуватися посадові особи 
локомотивного (вагонного) господарства у процесі технічного утриман-
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ня (ремонту) рухомого складу? Чи була невідповідність між діями поса-
дових осіб локомотивного (вагонного) господарства і вимогами конкре-
тних пунктів нормативних документів, що діють на залізничному транс-
порті України у процесі технічного утримання (ремонту) рухомого 
складу? Якщо була, то у чому саме ця невідповідність проявилась? 

6. Якими пунктами нормативних документів, що діють на заліз-
ничному транспорті України, повинні були керуватися посадові особи 
господарства сигналізації, централізації та блокування у процесі техні-
чного утримання (ремонту) системи попередження зіткнень на заліз-
ничному переїзді? Чи була невідповідність між діями посадових осіб 
господарства сигналізації, централізації та блокування і вимогами кон-
кретних пунктів нормативних документів, що діють на залізничному 
транспорті України у процесі технічного утримання (ремонту) системи 
попередження зіткнень на залізничному переїзді? Якщо була, то у чо-
му саме ця невідповідність проявилась? 

До пункту 1.3. 
1. Яка безпосередня технічна причина сходу з рейок (зіткнення, 

наїзду) рухомого складу (вказати кількість вагонів, що зійшли, номер 
поїзда, місце та час сходу, зіткнення, наїзду)? Яка послідовність про-
міжних технічних причин, що призвели до формування безпосередньої 
технічної причини сходу з рейок (зіткнення, наїзду) рухомого складу? 

2. Чи була технічна можливість запобігти цій залізнично-
транспортній пригоді у момент виникнення небезпеки сходу з рейок (зі-
ткнення, наїзду) рухомого складу? Якщо була, то хто з посадових осіб 
залізничного транспорту міг це зробити і які вимоги нормативних доку-
ментів необхідно було тоді виконати? 

Крім цього, у постанові (ухвалі) про призначення залізнично-
транспортної експертизи повинні бути зазначені фактичні дії учасни-
ків залізнично-транспортної пригоди та задані інші вихідні дані для 
виконання екпертизи, а саме: 

– різноманітні деталі, вилучені з місця події у зв’язку з віднов-
лювальними роботами; фотознімки загального вигляду місця пригоди, 
пошкодженої ділянки колії і рухомого складу, окремих їх вузлів та 
деталей; фотознімки сторонніх предметів; ескізи зломаних деталей із 
вказанням дефектів, тріщин та т. д.; фотознімки вагонів, завантаження 
яких не відповідає вимогам нормативних документів; 

– акти огляду та вимірювання параметрів рейкової колії, стріло-
чних переводів, вагонів, які зійшли з рейок, пристроїв та споруд, тяго-
вого рухомого складу та ін. із вказанням відхилень від норм їх утри-
мання та пошкоджень, що утворились у результаті спрацювання меха-
нізму ЗТП; 
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– акти контрольної перевірки автогальм вагонів, які залишились 
(втримались) на рейках; 

– акти технічного стану та роботи технічних засобів безпеки руху 
(тобто сигналізації, централізації, блокування, радіозв’язку, автоматичної 
локомотивної сигналізації та ін.), що мають відношення до ЗТП; 

– акти про пошкодження рухомого складу; 
– натурний лист поїзда; 
– швидкостемірна стрічка поїзда та результати її розшифрову-

вання (з вказанням місця зберігання оригіналу); 
– довідка ВУ-45 про забезпечення поїзда автогальмами; 
– попередження про обмеження швидкості руху на ділянці, де відбу-

лася ЗТП; 
– результати розрахунків та експериментів, що виконані силами 

службового розслідування; технічні висновки спеціалістів вищих навча-
льних закладів; 

– фрагменти графіка виконаного руху поїздів на ділянці, де відбу-
лася ЗТП; журнали диспетчерських розпоряджень; журнали огляду рей-
кової колії та стрілочних переводів; книга ревізорських вказівок у частині, 
що стосується ЗТП; журнали ВУ-100, ДУ-2 (ДУ-3), ДУ-46, ТУ-152; 

– план та профіль залізничної ділянки, на якій відбулася ЗТП; дові-
дка про результати останньої перевірки технічного стану рейкової колії 
колієвимірювальними та дефектоскопічними засобами; стрічки перевірки 
технічного стану рейкової колії вагоном-вимірювачем; журнали ПУ-28 та 
ПУ-29 про результати натурних перевірок рейкової колії; 

– накладні дорожні відомості (у випадку ЗТП із вантажними по-
їздами); 

– довідка з найближчої метеостанції; 
– довідка про пошкодження вантажів; 
– довідка про матеріальний збиток, який виник у результаті по-

шкодження елементів верхньої та нижньої будови колії, рухомого 
складу, пристроїв СЦБ, контактної мережі, втрати та пошкодження 
вантажів, а також затрат на ліквідацію наслідків ЗТП; 

– пояснювальні записки посадових осіб-учасників ЗТП, відомо-
сті про знаходження їх на роботі та про час їх відпочинку перед робо-
тою; результати останніх випробувань про знання посадових інструк-
цій та нормативних документів, медичні огляди; 

– архіваторні записи переговорів посадових осіб під час ЗТП; 
– акти службового розслідування форми РБУ-1 чи РБУ-3; техні-

чний висновок про причини ЗТП; 
– протоколи оперативних нарад при керівниках відповідних 

структурних підрозділів; протокол оперативної наради при начальнику 
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дирекції залізничних перевезень; протокол та наказ начальника відпо-
відної служби залізниці; 

– протокол оперативної наради при начальнику залізниці та на-
каз начальника залізниці; 

– протоколи допиту свідків, постраждалих, обвинувачених; про-
токоли інших слідчих та судових дій; 

– висновки експертів інших спеціальностей. 
Якщо до моменту призначення експертизи слідчому (суду) не 

вдалося усунути протиріччя у вихідних даних, що були в справі, він 
має право зазначати в постанові (ухвалі) варіанти їх значень і отримати 
висновки стосовно кожного з них. 

Слідчий не має права вимагати від експерта, щоб той самостій-
но вибирав зі справи вихідні дані для проведення експертизи. Водно-
час слідчий може поставити перед експертом питання про технічну 
спроможність (неспроможність) тих чи інших даних, які є у матеріалах 
кримінального провадження. 

 
 
 
 

3.3. Взаємодія органів внутрішніх справ 
на транспорті з територіальними органами 
внутрішніх справ, органами прокуратури 

та оперативними підрозділами у сфері транспорту 

 
У боротьбі зі злочинністю на транспортних магістралях важливе 

місце традиційно займає взаємодія органів внутрішніх справ на транс-
порті з територіальними органами внутрішніх справ, органами проку-
ратури, а також з органами державної безпеки, митними органами, 
адміністрацією та громадськими організаціями транспортних підпри-
ємств. 

Взаємодія в органах внутрішніх справ на транспорті – форма ін-
теграції спільних зусиль різних суб’єктів (працівників, їх груп та коле-
ктивів, підрозділів та служб), узгоджена за метою, завданням, місцем 
та часом застосування. Взаємодія налагоджується самими елементами 
системи повсякденно у випадку, коли немає потреби залучати до цієї 
справи можливості координаційного (організаційного) центру. 

Насамперед необхідно зазначити, що ефективність розслідування 
злочинів цієї категорії залежить від налагодження ефективної співпраці 
органів внутрішніх прав на транспорті та територіальними органами 
внутрішніх справ. 
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Специфіка вчинення злочинів, пов’язаних із пошкодженням 
шляхів сполучення транспортних засобів залізничної інфраструктури, 
характеризується тим чинником, що злочини часто вчиняються в од-
ному місці, а наслідки виявляють в іншому, або ж, місце вчинення чіт-
ко визначене, а злочинець із викраденим можуть перебувати у іншому 
місці. Тому, налагодження співпраці органів внутрішніх прав на 
транспорті та територіальними органами внутрішніх справ мають ви-
значальне значення. 

Співпраця вказаних підрозділів ОВС може відбуватись у таких 
формах: 

– обмін інформацією про вчинені злочини (спосіб, час, знаряддя 
та ін.), а також про осіб, які могли його вчинити, викрадені об’єкти та 
ін., із метою розкриття злочинів цієї категорії «по гарячих слідах» та 
ефективного здійснення досудового розслідування загалом; 

– організація систематизованого, взаємного обміну оператив-
ною інформацією про факти, що мають значення для організації боро-
тьби із зазначеними злочинами; 

– проведення спільних засідань і нарад керівних структур ві-
домств; 

– розроблення, прийняття й видання спільних наказів, вказівок 
та методичних рекомендацій із питань організації боротьби з вказани-
ми злочинами; 

– спільна участь у проведенні спеціальних розшукових та опе-
ративно-профілактичних операцій; 

– спільна участь у проведенні тактичних операції залежно від слід-
чих ситуацій: «Розшук злочинця», «Затримання «по гарячих слідах»», 
«Встановлення свідків», «Збирання відомостей про злочинця», а у випад-
ку пошкодження із корисливих мотивів «Розшук викрадених об’єктів»; 

– спільна розробка планів профілактичної та оперативно-розшукової 
роботи щодо забезпечення недоторканості об’єктів залізниці; 

– створення у великих містах єдиної системи обліку й аналізу опе-
ративної інформації про факти та осіб, щодо яких є оперативний інтерес; 

– організація спільних рейдів на шляхах станцій і під’їзних шляхів, 
що прилягають до них із виявлення, чи здійснюють пошкодження шляхів 
сполучення та транспортних засобів залізниці; 

– у кримінальних провадженнях, де створені міжрегіональні 
СОГ, формувати спільні плани слідчих дій та оперативно-розшукових 
заходів, із чітко визначеними заходами для виконання; 

– проведення спільними зусиллями рейдів, перевірок фінансової 
звітності пунктів прийому металу та підприємств залізничної інфра-
структури; 
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– спільна інформаційно-правова робота із запобігання й профі-
лактики злочинів. 

Крім цього, п.п. 4.8 та 4.9 наказу МВС України № 700 від 
14.08.2012 р. «Про організацію взаємодії органів досудового розсліду-
вання з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попере-
дженні, виявленні та розслідуванні злочинів» передбачено, що для до-
судового розслідування злочинів, учинених на території декількох ра-
йонів регіону, наказом начальника ГУМВС, УМВС, погодженим з на-
чальником слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС, може ство-
рюватися СОГ ГУМВС, УМВС. Контроль за її роботою покладається 
на слідче управління (відділ) ГУМВС, УМВС. 

Для досудового розслідування злочинів, учинених на території 
декількох областей (регіонів), наказом МВС може створюватися між-
регіональна СОГ. Контроль за її роботою покладається на Головне 
слідче управління МВС України або слідче управління (відділ) 
ГУМВС, УМВС, на території обслуговування якого вчинено найбіль-
шу кількість злочинів. 

У випадку вчинення злочинів, передбачених ст. 277 КК України, 
які спричинили аварію поїзда чи настання інших тяжких наслідків або 
завдало б великої матеріальної шкоди, практичним слідчим необхідно 
через чергових слідчих ГУ МВС, УМВС ініціювати перед черговими 
слідчими ГСУ МВС про необхідність скерування спецповідомлення 
про вказані події, згідно з вказівками ГСУ МВС України від 26.06.2013 р. 
за № 13/7-8974. 

Важливу роль у ефективному здійсненні досудового розсліду-
вання цієї категорії кримінальних проваджень відіграє налагоджена 
співпраця органів досудового слідства та органів прокуратури. 

Згідно з положеннями КПК України, а саме ст. 36, прокурор 
здійснює нагляд за дотриманням законів під час проведення досудово-
го розслідування у формі процесуального керівництва досудовим роз-
слідуванням. 

Наказом Генеральної Прокуратури України від 28.12.2012 р. 
№ 3/1гн «Про особливості організації діяльності органів прокуратури у 
сфері транспорту» передбачено, що працівники прокуратури зо-
бов’язані забезпечити нагляд за додержанням законів органами внут-
рішніх справ на транспорті під час здійснення оперативно-розшукової 
діяльності, а також під час прийняття заяв, повідомлень про вчинені 
злочини у сфері транспорту та внесення відповідних відомостей до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснювати процесуальне 
керівництво у всіх кримінальних провадженнях, які розслідуються 
слідчими слідчих відділів Управлінь Міністерства внутрішніх справ 
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України на залізницях, їх лінійних відділів Головних управлінь Мініс-
терства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, об-
ластях, містах Києві та Севастополі, а також у кримінальних прова-
дженнях про злочини у сфері транспорту, які розслідуються Головним 
слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ України.  

Крім цього, працівники прокуратури систематично за власною 
ініціативою чи за запитом прокуратури іншої області мають право 
надсилати інформацію щодо стану законності та злочинності, матеріа-
ли правоохоронних та контролюючих органів, статистичну звітність 
щодо їх діяльності, іншу інформацію про порушення чинного законо-
давства. 

У разі надходження повідомлень про катастрофи, аварії, терори-
стичні акти, вибухи, пожежі, вчинені з обтяжуючими обставинами і в 
умовах неочевидності, інші події та злочини на транспорті, внаслідок 
яких загинули люди, чи вони набули широкого громадського розголо-
су, спеціалізованим прокурорам із нагляду за додержанням законів у 
транспортній сфері зобов’язано особисто виїжджати на місце події з 
метою належної організації його огляду та проведення першочергових 
слідчих (розшукових) дій. 

Окремо варто зупинитись на характеристиці форм і методів вза-
ємодії підрозділів транспортної міліції з адміністраціями транспортних 
підприємств. Для кращого розуміння змісту організації взаємодії під-
розділів транспортної міліції з адміністраціями транспортних підпри-
ємств з профілактики правопорушень необхідно більш детально зупи-
нитися на характеристиці, власне, форм і методів взаємодії. 

Співпраця вказаних підрозділів може відбуватися у таких формах: 
– обмін інформацією про стан злочинності та громадського по-

рядку, а також про осіб, які схильні до вчинення правопорушень; 
– проведення спільних засідань і нарад керівних структур ві-

домств; 
– розроблення, прийняття й видання спільних наказів, вказівок та ін-

струкцій із питань організації боротьби з правопорушеннями, а також з їх 
профілактики; 

– спільна участь у проведенні спеціальних оперативно-
профілактичних операцій («Октан», «Вантаж», «Пасажир», «Невід», 
«Іноземець», «Нічний вокзал» та ін.); 

– формування спільних комплексно-профілактичних планів та їх 
реалізація; 

– проведення спільними зусиллями рейдів, перевірок фінансової 
звітності, документообігу, зберігання матеріальних цінностей, порядку 
використання бюджетних коштів; 
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– поєднання зусиль зі створення на підприємствах транспорту 
громадських формувань з охорони правопорядку та надання допомоги 
в їх роботі; 

– спільна інформаційно-правова робота із запобігання й профі-
лактики злочинів; 

– спільний аналіз причин та умов, що сприяють учиненню зло-
чинів, проведення заходів з їх усунення; 

– взаємодія підрозділів ЛВ ОВС із відділами кадрів транспортних 
підприємств із проведення профілактичної роботи серед працівників, 
діяльності кадрових комісій, та з перевірки осіб, які приймаються на 
роботу й ін.; 

– проведення навчальних занять із громадськими формуваннями 
з охорони правопорядку транспортних підприємств із тактики й мето-
дики охорони громадського порядку та профілактики злочинів. 

Аналіз практичної діяльності в напрямку організації взаємодії 
дозволяє визначити такі методи: 

– спільне вивчення й аналіз умов, що сприяли вчиненню злочинів; 
– аналіз стану спільної профілактичної роботи; 
– планування й проведення спільних заходів; 
– контроль і перевірка виконання; 
– спільна оцінка результатів; 
– визначення, зважаючи на профілактичну ситуацію, що сфор-

мувалася, перспективних завдань і мобілізація на їх вирішення праців-
ників транспортної міліції і залізничників; 

– надання взаємодопомоги. 
Під час практичної діяльності працівники транспортної міліції 

для належного розслідування цієї категорії кримінальних проваджень 
використовують сили та засоби відомчої воєнізованої охорони на залі-
зничному транспорті.  

Положенням «Про відомчу воєнізовану охорону на залізничному 
транспорті», затвердженим постановою КМУ від 11.01.1994 № 7, визна-
чено, що основними завданнями відомчої воєнізованої охорони на заліз-
ничному транспорті є: 

– здійснення охорони вантажів на шляху прямування та в пар-
ках станцій за переліком, затвердженим Мінінфраструктури; 

– здійснення охорони об’єктів залізничного транспорту за пере-
ліком, затвердженим Укрзалізницею; 

– запобігання незаконному проїздові сторонніх осіб у вантаж-
них поїздах і ходінню сторонніх осіб залізничними коліями у невизна-
чених місцях; 
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– запобігання та ліквідація пожеж на підприємствах, в установах 
та організаціях, що входять до складу залізниць України, а також у 
залізничному рухомому складі. 

Взаємодія підрозділів ОВС із установами воєнізованої охорони 
на залізничному транспорті ґрунтується на виконанні положень поста-
нови КМУ від 14.04.2004 р. № 460 «Про затвердження Порядку взає-
модії відомчої воєнізованої охорони з органами (підрозділами) внут-
рішніх справ, Служби безпеки, Збройних Сил, Міністерства з питань 
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи у разі виникнення надзвичайних ситуацій 
на об’єктах підвищеної небезпеки», згідно з якою взаємодія відомчої 
воєнізованої охорони з органами ОВС організовується і здійснюється з 
метою забезпечення надійної охорони об’єктів у разі виникнення на 
цих об’єктах надзвичайних ситуацій. 

У разі виникнення надзвичайної ситуації на об’єкті здійснюють-
ся такі основні заходи взаємодії:  

Відомча воєнізована охорона:  
Начальник варти відомчої воєнізованої охорони:  
– вживає заходів до посилення охорони об’єкта, доповідає про об-

становку диспетчерові або начальникові зміни на об’єкті, керівникові під-
розділу відомчої воєнізованої охорони для негайного інформування керів-
ника підприємства, об’єкт якого охороняється, та органів (підрозділів) взає-
модії і діє за їх вказівками; 

– у разі руйнування життєво важливих центрів об’єкта, виник-
нення стихійного лиха, вибуху, аварії, катастрофи на об’єкті, що за-
грожує життю працівників відомчої воєнізованої охорони та осіб, які 
працюють на об’єкті, віддає наказ про їх переміщення в безпечне міс-
це, звідки вони могли б спостерігати за об’єктом, і доповідає про події 
диспетчеру або начальникові зміни на об’єкті, керівникові підрозділу 
відомчої воєнізованої охорони для негайного інформування керівника 
підприємства, об’єкт якого охороняється, та органів (підрозділів) взає-
модії. Після ліквідації небезпеки особи, що входять до складу варти, 
повертаються на свої місця;  

– у разі виникнення на об’єкті пожежі сповіщає про це підрозділ 
пожежної охорони, доповідає диспетчерові або начальникові зміни на 
об’єкті, керівникові підрозділу відомчої воєнізованої охорони для не-
гайного інформування керівника підприємства, об’єкт якого охороня-
ється, вживає негайних заходів щодо локалізації та ліквідації пожежі 
первинними засобами пожежогасіння;  

– у разі нападу сторонніх осіб на об’єкт чи варту доповідає про 
це диспетчерові або начальникові зміни на об’єкті, керівникові підроз-



 511

ділу відомчої воєнізованої охорони для негайного інформування кері-
вника підприємства, об’єкт якого охороняється, органу внутрішніх 
справ і СБУ та вживає заходів для організації відбиття нападу.  

Працівники відомчої воєнізованої охорони:  
– вживають заходів до дотримання на об’єкті пропускного та 

внутрішньооб’єктового режиму, здійснюють огляд усіх видів транспор-
тних засобів і вантажів на контрольно-пропускних пунктах у разі в’їзду 
на територію об’єкта та виїзду з неї, повідомляють орган внутрішніх 
справ про незаконні дії осіб, які створюють загрозу громадській безпеці, 
життю та здоров’ю інших осіб;  

– затримують в установленому порядку осіб, які вчинили пра-
вопорушення, пов’язані з посяганням на об’єкт та інше майно, для 
встановлення їх особи, складення протоколу про адміністративне пра-
вопорушення та в інших випадках, передбачених законом, і у разі по-
треби передають таких осіб до органів внутрішніх справ;  

– керівник підрозділу відомчої воєнізованої охорони у разі ма-
сових порушень громадського порядку на території об’єкта та поблизу 
нього організовує виконання обов’язків працівниками відомчої воєні-
зованої охорони за посиленим варіантом, інформує органи (підрозділи) 
взаємодії про всі факти затримання порушників, конфліктні ситуації, 
провокаційні дії або погрози щодо керівників і працівників підприємс-
тва та працівників відомчої воєнізованої охорони і разом з органами 
внутрішніх справ та СБУ вживає заходів до посилення охорони 
об’єкта і припинення порушень громадського порядку.  

Органи внутрішніх справ:  
– надають службовим нарядам відомчої воєнізованої охорони 

допомогу в блокуванні місця виникнення надзвичайної ситуації, а та-
кож в охороні об’єктів під час масових порушень громадського поряд-
ку на їх території або в прилеглих місцях;  

– надають старшим посадовим особам службових нарядів ві-
домчої воєнізованої охорони допомогу в затриманні правопорушників, 
які незаконно проникли на територію об’єкта і посягають на об’єкт та 
інше майно;  

– інформують керівників підприємств, об’єкти яких охороня-
ються, про стан криміногенної обстановки в місцях розташування 
об’єктів. 

Підсумовуючи, зазначимо, що успіх організації розслідування 
всього комплексу злочинів, що вчиняються на рухомому складі заліз-
ничного транспорту залежить від діяльності відповідних правоохорон-
них органів, ефективність роботи яких насамперед залежить від її пра-
вильної організації. 
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Розділ 4 
 

ПРОФІЛАКТИКА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПОШКОДЖЕННЯМ 

ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
ЗАЛІЗНИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 
Залізниця України є не тільки важливим стратегічним об’єк-

том, на якому засновані промисловість, торгівля, пасажирські пере-
везення в державі, а й частиною інфраструктури міжнародної транс-
портної системи.  

Створення умов безпечного і безперебійного руху залізничного 
транспорту є одним із головних завдань державного рівня. Вирішуєть-
ся воно передусім шляхом забезпечення функціонування дієвого меха-
нізму запобігання і протидії злочинам, що вчиняються в цій сфері.  

Будучи детермінованою об’єктивними і суб’єктивними чинниками, 
профілактика злочинів на залізничному транспорті є відносно самостій-
ним видом діяльності, для якої характерні певні завдання і мета. 

Основними завданнями, на нашу думку, є:  
1) систематичне, повне виявлення й аналіз явищ, тенденцій у 

розвитку, протиріч, які сприяють формуванню особистості злочинця, 
виникненню та реалізації злочинних намірів;  

2) систематичне і повне виявлення осіб, здатних вчинити кримі-
нальні правопорушення;  

3) постійний і цілеспрямований вплив на вищевказані об’єкти – 
усунення або нейтралізація криміногенних чинників, зміну антигро-
мадської спрямованості особистості.  

Окремо, варто визначити завдання управління діяльністю з профіла-
ктики на залізничному транспорті – це завдання організаційного, матеріаль-
ного, кадрового та інформаційного забезпечення профілактичної роботи. 

Виділення профілактики злочинів на залізничному транспорті 
як самостійного виду практичної діяльності неможливе без чіткого 
вирішення питання щодо її мети, а саме: 

1) виключення можливості вчинення злочинів під впливом цього 
криміногенного чинника в результаті його усунення або нейтралізації; 

2) недопущення вчинення злочину конкретною особою завдяки 
позитивним змінам його особистості. 

Реальне досягнення мети профілактики злочинів повинно вира-
жатися у зниженні рівня абсолютних показників злочинності, або навіть 
у ліквідації злочинності у певному виді транспортної діяльності, або на 
певному об’єкті. Для досягнення мети профілактикою застосовуються 
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спеціальні методи й форми державного, нормативно-правового, органі-
заційного, ідеального, технічного, виховного й іншого порядку, що не 
суперечить принципу законності. 

Профілактика злочинів на залізничному транспорті, зокрема 
пов’язаних із пошкодженням шляхів сполучення і транспортних засо-
бів, є особливим видом соціальної діяльності, що може поєднуватись із 
певними обмеженнями прав осіб, а тому має здійснюватись із дотри-
манням принципів, головне місце серед яких займають: 

– законність – це вимога додержуватись закону всіма без винят-
ку суб’єктами профілактичної діяльності. Законність передбачає, що 
всі попереджувальні заходи, спрямовані на протидію злочинності, ма-
ють базуватися на положеннях Конституції та законів України. Жодні 
прагнення ефективності, високої результативності не можуть виправ-
довувати застосування профілактичних заходів, що незасновані на но-
рмах закону; 

– гуманність – моральне людяне ставлення до об’єкта профілакти-
ки. Недопустимо застосовувати під час проведення профілактичної робо-
ти до осіб фізичне насильство, приниження людської гідності тощо. Бу-
вають непоодинокі випадки, коли працівники міліції під час затримання 
осіб, проведення допитів та інших дій вдаються до застосування незакон-
них методів (залякування, фізичний, психічний тиск). Такі дії згідно з 
чинним законодавством – недопустимі. По-перше, особи, що вдаються до 
таких методів, можуть підпадати під дію кримінального закону. З іншого 
боку, такі дії викликають озлобленість у винних осіб, і ні про який вихов-
ний вплив не може бути і мови. Тому повинна бути пріоритетність мето-
дів переконання над методами примусу; 

– індивідуальний підхід – до кожної особи необхідно підійти під 
час проведення профілактичної роботи, зважаючи на її індивідуальні 
вольові, психічні, професійні та інші особливості. Оскільки, те що мо-
же бути дієвим для однієї особи, може бути шкідливим (протипоказа-
ним) для іншої; 

– демократизм – це широка участь у попереджувальній діяльно-
сті не тільки державних органів, але й адміністрацій транспортних та 
інших підприємств, трудових колективів, громадських формувань, 
представників замовників перевезень вантажів, пасажирів, а також 
окремих громадян; 

– соціально-економічна обґрунтованість передбачає, що попере-
джувальні заходи протидії злочинності мають бути обґрунтованими, 
насамперед з огляду на їх ефективність, поєднаної з реальною еконо-
мічною можливістю впровадження їх в життя, а також мають братися 
до уваги можливі негативні соціальні наслідки. Розраховувати на ре-
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 зультат можна лише від тих заходів, котрі держава спроможна здійс-
нити з огляду на своє економічне становище. 

Саме, зважаючи на реальні потреби і можливості, мають визна-
чатися конкретні завдання попереджувальної роботи, її пріоритети, 
основні об’єкти і коло суб’єктів, спрямованість, зміст і форми заходів 
превентивного впливу на злочинність; 

– наукова обґрунтованість – вимагає здійснення попереджува-
льної діяльності на науковій основі з використанням сучасних досяг-
нень науки, техніки, зокрема позитивного світового досвіду, залучення 
фахівців різних галузей знань, а не лише кримінології; 

– системність передбачає взаємопов’язаність попереджувальних 
заходів та охоплення ними різноманітних криміногенних чинників. З 
огляду на складний комплекс причин та умов, різні форми прояву зло-
чинності найважливішим завданням суб’єктів профілактики є досяг-
нення узгодженого впливу на криміногенні об’єкти. Це можливо лише 
за умов системної діяльності на надійній науковій основі; 

– комплексність – це використання різноманітних форм, методів і 
засобів профілактичної дії не тільки на злочинність, але й на соціальні, 
економічні, політичні, духовні та інші чинники, які впливають на неї;  

– практична спрямованість передбачає, що попереджувальні захо-
ди не можуть мати декларативного чи формального характеру, вони ма-
ють безпосередньо впливати на чинники, що детермінують злочинність; 

– своєчасність – це упереджуючий характер проведення профі-
лактичних заходів, тобто профілактична робота повинна бути здійсне-
на своєчасно, щоб не дати злочинному наміру перерости в конкретні 
дії – злочинний акт; 

– плановість – це проведення профілактичних заходів за відпо-
відними попередньо складеними планами, а не спонтанно; 

– взаємодія правоохоронних органів, інших органів державної 
влади з суспільними інститутами – це узгоджена діяльність різних ла-
нок однієї або декількох організаційних систем, спрямована на досяг-
нення загальної мети з найменшими витратами сил, засобів і часу; 

– диференціація – це виявлення відмінностей, та визначення 
споріднених явищ, чинників і процесів, які породжують злочинність, а 
також впливають на особу правопорушника. Беруть до уваги особли-
вості та специфіку функціонування підприємств і об’єктів залізнично-
го транспорту, реалізацію процесу транспортування. Крім того, це та-
кож зважання на індивідуальність особи правопорушника. 

До нормативних чинників, що впливають на стан забезпеченості 
профілактичної діяльності на залізничному транспорті, належать недос-
коналість законодавства та недостатня юридична відповідальність. Про-
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галини, наявні в чинному законодавстві, не дають можливості навіть за 
умови виявлення конкретних злочинів, пов’язаних із пошкодженням 
шляхів сполучення і транспортних засобів залізничної інфраструктури, 
притягувати до відповідальності злочинців, сприяють безвідповідально-
сті та безкарності. Одними з найважливіших гарантій дотримання нале-
жного рівня профілактики злочинів досліджуваної категорії є інститут 
державного примусу, основною складовою якого є інститут юридичної 
відповідальності. Саме за його допомогою виконуються завдання профі-
лактики злочинів, пов’язаних із пошкодженням шляхів сполучення і 
транспортних засобів залізничної інфраструктури, забезпечення соціа-
льної стабільності, охорони суспільства від злочинних посягань. 

Отже, профілактика злочинів має реалізовуватись на досконалій 
нормативно-правовій основі. Нормативно-правове забезпечення про-
філактики злочинів визначається як закріплення в законах, інших нор-
мативних актах вимог і положень, що сприяють реалізації завдань 
профілактики. 

Загалом нормативно-правове регулювання профілактики злочи-
нів, пов’язаних із пошкодженням шляхів сполучення та транспортних 
засобів, має здійснюватися у таких основних напрямках: 

1) щодо впливу на криміногенні та антикриміногенні чинники 
прямо чи опосередковано пов’язані зі злочинністю; 

2) щодо забезпечення належного порядку реалізації профілакти-
чної діяльності та правової регламентації конкретних профілактичних 
заходів. Проте такий розподіл є умовним, оскільки за своєю сутністю 
названі напрями є взаємодоповнюючими та можуть міститись в одно-
му нормативно-правовому акті. 

Нині в Україні нормативно-правове забезпечення не набуло сис-
темного характеру, складається з відомчих нормативно-правових актів 
та розрізнених норм галузевого законодавства, які до того ж можуть 
суперечити між собою. 

Залежно від юридичної сили нормативно-правове забезпечення 
профілактики можна розподілити на такі рівні: 

1) конституційні засади профілактики злочинів, що окреслені 
положеннями Конституції України, яка визначає правову спрямова-
ність усієї профілактики злочинів на недопущення протиправних дій зі 
сторони членів суспільства; 

2) законодавчі акти України (кодифіковані, і не кодифіковані), 
норми яких безпосередньо спрямовані на протидію злочинності або ж 
комплексно регулюють статус, завдання, функції, повноваження, обов’яз-
ки та права суб’єктів, для яких профілактика злочинів є одним із голо-
вних завдань; 
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3) підзаконні нормативні акти, що регулюють організацію, по-
рядок, форми і засоби профілактики та, зокрема комплексні, цільові 
програми боротьби зі злочинністю. 

Незважаючи на те, що закони мають вищу юридичну силу, нор-
мативно-правове регулювання профілактики злочинів на рівні підза-
конних актів має неабияке значення. Так, у законах зазвичай закріпле-
ні загальні питання профілактики, що регулюються в особливому ре-
жимі – шляхом відсилки до численних інструкцій чи програм. Отже, 
удосконалення підзаконних нормативних актів може істотно вплинути 
на поліпшення ефективності профілактики злочинів на залізничному 
транспорті, зокрема пов’язаних із пошкодженням шляхів сполучення 
та транспортних засобів. 

Особливістю нормативно-правового забезпечення профілактики 
злочинів на залізничному транспорті є так звана подвійна підпорядко-
ваність: з однієї сторони – профілактика на залізничному транспорті 
регламентується загальними нормативно-правовими актами, що зазви-
чай визначають нормативно-праві засади реалізації такого виду діяль-
ності; а з іншої – нормативно-правовими актами, що беруть до уваги 
особливості злочинності на транспорті, специфіку криміногенних чин-
ників, а також галузевий принцип діяльності підрозділів транспортних 
правоохоронних органів. Вивчення нормативних актів, що стосуються 
профілактики злочинів на залізничному транспорті й, зокрема, 
пов’язаних з пошкодженням шляхів сполучення та транспортних засо-
бів, засвідчує деяку невідповідність цьому ключовому принципу. Адже 
нині на практиці безпосереднім відправним нормативним актом зали-
шається Комплексна програма профілактики правопорушень на 2007–
2009 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 
20 грудня 2006 р. № 1767, яка не в повній мірі бере до уваги специфіку 
боротьби зі злочинністю на транспорті навіть, незважаючи на допов-
нення, які внесені у цю програму в зв’язку із закінченням строку дії 
Програми боротьби з правопорушеннями на транспорті на 2004–2006 
роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
26 грудня 2003 р. № 2029. Критичний аналіз щодо нормативно-
правового регулювання профілактики злочинів дозволяє дійти виснов-
ку, що програмування такого виду діяльності не відповідає стану кри-
міногенної ситуації, що сформувалась на об’єктах транспорту України. 
Передусім це стосується невідповідності як науковим засадам програ-
мування, так і нагальним потребам удосконалення практики профілак-
тики злочинів на транспорті. Так, зокрема, Програма боротьби з пра-
вопорушеннями на транспорті містила заходи, які належно не були 
систематизовані ні за видами транспорту загального користування, 
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зокрема залізничного, ні за видами злочинів. У нормативному акті не 
визначено пріоритетних напрямків боротьби з такими злочинами з 
огляду на особливості діяльності транспортної галузі, не заплановано 
заходів віктимологічної профілактики, а також чітких заходів міжна-
родного характеру щодо забезпечення збереженості транзитних ван-
тажів. Окрім цього, недостатньо уваги приділено формам та методам 
профілактики злочинів громадськими формуваннями та працівниками 
транспорту. У програмі також не зазначено механізму контролю за її 
виконанням. 

Водночас необхідно зазначити, що незважаючи на низку недо-
ліків, які певного мірою знизили результативність запланованих захо-
дів, сам факт розроблення та затвердження Програми боротьби з пра-
вопорушеннями на транспорті є важливим кроком на шляху до удо-
сконалення нормативно-правового забезпечення профілактики злочи-
нів на транспорті. Загалом програмні заходи не втратили своєї актуа-
льності. Частина з них залишились нереалізованими або ж реалізовані 
не в повному обсязі, незважаючи на нагальну потребу. Із метою удо-
сконалення нормативно-правового забезпечення профілактики злочи-
нів на залізничному транспорті на рівні програмування вбачається до-
цільність: по-перше, розроблення оновленої програми, яка б підпоряд-
ковувалась Комплексній програмі профілактики злочинів в Україні та 
розвивала її загальні положення з огляду на особливості профілактич-
ної роботи в умовах функціонування транспортної галузі; по-друге, 
видається доцільним розробити комплексну програму профілактики 
злочинів на транспорті, яка б складалась із підпрограм щодо кожного 
виду транспорту загального користування; по-третє, у комплексній 
програмі передусім необхідно визначити пріоритетні напрями профі-
лактики злочинів, які б в обов’язковому порядку випливали з пріори-
тетних напрямів функціонування та розвитку транспорту України, уз-
годжувались з особливостями транспортної галузі економіки, а відтак 
дещо відрізнялись від тих, які зазвичай розробляються для територіа-
льних органів внутрішніх справ. 

Зокрема щодо підпрограми профілактики злочинів на залізнич-
ному транспорті, то профілактичні заходи можуть бути систематизо-
вані за відношенням щодо економічних та загальнокримінальних зло-
чинів, пов’язаних із пасажирськими перевезеннями; вантажними пере-
везеннями; злочинів, пов’язаних із безпекою руху й експлуатації заліз-
ничного транспорту; економічних злочинів у допоміжних напрямах 
організаційно-господарської діяльності на залізничному транспорті; 
інших злочинів, які вчиняються на об’єктах залізничного транспорту 
через особливий режим їх функціонування. Причому профілактику 
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злочинів у сфері пасажирських та вантажних перевезень, злочинів, 
пов’язаних із безпекою руху й експлуатацією залізничного транспорту – 
розглядати в якості пріоритетних напрямів боротьби зі злочинами під-
розділами транспортної міліції. 

До організаційних чинників, що істотно впливають на ефектив-
ність регулювання зазначеною сферою, можуть належати не завжди 
ефективне управління силами та засобами органів внутрішніх справ із 
забезпечення протидії злочинам на залізничному транспорті, а також 
низько-ефективне та не завжди вдале використання оперативної інфо-
рмації стосовно осіб, котрі вчинили або здатні до вчинення злочинів. 

Важливою складовою в організації та здійсненні профілактики 
злочинів, пов’язаних із пошкодженням шляхів сполучення і транспор-
тних засобів, є належне інформаційне забезпечення органів та підроз-
ділів внутрішніх справ на залізничному транспорті. Зазначена інфор-
мація повинна охоплювати відомості про причини та умови вчинення 
злочинів. 

Відсутність або неповнота інформації про причини злочинів, 
вчинених на станціях, вокзалах і умови, що сприяють цьому, а також 
осіб схильних до їх вчинення, призводять до значного зниження ре-
зультативної діяльності підрозділів міліції на залізничному транспорті 
із запобігання злочинам. 

Підрозділи транспортної міліції в процесі збору інформації по-
винні визначити джерела отримання інформації зі з’ясуванням її хара-
ктеру в кожному конкретному випадку залежно від особливостей 
транспортних об’єктів, що обслуговуються цими підрозділами. 

Інформація про причини вчинення злочинів досліджуваної кате-
горії, а також умови, що їм сприяють, є основою для розробки профі-
лактичних заходів щодо запобігання злочинам на території об’єктів 
залізничного транспорту. Водночас необхідно зважати на те, що за 
певної типовості причин та умов вчинення злочинів, їх проявів на ко-
жній конкретній ділянці результат може бути різним, оскільки злочи-
нам як соціальному явищу характерна територіальна нерівномірність, 
яка тісно пов’язана з чинниками, які на неї впливають. 

З’ясовуючи причини і умови вчинення злочинів, пов’язаних із 
пошкодженням шляхів сполучення і транспортних засобів, співробіт-
ники підрозділів транспортної міліції повинні отримувати інформацію 
про криміногенні чинники, що трапляються на об’єктах залізничного 
транспорту. Необхідно також отримувати інформацію про вплив кри-
міногенних умов на осіб, що працюють на зазначених об’єктах. 

Отримуючи інформацію, що характеризує зовнішнє середовище, 
співробітники підрозділів транспортної міліції повинні розібратися в 
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ситуації і правильно застосувати сили і засоби щодо запобігання злочи-
нам, а також обирати оптимальні способи і заходи впливу на обстанов-
ку, яка сформувалася на об’єктах обслуговування, визначити найбільш 
правильні шляхи підвищення ефективності профілактичної діяльності. 
Інформаційні джерела, за якими отримують інформацію співробітники 
транспортної міліції досить різноманітні. До них належать: довідкові та 
аналітичні матеріали адміністрації транспортних підприємств із відомо-
стями демографічного, соціально-економічного характеру; аналітичні 
довідки штабних підрозділів і галузевих служб щодо вчинених злочинів, 
пов’язаних із пошкодженням шляхів сполучення і транспортних засобів; 
картотеку осіб, які вчинили ці злочини, що повинна знаходитись у чер-
говій частині лінійних органів; оперативно-довідкові картотеки МВС, 
УМВС на залізницях; матеріали, отримані в результаті оперативних від-
працювань об’єктів залізничного транспорту; матеріали, отримані в ре-
зультаті оперативних відпрацювань об’єктів, що обслуговуються; жур-
нали обліку осіб, затриманих і доставлених до чергових частин і при-
ймальників-розподільників органів внутрішніх справ; листи, заяви, по-
відомлення громадян та посадових осіб; матеріали громадських форму-
вань. Отже, для запобігання злочинам та забезпечення ефективної про-
філактичної роботи усіх підрозділів транспортної міліції суттєве значен-
ня має налагоджений облік інформаційних джерел. 

Нині в процесі державотворення існуюча система обліку потребує 
подальшого вдосконалення. На практиці існує велика кількість матеріалів 
про конкретні факти антигромадської поведінки, середовище, в якому 
формується особистість злочинця, але, на жаль, ця інформація розосере-
джена у підрозділах і галузевих службах. У зв’язку з цим інформація, що 
має важливе значення для ефективної профілактичної роботи на об’єктах 
залізничного транспорту, часто залишається невідомою практично для 
більшості служб і підрозділів УМВС на залізниці. 

Необхідно також зазначити, що розгалуженість відомчих нормати-
вних актів щодо обміну інформацією між службами і підрозділами ОВС є 
одним із недоліків під час використання останньої, що негативно впливає 
на діяльність підрозділів міліції на залізничному транспорті. 

Отже, надалі необхідно вдосконалювати правову базу щодо ви-
користання кримінологічної інформації під час профілактики злочинів, 
пов’язаних із пошкодженням шляхів сполучення і транспортних засо-
бів залізничної інфраструктури, а також здійснити заходи щодо впоря-
дкування системи джерел, каналів передачі й засобів зберігання інфо-
рмації. Державна програма профілактики із боротьби зі злочинністю 
на залізничному транспорті насамперед має бути спрямована на здійс-
нення попереджувальних заходів державними і громадськими зусил-
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лями. А пріоритетним напрямком попереджувальної діяльності є фор-
мування досконалої правової бази із стримування злочинності, та ак-
тивна протидія злочинним проявам усіма без винятку державними ор-
ганами і громадськими організаціями. 

Треба зазначити, що профілактику злочинів можна розглядати 
як складну, багаторівневу систему органів, організацій та установ, 
що здійснюють вплив на соціальні об’єкти з метою запобігання мож-
ливим порушенням кримінально-правових заборон і усунення чин-
ників, що їх детермінують (зумовлюють). Систему профілактики зло-
чинів утворюють суб’єкти запобіжної діяльності.  

Суб’єктів профілактики можна умовно поділити на такі групи: 
а) органи й організації, які керують, спрямовують, координують 

профілактичну діяльність (органи державної влади й управління); 
б) органи, організації й установи, які виконують безпосередні 

профілактичні функції, організовуючи профілактичні заходи (МВС 
(підрозділи транспортної міліції), СБУ (транспортні відділи обласних 
управлінь), система органів транспортної прокуратури, суд, спеціально 
створені підрозділи з профілактики правопорушень і корупції на під-
приємствах транспорту, правоохоронні громадські формування); 

в) суб’єкти, які відрізняються один від одного залежно від мас-
штабів здійснюваних ними профілактичних заходів – у межах держа-
ви, регіону, галузі (наприклад, транспорту), підрозділу галузі (напри-
клад, «Укрзалізниці»), конкретного об’єкта (наприклад, станції). 

Характеризуючи суб’єкти профілактики, необхідно зважати на 
те, що: 

Усі суб’єкти профілактики злочинів на залізничному транспорті 
відрізняються один від одного, але вони функціонують не ізольовано, а 
у взаємозв’язку, кожний суб’єкт наділений певними повноваженнями, 
є носієм конкретних прав і обов’язків.  

Виокремлюють загальні суб’єкти профілактики, для яких ця діяль-
ність не є головною функцією, а також спеціальні суб’єкти профілактики, 
для яких ця діяльність є головною або однією з головних функцій. 

Друга група суб’єктів – найбільш активна ланка, оскільки пере-
буває на передньому краї боротьби зі злочинами, володіючи для цього 
спеціальними методами й засобами. Ці органи й організації повинні 
забезпечити втілення в життя різноманітних профілактичних заходів, 
будучи водночас як їх безпосередніми організаторами й виконавцями 
(органи внутрішніх справ, служби безпеки, прокуратури, суду, органи 
юстиції, спеціально створені підрозділи з профілактики правопору-
шень і корупції на підприємствах транспорту, правоохоронні громад-
ські формування). 
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Крім суб’єктів, профілактика злочинів має також і об’єкти запо-
біжного впливу. Загально визначеними об’єктами кримінологічного 
впливу є злочинність, причини та умови, що її детермінують в діяль-
ності залізничного транспорту, особистості злочинців, а точніше чин-
ники, що негативно впливають на формування особи, щодо яких необ-
хідно здійснити профілактичні заходи. 

Центральне місце в системі суб’єктів профілактики злочинів на 
залізничному транспорті посідають органи внутрішніх справ. Ефекти-
вність їхньої профілактичної діяльності залежить від ініціативи й ком-
петентності співробітників, які відповідно до своїх службових 
обов’язків ухвалюють управлінські рішення, організовують і прово-
дять профілактичні заходи. 

Характерною ознакою їх діяльності із запобігання злочинам є 
комплексний характер, який проявляється в таких аспектах: 

– органи внутрішніх справ на залізничному транспорті, на від-
міну від інших суб’єктів запобіжної діяльності, впливають на дуже 
широке коло об’єктів профілактики; 

– посідають одне з головних місць у системі суб’єктів профілак-
тики злочинів, що проявляється; у тісній взаємодії з усіма суб’єктами; 
у наданні інформації про оперативний стан; про виявлені причини й 
умови злочинності, про осіб, які потребують індивідуального профіла-
ктичного впливу; у наданні методичної й практичної допомоги в про-
веденні профілактичних заходів; 

– не тільки самі виявляють і ліквідують причини та умови зло-
чинів, а також у встановлених законом випадках і порядку висувають 
іншим суб’єктам вимоги щодо виконання покладених на них функцій 
у сфері зміцнення правопорядку; 

– здійснюють запобіжну діяльність на всіх рівнях, у всіх видах і 
формах, застосовуючи водночас широкий арсенал найрізноманітніших 
методів та засобів, як гласних, так і негласних. 

– здійснюють профілактику злочинів, вчинених неповнолітніми. 
Із їх середовища дуже часто виходять особи, які вчиняють найбільш 
небезпечні й поширені злочини такі, як крадіжки, хуліганства, пошко-
дження транспортних засобів. Контингент цих осіб дає максимальний, 
порівняно з іншими категоріями засуджених, відсоток рецидиву. Тому 
зростання злочинності серед неповнолітніх є джерелом рецидивної 
злочинності в державі, і значною мірою призводить до тенденцій ди-
наміки рецидивної злочинності набагато років уперед; 

– одним із напрямків запобіжної діяльності є профілактика ре-
цидивної злочинності. Колегія МВС України неодноразово зазначала, 
що, не зважаючи на заходи, які застосовуються, проблема подолання 
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рецидивної злочинності залишається гострою. Особами, які вже притя-
гувались до кримінальної відповідальності, вчиняється значна кіль-
кість злочинів, тим більш особливо небезпечних і тяжких. Так, за 
останнє десятиріччя на 25% зросла кількість злочинів, вчинених осо-
бами, які вже притягувались до кримінальної відповідальності.  

Органи внутрішніх справ здійснюють і заходи загальної, і інди-
відуальної (спеціальної) профілактики. 

Основними формами запобіжної діяльності органів внутрішніх 
справ на транспорті є: 

– повна реєстрація й своєчасне розкриття злочинів, а також розшук 
злочинців; 

– ведення справ профілактичного обліку на осіб, схильних до 
вчинення злочинів; 

– проведення індивідуальних бесід з особами, які мають схиль-
ність до вчинення злочинів; 

– вжиття необхідних заходів до осіб, які мають схильність до 
злочинів, – заходів примусу (направлення на примусове лікування, 
установлення адміністративного нагляду, притягнення до криміналь-
ної відповідальності); 

– проведення різноманітних операцій, рейдів з арешту осіб з ан-
тигромадською поведінкою, виявленню причин і умов злочинності та 
їх усунення; 

– розроблення комплексних планів запобігання злочинності на 
території обслуговування; 

– інформування державних органів та громадськості про стан 
злочинності, причини й умови, що її детермінують; 

– координація діяльності та надання методичної допомоги гро-
мадським формуванням у справі запобігання злочином; 

– проведення правової пропаганди серед населення. 
Запобіжна діяльність щодо вчинення злочинів, пов’язаних із 

пошкодженням шляхів сполучення і транспортних засобів, формується 
з декількох етапів: 

– розроблення і здійснення загальних напрямків запобіжної дія-
льності; 

– організація індивідуально-виховної роботи з особами, які по-
ставлені на профілактичний облік в органах внутрішніх справ; 

– запобігання злочинам з боку осіб, про злочинні наміри яких 
органам внутрішніх справ стало відомо; 

– розкриття злочинів та розшук злочинців є метою недопущення 
нових злочинних проявів; 

– виховна робота з раніше засудженими особами, з метою недо-
пущення з їх боку нових злочинів. 
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Сьогодні виняткового значення набуває запобігання вчиненню 
злочинів на залізничному транспорті за допомогою кримінальних про-
цесуальних засобів. Процесуально-профілактична діяльність слідчого – 
особливий її вид, специфічно спрямований на виявлення та усунення 
причин і умов, що сприяли вчиненню злочинів, який характеризується 
особливою сукупністю її складових і здійснюється з метою реалізації за-
вдань кримінального процесу. Процесуальні норми організовують і нале-
жно спрямовують цю діяльність, забезпечують досягнення необхідних 
результатів. Правові норми вводять у профілактичну діяльність упорядко-
ваність та створюють систему послідовних правил виконання завдань. 

За ознакою регулювання кримінальним процесуальним законом 
заходи запобігання вчиненню злочинів поділяють на процесуальні та 
не процесуальні. Процесуальні заходи запобігання злочинам здійсню-
ються у зв’язку з конкретним кримінальним провадженням. Їх застосу-
вання спеціально передбачене кримінальним процесуальним законом. 

Не процесуальні – кримінальним процесуальним законодавст-
вом не передбачені, але вони ґрунтуються на завданнях боротьби зі 
злочинністю, що постають перед органами внутрішніх справ на транс-
порті, суду та транспортної прокуратури. 

За характером спеціальні заходи поділяються на заходи: 
– що застосовуються для осіб, які вчинили конкретний злочин; 
– із запобігання вчиненню окремому злочину; 
– із усунення причин вчинення злочинів і умов, які їм сприяли. 
Заходи впливу на осіб, які вчинили злочин, полягають у засто-

суванні до винних заходів кримінального покарання, примусових за-
ходів медичного та виховного характеру, громадського впливу, а та-
кож у встановленні соціального піклування. Ці заходи мають на меті 
запобігти вчиненню нових злочинів з боку осіб, які її уже вчиняли, а 
також інших громадян. 

Заходи щодо запобігання окремому злочину здійснюються від-
носно осіб, від яких, судячи з вірогідно встановлених фактів їх проти-
правної поведінки, можна очікувати вчинення злочинів, з метою здійс-
нення на них необхідного виховного впливу та запобігання вчиненню з 
їх боку злочинів; відносно громадян, які мають намір вчинити злочин, 
з метою утримання їх від реалізації злочинних намірів, а також щодо 
осіб, які готують кримінальні правопорушення, або планують їх, з ме-
тою припинення цих дій. 

Основним завданням профілактичної діяльності слідчого є 
з’ясування причин і умов, які призводять до вчинення злочинів.  

На нашу думку, за своєю суттю причини злочинів можуть бути 
кваліфіковані таким чином: соціально-економічні, соціально-психологіч-
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ні, організаційно-управлінські, ідеологічні. Обставини, що сприяють вчи-
ненню злочинів на залізничному транспорті, зокрема пов’язаних із по-
шкодженням шляхів сполучення і транспортних засобів, – різноманітні. 

Наприклад, існують обставини, пов’язані з недоліками в роботі 
органів внутрішніх справ на залізничному транспорті (несвоєчасний 
обмін оперативною інформацією з іншими лінійними й територіаль-
ними органами внутрішніх справ; недосконалість роботи апаратів кар-
ного розшуку органів внутрішніх справ на залізничному транспорті під 
час організації оперативно-розшукової роботи й т. д.). 

До іншої групи обставин, що сприяють вчиненню злочинів, нале-
жать недоліки в роботі підрозділів та служб «Укрзалізниці» (несвоєчасне 
реагування керівників транспортних організацій і установ на подання ін-
формації ОВС на транспорті про усунення умов, що сприяють вчиненню 
злочинів; роз’єднаність і непогодженість із підрозділами транспортної 
міліції дій працівників воєнізованої охорони під час супроводу вантажів і 
патрулювання в місцях їх зберігання; халатне несення служби деякими 
стрілками воєнізованої охорони; наявність серед окремих працівників 
залізничного транспорту осіб, які зловживають службовим становищем). 

Третю групу обставин, що сприяють вчиненню злочинів, станов-
лять: відсутність огороджень, освітлення й пропускного режиму на ба-
гатьох вантажних станціях; недостатня кількість споряджених примі-
щень для ночівлі транзитних пасажирів на вокзалах і станціях; відсут-
ність відеозйомки на об’єктах залізничної інфраструктури і ін. Зазначені 
обставини виявляються в процесі аналізу оперативної обстановки орга-
нами внутрішніх справ на транспорті або в момент розслідування кри-
мінальних проваджень і вивчення матеріалів конкретних проваджень 
або інформації з інформаційних чи профілактичних обліків. 

Профілактична діяльність слідчого належить до особливої проце-
суальної форми, під час якої слідчий розробляє та пропонує вжити захо-
дів щодо усунення причин і умов, котрі сприяли вчиненню злочину. У 
цьому контексті профілактична діяльність слідчого є процесуальною й 
самостійною діяльністю. 

Проте необхідно зазначити, що слідчий транспортної міліції об-
межений у власних профілактичних можливостях. Він не може вжива-
ти необхідних заходів, які регулюють різноманітні аспекти суспільно-
го життя або функціонування елементів транспортної системи. Саме 
тому результати його процесуально-профілактичної діяльності мають 
власне конкретне втілення в особливому процесуальному акті – поста-
нові, якому, зокрема, властиві елементи рекомендаційного характеру. 
Винесення постанови – це підсумковий процесуальний акт, що має 
самостійну юридичну силу та особливість. 
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Обов’язковість розгляду постанови та повідомлення слідчого про 
вжиті заходи зумовлює ті специфічні правовідносини, що можуть бути ви-
користані для контролю за реальним здійсненням профілактичних заходів. 

Постанова як конкретний процесуальний документ, повинна ма-
ти чітко встановлені форму та зміст, містити таку інформацію: 

– реквізити – хто склав, коли, на адресу якого органу або поса-
дової особи направляється цей процесуальний документ; посилання на 
статті КПК України, котрі встановлюють яким процесуальним доку-
ментом має бути оформлено рішення слідчого; 

– містити чіткі вказівки щодо сутності виявлених причин злочи-
нів і умов, що сприяють їх вчиненню; 

– мати аргументовані пропозиції про найбільш ефективні шляхи 
та способи усунення виявлених причин злочинів і умов, що сприяли їх 
вчиненню; 

– містити строк повідомлення уповноваженого процесуальним 
правом органу про здійснені заходи з усунення виявлених причин та 
умов, що сприяли вчиненню злочину (додаток 3). 

Після направлення постанови до відповідного підприємства, ор-
ганізації й установи «Укрзалізниці», вони в установленому порядку 
направляють відповідну інформацію до місцевих органів влади, а та-
кож до Адміністрації «Укрзалізниці» або МТЗ України. 

Із метою виконання профілактичної діяльності по кримінальних 
провадженнях про вчинення на об’єктах залізничного транспорту зло-
чинів, пов’язаних із пошкодженням шляхів сполучення і транспортних 
засобів, слідчому необхідно знати найпоширеніші характерні обстави-
ни, які сприяють їх вчиненню. Встановлюючи способи їх вчинення, 
необхідно з’ясувати, за яких обставин воно було вчинено, які умови 
сприяли цьому, тому що між способом, обставинами й умовами, як 
правило, існує тісний причинно-наслідковий взаємозв’язок. 

Треба зазначити, що робота слідчого на залізничному транспорті 
має свою специфіку, яка полягає у виявленні конкретних недоліків в 
охороні вантажу, здійсненні технології перевезення, зберігання та роз-
порядження матеріальними цінностями, які прийняті до перевезення або 
використовуються для забезпечення транспортної діяльності. Конкретні 
причини та умови, що сприяли вчиненню злочинів на об’єктах залізнич-
ного транспорту, слідчий виявляє шляхом здійснення окремих слідчих 
(розшукових)  та інших процесуальних дій. 

У процесі розслідування кримінального провадження важливо 
вивчити особистість злочинця з метою встановлення конкретних при-
чин вчинення злочину і вжити заходів щодо запобігання подібним зло-
чинам у майбутньому з боку інших осіб. 
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Для виявлення й усунення причин та умов, що сприяли вчиненню 
злочинів на залізниці, слідчий повинен використовувати висновки судо-
вих експертиз, які були призначені під час досудового розслідування, по-
казання підозрюваного, свідків, матеріали та отримані в результаті тимча-
сового доступу товаросупровідні й службові, технологічні документи. 
Так, у процесі проведення допитів свідків, потерпілих, підозрюваних слі-
дчий у низці випадків одержує необхідну цінну інформацію про причини 
злочинів й умови, що сприяють їх вчиненню.  

Вивчення матеріалів кримінальних проваджень із фактів вчине-
них злочинів досліджуваної категорії, дозволяють розробити узагальнені 
висновки про причини їх вчинення і умови, що їм сприяють. На підставі 
цих висновків співробітники лінійних підрозділів ОВС визначають не-
обхідні заходи щодо усунення виявлених причин злочинів, пов’язаних із 
пошкодженням шляхів сполучення і транспортних засобів на залізни-
ці, і умов, що сприяють їх вчиненню. 

Аналіз практики транспортної діяльності дозволяє зробити висно-
вок, що одним із основних напрямків профілактики злочинів, пов’язаних 
із пошкодженням шляхів сполучення та транспортних засобів на об’єктах 
залізничного транспорту, є усунення причин і умов, що сприяють виник-
ненню аварійної обстановки. Як ми вже зазначали, причинами катастроф 
й аварій на залізничному транспорті можуть бути підкладення на колії 
сторонніх предметів, руйнування верхньої та нижньої будови колії, ушко-
дження елементів рухомого складу залізниці, засобів СЦБ і зв’язку. До 
умов, що сприяють вчиненню злочинів досліджуваної категорії на заліз-
ницях, можуть належати: незадовільний стан утримання колійного госпо-
дарства на деяких ділянках, забруднення станцій і перегонів сторонніми 
предметами, халатне ставлення окремих залізничників до зберігання ко-
лійних інструментів, їх суворого обліку, порушення правил здійснення 
маневрових робіт, формування поїздів, особливо з вибухонебезпечними і 
пожежонебезпечними вантажами та ін. 

Тому заходи із запобігання катастрофам і аваріям за матеріала-
ми розслідувань повинні бути спрямовані на своєчасне виявлення й 
ремонт аварійних ділянок колій, заміну пошкоджених рейок, шпал і 
засобів кріплення, очищення залізничної колії від навмисно занесених 
сторонніх предметів, на чітке виконання графіку роботи колійних об-
хідників, чергових по охоронюваному переїзду, на своєчасне огоро-
дження спеціальними сигналами місць колійних робіт (комплексів), а 
також на забезпечення належної дії колійної, станційної й переїзної 
сигналізації, на своєчасну заміну зіпсованих дорожніх та колійних зна-
ків, що вийшли з ладу, на забезпечення безперебійної роботи засобів 
СЦБ і зв’язку, споруд і пристроїв енергопостачання. 
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Профілактичні рекомендації повинні, крім того, передбачати 
введення надійних схем підключення й функціонування контактної 
мережі, що забезпечують безперебійний рух поїздів із встановленими 
ваговими нормами, резервне енергопостачання колійної сигналізації й 
захист від несанкціонованого проникнення в контактну мережу стру-
му, який може порушити нормальну роботу пристроїв СЦБ і зв’язку. 

Профілактичні заходи, що пропонуються за результатами аналі-
зу висновків розслідування катастроф і аварій, можуть стосуватися 
питань удосконалення залізничної техніки, поліпшення якості верхньої 
будови колії (наприклад, заміни застарілих рейок більш новими, де-
рев’яних шпал – залізобетонними, поліпшення якості баласту, засобів 
кріплення й т. ін.), електрифікації залізниць, автоматизації, удоскона-
лення засобів сигналізації, централізації, блокування, зв’язку й інших 
залізничних будівель, споруд і пристроїв. 

Профілактика аварій на об’єктах залізничного транспорту вима-
гає також удосконалення переїзної сигналізації, поліпшення стану пе-
реїздів і більш уважного виконання службових обов’язків з боку чер-
гових по охоронюваних переїздах. Успішна боротьба з навмисними 
підкладеннями на колії сторонніх предметів, руйнуваннями верхньої 
будови колії та інших технологічних споруд вимагає вживання заходів 
із посилення пильності колійних обхідників, членів ремонтних бригад 
й інших працівників служби колійного господарства, щоб не залиша-
лася непоміченою поява на залізничних коліях сторонніх осіб, хуліга-
нів, осіб у п’яному стані або підлітків, які мають намір підкласти на 
колії сторонні предмети, розгвинтити болти, зняти гайки, вийняти зі 
шпал кріплення або вчинити інші небезпечні для руху поїздів дії. 
Профілактика підкладень сторонніх предметів і руйнувань колійного 
господарства сприяє також загально запобіжним заходам боротьби з 
хуліганськими проявами на об’єктах транспорту, пияцтвом і дитячою 
безнаглядністю. 

Поряд з індивідуальною профілактикою щодо окремих осіб не-
обхідно відповідно реагувати на прояви безгосподарності, неорганізо-
ваності й халатності з боку керівників транспортних підрозділів. Щодо 
цієї обставини певне профілактичне значення має боротьба за чистоту 
смуги відводу, за звільнення її від сторонніх громіздких предметів. 
Практика свідчить, що для підкладення на колії використовуються, як 
правило, предмети, що залишили працівники після ремонту колійного 
господарства, які валяються поблизу залізничного насипу (шпали, пі-
кетні залізобетонні стовпчики, цегла, колоди, шматки рейок, гальмові 
пристрої, протиугони, рейкові накладки й т. ін.). Так, наприклад, 20-річний 
громадянин К., мешканець с.м.т. Аккаржа Одеської області, перебува-
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ючи в нетверезому стані, проходячи по залізничному насипу поблизу 
приміських дач, із хуліганських мотивів поклав на рейки три дерев’яні 
шпали та залізобетонний стовпчик довжиною в 1,5 м, які валялися не-
подалік колій, чим мало не призвів до аварії вантажного поїзда. 

Отже, ретельне виявлення в процесі розслідування або проведе-
них оперативно-профілактичних рейдів безпосередніх причин і умов, 
які спричинили аварію або катастрофу поїзда або могли призвести до 
неї, з подальшим підготуванням слідчим або начальником слідчого 
відділення лінвідділів УМВС на залізницях постанови до управління 
залізниці або до Укрзалізниці з викладом конкретних профілактичних 
заходів є важливим чинником гарантування безпеки руху на залізни-
цях України. Профілактичні рекомендації слідчого щодо запобігання 
злочинам, пов’язаних із пошкодженням шляхів сполучення та транс-
портних засобів на об’єктах залізничного транспорту, відіграють важ-
ливу роль у гарантуванні безпеки руху на залізницях України. 
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ДОДАТКИ 

 
Додаток 1 

 
Статистичні відомості 

щодо кримінальних проваджень (справ), розпочатих 
за ознаками злочину, передбаченого ст. 277 КК України 

(пошкодження шляхів сполучення та транспортних засобів) 
за період 2011, 2012 років та 9 місяців 2013 року 

 

Найменування 
УМВС 

на залізницях 

Розпочато кримінальних 
проваджень (справ)  
за ознаками злочинів, 

передбачених ст. 277 ККУ 

Скеровано в суд 
кримінальних проваджень 

(справ) за ознаками 
злочинів, передбачених  

ст. 277 ККУ 

Період 2011 2012 9 м. 
2013 2011 2012 9 м. 

2013 
Донецька  
залізниця 

178 153 69 127 109 52 

Придніпровська 
залізниця 

43 50 157 38 26 8 

Південна  
залізниця 

33 21 76 19 19 15 

Одеська  
залізниця 

38 36 61 19 17 23 

Львівська  
залізниця 

12 24 47 12 24 19 
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Додаток 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 1. Будова залізничної колії 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мал. 2. Правильне змішане скріплення: 

1 – костиль основний; 2 – костиль обшивний  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мал. 3. Відсутність костильного скріплення  

після пошкодження (крадіжка) 
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Мал. 4. Відсутність костильного скріплення та підкладки 
після пошкодження (крадіжка) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 5. Конструкція звичайного стику 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Мал. 6. Відсутність накладок після пошкодження 
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Мал. 7. Нахил рейки одним колесом колісної пари, 

збільшення ширини колії до критичної  
для сходження (скочування) з рейок другого колеса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 8. Сходження другого колеса 
 з головки рейки та провалювання його в середину колії 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 9. Перекочування гребеня першого колеса через головку рейки  
або нахил рейки першим колесом та рух гребеня цього колеса  

по шийці нахиленої (розкантованої) рейки 
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Мал. 10. Сходження з рейок через вкочування  
гребеня колеса на головку рейки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 11. Перекочування гребеня одного колеса 
через головку пошкодженої рейки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 12. Розбите вікно 
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Мал. 13. Вертикальний вигляд коробки дросель  
трансформатора (пристрою СЦБ) з явними ознаками пошкодження  

та викрадення мідної котушки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 14. Вертикальний вигляд неушкодженої коробки  
дросель трансформатора (пристрою СЦБ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 15. Візок моторного вагона з витими пружинами 
в центральному підвішуванні: 1 – букса; 2 – фрикційний гаситель коливань;  

3 – надресорний брус; 4 – тяговий повідець; 5 – гідравлічний гаситель коливань;  
6 – запобіжні троси; 7 – гальмівний циліндр; 8 – гальмівна колодка 
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Мал. 16. Вигляд колісної пари  
із наявною кришкою буксових вузлів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 17. Вигляд колісної пари 
із відсутньою оглядовою кришкою буксових вузлів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 18. Вигляд функціонуючого 
та неушкодженого з’єднувального рукава 

із металевим краном 
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Мал. 19. Вигляд перерізаного з’єднувального рукава 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 20. Вигляд камери повітророзподільника вагона 
без магістральної частини 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 21. Вигляд магістральної частини повітророзподільника, 
 що був незаконно демонтований та викрадений 

 



 541

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 22. Вигляд вагона залізничної снігозбиральної машини  
із пошкодженими силовими кабелями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 23. Вигляд зрізів силового кабелю, 
утвореного шляхом їх перекусу 
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Мал. 24. Пошкодження рухомого складу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 25. Пошкодження вагона 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 26. Залишений на місці вчинення злочину  
елемент силового кабелю (жокса) 

 



 543

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 27. Вигляд зрізу силового кабелю, 
 утвореного шляхом його перекусу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Мал. 28. Вигляд вагона електропоїзда  
без силового електрокабеля, який був незаконно  
демонтований шляхом пошкодження (крадіжка)  

та вигляд зрізів силового кабелю, утвореного шляхом їх перекусу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 29. Різні запірно-блокувальні пристрої «Варта-Універсал М», 
«Варта-Секюр», «Варта-М», «Варта-Л» 
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Мал. 30. План-схема до протоколу огляду місця події 
1 – локомотив; 2 – головна частина поїзда з вагонами; 

3 – два вагони, що зійшли із рейок; 4 – група пошкоджених вагонів, що зійшли  
з рейок; 5 – останній за напрямком руху вагон, що зійшов із рейок; 

6 – хвостова частина поїзда, що не зійшла з рейок; 7 – сліди гребенів коліс; 
8 – початок слідів сходження; 9 – зруйнована колія; 10 – місце злому рейки за 
дефектом 79; 11 – положення коліс 2-х вагонів, що зійшли з рейок; 12 – поло-

ження коліс вагона, що останній за напрямком руху зійшов з рейок. 
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Додаток 3 

 

ПОСТАНОВА 
про усунення причин та умов, які сприяли вчиненню  

кримінального правопорушення 
 

м. Львів           22 серпня 2013 року 
 

Старший слідчий СВ ЛВ на ст. Львів УМВС України на Львів-
ській залізниці капітан міліції С. Р. Іванов, розглянувши матеріали до-
судового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань за № 12013150380000359 від 11.08.2013 Р., за ознаками зло-
чинів, передбачених ст.ст. 185 ч. 1, 277 ч. 1 КК України, – 

 
ВСТАНОВИВ: 

 

11.08.2013 Р., приблизно 06.10 год. на відстої у Моторвагонному 
депо у м. Львові невстановлена особа таємно викрала із електропоїзда 
№ Р2Т 7250, два низьковольтних жоксів (кабелів міжвагонних 
з’єднань), що зумовило неполадки в роботі гальмівної системи вище-
вказаного електропоїзда, що могло спричинити аварію поїзда. 

11.08.2013 р. за фактом таємного викрадення низьковольтних жоксів 
(кабелів міжвагонних з’єднань) та пошкодження транспортних засобів залі-
зниці було внесено відомості до ЄРДР за № 12013150380000359, за озна-
ками злочинів, передбачених ст.ст. 185 ч. 1, 277 ч. 1 КК України. 

Вказана крадіжка двох низьковольтних жоксів (кабелів міжва-
гонних з’єднань) із електропоїзда № Р2Т 7250 була здійснена з терито-
рії Моторвагонного депо ДТГО «Львівська залізниця». 

Оглядом місця події встановлено, що територія Моторвагонного 
депо ДТГО «Львівська залізниця», що територія вул. Руденської жод-
ним чином не обмежена, наявний вільний доступ до місць відстою 
електропоїздів. Територія відстою електропоїздів Моторвагонного 
депо ДТГО «Львівська залізниця» не освітлюється та відео зйомка не 
ведеться. Під час допиту працівників воєнізованої охорони «Вохр» 
встановлено, що маршрут патрулювання території депо повз вул. Ру-
денську м. Львова не прокладений, чим створюються сприятливі умо-
ви для пошкодження транспортних засобів та незаконного заволодіння 
майном залізниці. 

Зважаючи на викладене, з метою усунення причин і умов, які 
сприяли вчиненню злочинів, керуючись ст. 110 КПК України і ст. 10 
п. 2 Закону України «Про міліцію», –  
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ПОСТАНОВИВ: 
 
1. Розглянути цю постанову і усунути причини вчинення злочи-

нів, а також умови, які їм сприяли, а саме: 
– вжити заходів для встановлення огорожі у Моторвагонному депо 

ДТГО «Львівська залізниця» із сторони вул. Руденської м. Львова; 
– електрифікувати територію Моторвагонного депо ДТГО 

«Львівська залізниця» із сторони вул. Руденської м. Львова, обладнати 
територію освітлювальними пристроями; 

– забезпечити територію Моторвагонного депо ДТГО «Львівсь-
ка залізниця» відео-наглядом;  

– прокласти маршрут патрулювання Моторвагонного депо 
ДТГО «Львівська залізниця» повз вул. Руденської м. Львова працівни-
ками воєнізованої охорони «Вохр» для охорони території. 

2. Копію постанови направити для виконання до ВП «Моторва-
гонне депо Львів» ДТГО «Львівська залізниця». 

3. Про результати розгляду письмово повідомити слідчого у мі-
сячний строк із наданням копій документів реагування. 

 
Відповідно до ч. 7 ст. 110 КПК України постанова слідчого, 

прийнята у межах компетенції згідно з законами, є обов’язковою для 
виконання фізичними та юридичними особами, прав, свобод чи інтере-
сів яких вона стосується.  

 
 

Старший слідчий СВ ЛВ на ст. Львів 
УМВС України на Львівській залізниці, 
капітан міліції       С. Р. Іванов  
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2.7. ОСОБЛИВОСТІ РОЗКРИТТЯ 
ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 

У СФЕРІ ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, 
ПЕЧАТОК ТА БЛАНКІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 
В ДІЯЛЬНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

 
ВСТУП 

 

Функціональність залізничної галузі транспортної інфраструк-
тури держави передбачає використання різних офіційних документів, 
бланків і печаток, які є підставою для посвідчення юридично значущих 
дій. Основними властивостями офіційного документа, які впливають 
на законність прийнятих рішень, є відповідність установленим вимо-
гам щодо їх оформлення та дійсність відомостей, які у ньому фіксу-
ються. Кожен елемент офіційного документообігу визначає певну сис-
тему суспільних відносин, відповідно, прав та обов’язків, які виника-
ють на конкретній стадії утворення офіційної документації. Одним із 
багатьох чинників, який ускладнює належну організацію діяльності 
залізниці, є поширення підробок. Технічні характеристики сучасного 
обладнання дозволяють фальсифікувати будь-який вид офіційного до-
кумента, бланка, штампа чи печатки. Вільний доступ до результатів 
науково-технічного прогресу широких мас населення посилює кримі-
ногенну обстановку у розглядуваній сфері протиправних дій.  

Такі кримінальні правопорушення характеризуються високим 
ступенем суспільної небезпеки, оскільки підроблені документи, блан-
ки, штампи чи печатки, перебуваючи в офіційному обігу, унеможлив-
люють діяльність щодо встановлення дійсних прав і обов’язків, що, 
своєю чергою, може призвести до ухвалення незаконних рішень. За-
значимо, що такі діяння часто є підготовкою до вчинення більш тяж-
ких злочинів: незаконного отримання кредитів, ухилення від сплати 
податків, зборів (обов’язкових платежів), шахрайства тощо.  

Діяльність щодо розслідування кримінальних правопорушень, 
законодавча конструкція яких сформульована у ст. 358 КК України, 
достатньо складана та неоднозначна. Підроблення документів, бланків, 
штампів і печаток, їх збут та використання характеризується низкою 
особливостей, властивих саме цьому виду кримінальних правопору-
шень. Відповідно і проведення слідчих (розшукових) дій визначаються 
вираженою специфікою, що вимагає від слідчого їх урахування під час 
вибору тактичних прийомів. Особливість таких кримінальних право-
порушень у тому, що криміноутворюючі ознаки пов’язані не лише з 
видом офіційної охоронюваної документації, але і з порушенням по-
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рядку її обігу. Ефективність розслідування кримінальних правопору-
шень цієї категорії залежить від наявності спеціальних знань у сфері 
виготовлення офіційних документів, бланків, штампів і печаток. 

Криміналістична характеристика документів, бланків, штампів і 
печаток дозволяє утворити цілісну інформаційну модель злочинного 
діяння, раціонально і ефективно його виявити і провести розслідуван-
ня. Зміст елементів криміналістичної характеристики підроблення до-
кументів, бланків, штампів і печаток, збуту чи використання підробле-
них документів, печаток, штампів характеризується певною специфі-
кою. Вона обумовлюється особливостями, які містяться у відомостях 
про обстановку і способи вчинення злочинного діяння, предмет зло-
чинного посягання, даних про особу злочинця та механізм слідоутво-
рення. Значення цих відомостей полягає у тому, що в умовах недоста-
тності вихідних даних про вчинення кримінального правопорушення 
слідчий має можливість через використання установлених закономір-
ностей простежити взаємозв’язок між обставинами конкретного зло-
чину, висунути версії і застосувати дієві заходи для встановлення вин-
них осіб. Це обумовлює необхідність у формуванні методики розслі-
дування підроблення документів, бланків, штампів і печаток. Метою 
розробки методичних рекомендацій є визначення ефективного механі-
зму боротьби з кримінальними правопорушеннями у сфері підроблен-
ня документів, бланків, штампів і печаток у діяльності залізничного 
транспорту.  

Методичні рекомендації призначені для фахівців органів досу-
дового розслідування і оперативних підрозділів органів внутрішніх 
справ для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслі-
дування кримінальних правопорушень у сфері підроблення докумен-
тів, печаток, штампів та бланків. 

 
 

1. ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 
ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПЕЧАТОК, ШТАМПІВ  

ТА БЛАНКІВ, ЗБУТУ ЧИ ВИКОРИСТАННЯ 
ПІДРОБЛЕНИХ ДОКУМЕНТІВ, ПЕЧАТОК, ШТАМПІВ 

 
Документи та документообіг – незмінні супутники сучасного су-

спільства. Однак в умовах науково-технічного прогресу постійно 
з’являються дедалі новіші та ефективніші способи підроблення та вве-
дення підробок в офіційний документообіг. Саме тому у структурі пра-
вового впливу на протиправну поведінку суб’єктів, що виражається у 
вчиненні вказаних незаконних дій з документами, бланками, штампами 
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та печатками, вирішальну роль виконує кримінальний закон. Надання 
кримінально-правової охорони різним видам документів, а також офі-
ційним бланкам, штампам та печаткам є відправним моментом у встано-
вленні меж між допустимою і забороненою поведінкою із цими предме-
тами. У цьому контексті особливого значення набуває кримінально-
правова норма, яка визначає підстави відповідальності за підроблення 
документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроб-
лених документів (ст. 358 КК України). 

Боротьба з підробленням документів, бланків, штампів та печа-
ток великою мірою залежить від ефективності застосування криміна-
льного закону, однією із найважливіших форм якого є правильна кри-
мінально-правова кваліфікація вчиненого злочинного діяння. Криміна-
льно-правова кваліфікація – це, по-перше, встановлення відповідності 
ознак вчиненого суспільно небезпечного діяння ознакам конкретного 
складу злочину, передбаченого чинним КК України; по-друге, проце-
суальне оформлення установленого співвідношення.  

Кримінально-правову кваліфікацію слід уважати правильною тоді, 
коли вона здійснена на підставі швидкого, повного та неупередженого 
дослідження фактичних обставин під час кримінального провадження і 
застосування кримінального закону відповідно до загальновизнаних 
принципів кваліфікації. Кримінально-правова кваліфікація як процес пі-
знання триває у часі, базується на певній інформаційній основі та підпо-
рядкована певним закономірностям, тому у ній виділяють декілька стадій. 

Початковою стадією кваліфікації є вибір кримінально-правової 
норми, яка описує відповідний склад злочину. Першочерговим на цьо-
му етапі є упорядкування зібраних фактичних даних і виокремлення 
тих, які мають значення для кваліфікації. Узагальнення ознак, які ма-
ють кваліфікуюче значення, дозволяє з’ясувати тип правопорушення, 
тобто це є адміністративний проступок, дисциплінарне правопору-
шення, цивільний делікт чи кримінальне правопорушення. Особливої 
актуальності цей процес набуває під час кваліфікації на залізничному 
транспорті діянь, які полягають у підробленні квитків залізничного, 
водного, повітряного або автомобільного транспорту та інших проїз-
них документів і документів на перевезення вантажу, а також знаків 
поштової оплати, маркованої продукції, міжнародних купонів для від-
повіді, посвідчень особи для міжнародного поштового обміну. Повну 
декриміналізацію зазначених діянь було проведено у Законі України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гума-
нізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської дія-
льності» від 15 листопада 2011 р. Відтак підроблення проїзних квитків 
і знаків поштової оплати переведено зі злочинів у ранг адміністратив-
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них правопорушень, відповідальність за які передбачено у ст. 135-1 
КпАП України. Зауважимо, що за таких обставин слід також дотриму-
ватися закріпленого у ч. 1 ст. 5 КК України правила про зворотну дію 
кримінального закону в часі. Скасування злочинності діяння, що фак-
тично є у згаданому Законі України від 15 листопада 2011 р., означає 
можливість поширення його положень на осіб, які вчинили відповідні 
діяння до набуття чинності цим законом, у тому числі на осіб, які від-
бувають покарання або відбули покарання, але мають судимості.  

Своєю чергою, констатація у вчиненому діянні ознак злочину 
зумовлює необхідність провести системний аналіз кримінально-
правових норм, щоб виділити з групи суміжних складів злочинів ту 
норму, яка найбільше охоплює вчинене діяння. В контексті розробки 
методичних рекомендацій щодо кваліфікації підроблення документів, 
бланків, штампів і печаток доцільно зауважити, що у чинному КК 
України налічується приблизно десять статей, які передбачають відпо-
відальність за незаконні дії з різними матеріальними носіями докумен-
тованої інформації. Так, разом зі ст. 358 КК України кримінально ка-
раним визнається підроблення інших документів, зокрема виборчих 
документів, документів референдуму, цінних паперів, документів на 
переказ, платіжних карток, документів, які подаються для реєстрації 
випуску цінних паперів, документів, які дають право на отримання 
наркотичних засобів чи психотропних речовин або прекурсорів. Місце 
окреслених складів злочинів у системі Особливої частини КК України 
визначається властивостями предмета. Необхідність ретельного дослі-
дження ознак предмета складу злочину про підроблення документів на 
залізничному транспорті є важливою передумовою правильного роз-
межування цих складів злочинів та визначення кваліфікації саме за 
ст. 358 КК України. Відтак доводиться констатувати, що інтуїтивний 
вибір за однією чи декількома типовими ознаками може призвести до 
виникнення помилок у процесі правозастосування. 

Ще одна стадія кваліфікації полягає у встановленні відповіднос-
ті між фактичними ознаками діяння і ознаками, передбаченими кримі-
нально-правовою нормою. З уваги на специфіку підслідності криміна-
льних проваджень лінійні відділи на залізничному транспорті здійс-
нюють досудове розслідування про підроблення документів, печаток, 
штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, 
печаток, штампів, відповідальність за яке передбачено ст. 358 КК 
України. Отже, перед уповноваженою службовою особою, слідчим 
лінійного відділу на залізничному транспорті постає завдання про 
з’ясування змісту ознак складу злочину, законодавча конструкція яко-
го визначена у ст. 358 КК України.  
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Підроблення документів належить до кримінальних правопору-
шень із високим ступенем латентності. Складність виявлення фактів 
підробки обумовлена труднощами, пов’язаними із тлумаченням у про-
цесі правозастосування термінології, яка стосується документообігу, з 
правовою оцінкою дій особи, яка підробила документ, а згодом його 
використала, та дій особи, яка брала участь у підробленні документа як 
співучасник, з кваліфікацією дій, пов’язаних з обманним використан-
ням справжнього документа тощо.  

Насамперед у процесі кваліфікації слід зважати на те, що в чинно-
му КК України ст. 358 КК України викладено в редакції Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відпові-
дальності за корупційні правопорушення» від 7 квітня 2011 р. Зміни сто-
сувалися не лише термінологічного апарату, але й структури ст. 358 КК 
України. Законодавець доповнив конструкцію підроблення документів, 
бланків, штампів та печаток окремим складом злочину (ч. 2 ст. 358 КК 
України) та приміткою, в якій наведено визначення офіційного документа.  

Кваліфікація підроблення документів, печаток, штампів та бла-
нків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів 
спрямовані на виявлення специфічних ознак предмета складу злочину, 
оскільки від їх наявності чи відсутності безпосередньо залежить уста-
новлення підстав кримінальної відповідальності. Предметом складу 
злочину, передбаченого ст. 358 КК України, визнаються:  

1. Відповідно до ч. 1 цієї статті:  
а) посвідчення або інший офіційний документ, який видається 

чи посвідчується підприємством, установою, організацією незалежно 
від форми власності, громадянином-підприємцем, приватним нотаріу-
сом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвід-
чувати такі документи, та який надає права або звільняє від обов’язків;  

б) печатка, штамп, бланк підприємства, установи, організації не-
залежно від форми власності, інші офіційні печатки, штамп або бланк.  

2. Відповідно до ч. 2 цієї статті:  
а) офіційний документ, який посвідчує певні факти, що мають 

юридичне значення або надають певні права чи звільняють від 
обов’язків;  

б) інший офіційний документ, що складений у визначеній зако-
ном формі та містить передбачені законом реквізити;  

в) офіційна печатка, штамп або бланк; 
г) особистий документ особи. 
3. Відповідно до ч. 4 цієї статті – документ. 
Офіційний характер документів, які визнаються предметом 

складу злочину, передбаченого ст. 358 КК України, обумовлюється 
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ознаками, притаманними для цих матеріальних носіїв юридично зна-
чущої інформації. Законодавче визначення офіційного документа, яке 
подано у примітці до ст. 358 КК України, значно полегшує процес 
установлення таких ознак. Так, під офіційним документом слід розумі-
ти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носі-
ях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або 
факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового хара-
ктеру, чи може бути використана як документи-докази у правозастосо-
вній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються уповно-
важeними (компетентними) особами органів державної влади, місце-
вого самоврядування, об’єднань громадян, юридичних осіб незалежно 
від форми власності та організаційно-правової форми, а також окре-
мими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким зако-
ном надано право у зв’язку з їх професійною чи службовою діяльністю 
складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складе-
ні з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені 
законом реквізити. З огляду на наведену законодавчу дефініцію очеви-
дно, що основними ознаками офіційного документа є:  

1) походження від уповноваженого суб’єкта;  
2) відповідність установленим нормативними актами вимогам 

щодо форми документа;  
3) зміст документа становить юридично значуща інформація. 
Компетентним (належним) джерелом походження офіційних 

документів є їх видання уповноваженими особами органів державної 
влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян та юридичних 
осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми. 
Офіційними слід також визнавати документи, які видаються окремими 
громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом на-
дано право у зв’язку з їх професійною чи службовою діяльністю скла-
дати, видавати чи посвідчувати певні види документів. Відповідно до 
п. 14.1.226 ст. 14 Податкового кодексу України (надалі – ПК України) 
«самозайнята особа  платник податку, який є фізичною особою-
підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умо-
ви, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи 
незалежної професійної діяльності». 

Статус фізичної особи-підприємця  це юридичний статус, який 
засвідчує право особи на заняття підприємницькою діяльністю, а саме: 
самостійною, ініціативною, систематичною, на власний ризик господар-
ською діяльністю, що здійснюється суб’єктами господарювання (під-
приємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів 
та одержання прибутку. Відповідно до ч. 1 ст. 128 Господарського коде-
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ксу України (надалі ГК України) громадянин визнається суб’єктом гос-
подарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умо-
ви державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної осо-
би та лише на підставі їх реєстрації і внесення відомостей про них до 
Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців. 

Незалежна професійна діяльність  участь фізичної особи у нау-
ковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій 
діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудито-
рів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої 
релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за 
умови, що така особа не є працівником або фізичною особою-
підприємцем та використовує найману працю не більше чотирьох фізи-
чних осіб (п. 14.1.226 ст. 14 ПК України).  

Необхідність визнання офіційними документів окремих само-
зайнятих осіб (фізичних осіб-підприємців, нотаріусів, аудиторів, бух-
галтерів, оцінювачів, архітекторів (інженерів) та лікарів), обумовлю-
ється, по-перше, правовим статусом професійної діяльності цих 
суб’єктів, а, по-друге, передбаченим законодавчими актами обов’язком 
на ведення документації відповідно до встановлених правил. Отже, 
правомірне походження документів визнається законодавцем не лише 
від службових осіб, а й від інших компетентних суб’єктів, уповнова-
жених видавати офіційні документи. 

Оформлюваність офіційного документа із дотриманням усіх не-
обхідних реквізитів є засвідченням того, що документ складений, а 
його інформація підготовлена і зафіксована на носієві компетентною 
(належною) особою, від імені якої документ уведено в обіг. Поняття 
«форма документа» як узагальнене і багатопланове охоплює дві взає-
мопов’язані складові: зовнішньої форми, за якою документ виділяється 
серед інших об’єктів зовнішнього світу, і внутрішньої форми, яка ві-
дображає внутрішню структуру змісту документованої інформації. На 
відміну від інших документів, вимоги до матеріальної складової офі-
ційного документа, яка має відповідний вигляд носія та різні методи 
захисту, установлюються нормативними актами органів державної 
влади і підлягають суворому дотриманню усіма суб’єктами. Дотри-
мання та виконання вимог щодо форми матеріального носія докумен-
тованої інформації є підтвердженням того, що сам документ дійсний. 

Змістовну частину офіційного документа становить юридично 
значуща інформація. Функціональність призначення офіційних до-
кументів полягає у посвідченні фактів, які мають юридичне значен-
ня. Натомість юридичні факти є підставою для надання прав чи зві-
льнення від обов’язків. Підроблення документів, зміст яких не важ-
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ливий для права, не може розглядатися як злочин, тому що подібний 
зміст акта не завдає шкоди суспільним відносинам, які знаходяться 
під захистом кримінального закону. 

У диспозиціях частин 1 та 2 ст. 358 КК України міститься вказі-
вка на окремі види офіційних документів, якими визнаються посвід-
чення та особистий документ особи. 

Під посвідченням слід розуміти різновид офіційного документа, 
який містить інформацію про правовий статус особи та належність їй 
певних прав і обов’язків. Необхідними реквізитами посвідчення є:  

1) назва органу державної влади, який видав посвідчення;  
2) назва документа, серія та номер;  
3) прізвище, ім’я та по батькові, фотографія власника посвід-

чення;  
4) вказівка на факт належних прав (право на пільги і компенса-

ції, встановлені чинним законодавством);  
5) термін дії посвідчення;  
6) дата видачі;  
7) підпис керівника установи, яка видала посвідчення;  
8) гербова печатка.  
Під час встановлення ознак посвідчення як предмета складу 

злочину про підроблення необхідно враховувати положення нормати-
вно-правових актів, які встановлюють вимоги щодо оформлення доку-
мента відповідного виду. Для прикладу, наведемо лише витяг з опису 
пенсійного посвідчення, затвердженого Правлінням Пенсійного фонду 
України «Про Порядок обліку, зберігання, оформлення та видачі пен-
сійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах» від 
25 березня 2004 р. № 4-1. Бланк пенсійного посвідчення (далі – посвід-
чення) має вигляд прямокутного аркуша паперу із закругленими кута-
ми, надрукованого способами офсетного та високого друку. Посвід-
чення надруковано на захищеному папері з двотоновим водяним зна-
ком «Епіциклоїда» та включеннями у вигляді точок, які набувають під 
дією ультрафіолетового проміння жовто-зеленого та блакитного ко-
льору. З лицьового боку надруковано: 

а) фарбою жовтого кольору  зображення Малого Державного 
Герба України; 

б) фарбою червоного кольору  контур зображення Малого держа-
вного герба України, фрагменти сіток різної геометрії, сітка з ліній, вико-
наних мікротекстом у позитивному зображенні «Пенсійний фонд Украї-
ни» (висота літер 0,20 мм), дві лінії мікротексту в негативному зображенні 
«Пенсійне посвідчення», зображення Малого державного герба, що по-
вторюються багато разів; 
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в) фарбою темно-жовтого кольору  фрагменти сіток різної гео-
метрії, спеціальні растрові зображення; 

г) фарбою, невидимою за денного світла, яка набуває під дією 
ультрафіолетового проміння слабкого блакитного свічення, в центрі 
посвідчення виконано орнаментальний рисунок. 

Захисною фарбою чорного кольору у верхній частині посвідчення 
надруковано слово «Україна», нижче «Пенсійний фонд України», 
«ПЕНСІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ» та знак «N». У нижній частині бланка 
цією самою фарбою надруковано слово «Серія» та три літери, що її по-
значають, а також печатка Пенсійного фонду України. Посвідчення має 
два чистих поля розміром: 

а) 35,0x50,0 мм – для ідентифікації власника посвідчення та йо-
го особистого підпису; 

б) 15,0x30,0 мм – для розміщення ідентифікаційного штрих-
коду власника посвідчення. 

Посвідчення має шестизначну нумерацію, виконану захисною 
фарбою чорного кольору, яка набуває під дією ультрафіолетового 
проміння оранжевого свічення. Встановлення суворих вимог щодо 
виготовлення посвідчень особи засвідчує цінність зазначених докуме-
нтів для підтвердження особливих правових відносин, що виникають 
між державою та власником документа. 

Особистим документом особи слід визнавати офіційний доку-
мент, що посвідчує особу, втрата якого значно ускладнить реалізацію 
особою своїх законних прав та інтересів. Паспорт є основним докуме-
нтом, який посвідчує особу власника та підтверджує громадянство 
України (див. п. 1 Положення про паспорт громадянина України, за-
твердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 ро-
ку). Належність паспорта громадянина України до офіційних докумен-
тів визначається такими нормативними вимогами:  

1) видається паспортною службою органів внутрішніх справ;  
2) виготовляється у вигляді паспортної книжечки або паспорт-

ної картки;  
3) паспортна книжечка становить зшиту в накидку нитками об-

різну книжечку розміром 88х125 мм, що складається з обкладинки та 
16 сторінок, які пронумеровані і на кожній з них зображено Держав-
ний герб України і перфоровано серію та номер паспорта;  

4) паспорт, виготовлений у вигляді паспортної картки (інформа-
ційного листка), має розмір 80х60 мм;  

5) у паспорт вклеюється фотокартка і вносяться відомості про 
його власника: прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, відомо-
сті про стать, дату видачі та орган, що видав паспорт, ставиться підпис 



 556

посадової особи, відповідальної за його видачу, відмітки про сімейний 
стан власника паспорта, реєстрацію постійного місця проживання;  

6) на прохання громадянина до паспорта може бути внесено на під-
ставі відповідних документів дані про дітей, групу крові і резус-фактор. 

Документами, які посвідчують особу, крім паспорта громадяни-
на України, визнаються:  

1) свідоцтво про народження, яке підтверджує громадянство 
України особи віком до 16 років на підставі запису про громадянство її 
батьків;  

2) свідоцтво про належність до громадянства України – доку-
мент, який підтверджує належність особи віком до 16 років до громадянс-
тва України із зазначенням підстав його набуття (див. ст. 1 Закону Украї-
ни «Про громадянство» від 18 січня 2001 р.);  

3) паспорт громадянина України для виїзду за кордон та проїз-
ний документ дитини – документи, що посвідчують особу і підтвер-
джують громадянство України особи, на яку вони оформлені, і дають 
право цій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну (див. п. 1 Правил 
оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кор-
дон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилу-
чення, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 
31 березня 1998 р.);  

4) дипломатичний та службовий паспорти – документи, що дають 
право на виїзд з України, в’їзд в Україну та посвідчують особу громадя-
нина України під час перебування за межами України (див. п. 1 Положен-
ня про дипломатичний паспорт України та п. 1 Положення про службовий 
паспорт України, затверджених Указом Президента України від 26 люто-
го 1998 р. № 153/98);  

5) тимчасове посвідчення громадянина України – документ, 
який посвідчує особу і підтверджує її належність до громадянства 
України, що видається особам, які досягли шістнадцятирічного віку, 
набули громадянства України та зобов’язалися припинити іноземне 
громадянство впродовж двох років із моменту набуття громадянства 
України (див. п.п. 1, 2 Правил оформлення і видачі тимчасового посві-
дчення громадянина України, затверджених Постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 17 липня 2003 р. № 1111);  

6) тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина 
України, – документ, який видається громадянину України підрозді-
лом органів внутрішніх справ за умови подання ним заяви про втрату, 
викрадення або псування паспорта громадянина України (див. Поря-
док оформлення і видачі паспорта громадянина України, затверджено-
го наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13 квітня 
2012 р. № 320);  
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7) паспортний документ – документ, виданий уповноваженими 
органами іноземної держави або уповноваженими органами, спеціалі-
зованими установами чи іншими автономними організаціями системи 
ООН, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу інозем-
ця чи особу без громадянства, надає право виїзду за кордон і визнаєть-
ся Україною (див. ст. 1 Закону України «Про імміграцію» від 07 черв-
ня 2001 р.);  

8) проїзний документ біженця для виїзду за кордон – документ, 
що посвідчує особу біженця, який досягнув шістнадцятирічного віку, 
за наявності посвідчення біженця та надає їй право на виїзд з України і 
в’їзд в Україну. Документ видається також іноземцям та особам без 
громадянства, яких було визнано біженцями іншими державами-
учасниками Конвенції про статус біженців 1951 року та (або) Прото-
колу щодо статусу біженців 1967 року і які перебувають в Україні на 
законних підставах та не мають дійсних проїзних документів для виїз-
ду за кордон (див. п.1 Положення про проїзний документ біженця: По-
станова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 203); 

9) посвідчення біженця – паспортний документ, що посвідчує 
особу його власника та підтверджує факт визнання його біженцем в 
Україні і є дійсним для реалізації прав та виконання обов’язків, перед-
бачених Законом України «Про біженців та осіб, які потребують дода-
ткового або тимчасового захисту» та іншими законами України (див. 
п. 1 Положення про посвідчення біженця, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 202);  

10) посвідчення члена екіпажу – документ, що підтверджує гро-
мадянство України і видається громадянинові України, який є членом 
екіпажу повітряного судна, зареєстрованого в Україні відповідно до 
Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, для використання його 
під час виконання міжнародних польотів (див. п. 1 Положення про 
посвідчення члена екіпажу, затвердженого Постановою Кабінету Міні-
стрів України від 21 листопада 2007 р. № 1346).  

Завершуючи кримінально-правову характеристику ознак офіційних 
документів як предмета складу злочину, передбаченого ст. 358 КК Украї-
ни, доцільно відзначити, що окремий комплексний законодавчий акт, в 
якому було б урегульовано правовий статус різних документів чи інших 
предметів документообігу, в нашій державі ще не прийнято. Відтак немає 
примірного переліку видів документів, які слід уважати офіційними. У 
процесі правозастосування доцільно орієнтуватися на ознаки, які законо-
давчо закріплені у дефініції офіційного документа. 

Окрім офіційних документів, до предметів документообігу, не-
законні дії з якими є кримінально караними, належать також офіційні 
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бланки, штампи та печатки. Правила дозвільної системи на виготов-
лення печаток уже не поширюються. Проте таке послаблення держав-
ного контролю у цій сфері зовсім не означає, що печатки втратили 
свою юридичну силу. Нині у сфері документообігу використовуються 
такі види печаток і штампів: круглі печатки із зображенням Державно-
го герба України (гербові печатки), малі гербові печатки для засвід-
чення посвідчень і спеціальних перепусток, прості (особисті) печатки, 
основна печатка для суб’єктів господарювання, трикутні печатки для 
організацій, які не мають рахунків в установах Національного і комер-
ційних банків, кутові (бланкові) штампи.  

Офіційні печатки і штампи – це форми-кліше, які відповідають 
установленим зразкам за формою, матеріалом виготовлення та розміщен-
ням реквізитів. До прикладу, печатки з Державним гербом України виго-
товляються круглої форми. У середині кола зображується Державний герб 
України, а по колу печатки – назва органу державної влади чи державного 
управління, потім назва підприємства, установи і організації, якщо наяв-
ність зображення передбачена чинним законодавством України. Матеріа-
лом для виготовлення гербової печатки є каучук або метал.  

Відбиток офіційної печатки та штампи і надалі залишаються 
одним із головних реквізитів документів. Офіційною печаткою засвід-
чується:  

1) підпис особи, яка уповноважена від імені владного або госпо-
дарюючого суб’єкта на складання та видачу офіційного документа;  

2) дійсність інформації, викладеної іншою особою для надання 
їй юридичної значущості. Це є додатковою гарантією достовірності 
документа та істинності закріпленого у ньому юридичного факту. 

Предметом підроблення також визнаються офіційні бланки. 
Бланки окремих офіційних документів є уніфікованими. Обіг бланків 
офіційних документів суворо регламентований окремими норматив-
ними актами, розпочинаючи від їх виготовлення, оформлення, збері-
гання, аж до знищення відходів і браку. Із загальної кількості бланків, 
які перебувають в обігу, виділено ті, які підлягають підвищеній увазі з 
боку держави, тобто бланки суворої звітності. Отже, офіційний бланк – 
це виготовлений у встановленому законодавством порядку матеріаль-
ний носій, який містить сукупність реквізитів, призначений для ство-
рення офіційного документа. 

Кримінально-правове значення має лише «завершена» підробка. 
Це залежить від того, наскільки підроблений документ, бланк, штамп 
чи печатка зовнішньо копіюють справжній матеріальний носій. Квалі-
фікація підроблення залежить від того, наскільки підробка відповідає 
ознакам матеріальних носіїв, які перебувають в офіційному обігу. 
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Аналіз судової практики свідчить, що чимало підроблень вчиняється 
шляхом часткового внесення змін у справжні документи, для чого не 
потрібні особливі знання у сфері документообігу. Однак таку підробку 
легше розпізнати. Повне підроблення – це більш інтелектуальний про-
цес, який передбачає попередню обізнаність у певних тонкощах доку-
ментообігу. По-перше, особа має володіти інформацією про належ-
ність цього документа, бланка, штампа чи печатки до компетенції кон-
кретного владного або господарюючого суб’єкта. Як відомо, підробле-
ний документ, в якому вказано походження документа від неіснуючого 
суб’єкта, а також суб’єкта, неуповноваженого на такі дії (іншогалузе-
вої компетенції), не може визнаватися предметом складу злочину, пе-
редбаченого ст. 358 КК України. Залежно від спрямованості умислу 
винного підроблення вказаних документів за наявності підстав може 
кваліфікуватися як готування до вчинення відповідного злочину, на-
приклад, до шахрайства за обтяжуючих обставин. По-друге, матеріа-
льний носій підробленого документа, бланка, штампа та печатки пови-
нен мати зовнішню схожість із формою справжнього носія, який пере-
буває в обігу. Тому немає суспільної небезпеки у діях особи, яка виго-
товила посвідчення водія, навіть з усіма реквізитами, але у вигляді 
розгорнутої книжечки. По-третє, змістовна частина підробки має бути 
виконана з застосуванням термінології, притаманної справжньому но-
сію інформації. Права, яких особа намагається набути або звільнитися 
від виконання обов’язку за підробленим документом або використо-
вуючи підроблені бланки, штампи та печатки, мають бути визнані в 
державі як юридичні факти, які зумовлюють виникнення, зміну чи 
припинення правових відносин. По-четверте, розміщення реквізитів у 
підробці повинно відповідати реквізитному складу справжніх докуме-
нтів, бланків, штампів чи печаток. Як відомо, досі відсутні ознаки 
складу злочину про підроблення у діях особи, яка виготовила печатку 
суб’єкта підприємницької діяльності із зображенням Герба України. 
По-п’яте, підробленим слід уважати також документ, який складений 
уповноваженою особою із дотриманням усіх вимог щодо реквізитного 
складу, змісту, форми матеріального носія, однак одержаний всупереч 
установленого порядку (наприклад, шляхом дачі хабара, під впливом 
насильства, обману тощо). Дії особи, яка пред’явила такий документ 
представникові влади, слід кваліфікувати за ч. 3 ст. 358 КК України як 
використання підробленого документа. Усі надані підробці ознаки в 
сукупності повинні сформувати уявлення про справжній документ, 
бланк, штамп чи печатку. Отже, підробленим документом, бланком, 
штампом та печаткою слід уважати не тільки документ, бланк, штамп 
та печатку, які виготовлені належно (містять неправдиві відомості, але 
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правильні за формою), а також ті, які виготовлені незаконно (з пору-
шенням передбаченої нормативно-правовими актами процедури їх 
складання і видачі). 

Об’єктивна сторона такого злочину з огляду на диспозицію 
ст. 358 КК України полягає у:  

1) підробленні посвідчення або іншого офіційного документа 
(ч. 1, ч. 2 ст. 358 КК України);  

2) збуті підробленого офіційного документа (ч. 1, ч. 2 ст. 358 КК 
України); 

3) виготовленні підроблених печатки, штампа або бланка (ч. 1, 
ч. 2 ст. 358 КК України);  

4) збуті таких штампів, печаток, бланків (ч. 1, ч. 2 ст. 358 КК 
України);  

5) складанні або видачі підробленого офіційного документа (ч. 2 
ст. 358 КК України);  

6) використанні завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 
КК України). 

Підроблення офіційних документів виражається і в повному ви-
готовленні названих предметів документообігу, і в частковому підроб-
ленні справжніх матеріальних носіїв документованої інформації. Сут-
ність повного підроблення зводиться до відображення у змістовній час-
тині документа відомостей щодо формулювання чи закріплення яких 
відсутні будь-які правові підстави. Зовні розпізнати таке підроблення 
дуже важко. Його складання потребує чимало зусиль та, відповідно, 
знання вимог щодо оформлення документів. Саме тому зразком для ви-
готовлення підробленого документа є справжній документ цього ж виду. 

Часткова підробка – це такий вид підробки, коли в реквізити 
справжнього документа вносяться зміни, доповнення чи виконується 
заміна якоїсь його частини. Вибір засобу часткової підробки залежить 
не тільки від мети і можливостей особи, яка здійснює підробку, але й 
від особливостей підробленого документа (якість паперу бланка, вид 
захисту, властивостей чорнила, якість штемпельної фарби та ін.). Час-
ткова підробка документів є найпоширенішим видом підробки. Пояс-
нюється це тим, що для її здійснення не потрібно складне поліграфічне 
устаткування, оскільки зміни вносяться в уже існуючий справжній 
бланк документа. Якщо особа підроблює відбиток штампа або печатки, 
її дії слід уважати підробленням документа, оскільки вказаний відби-
ток – необхідний реквізит документа.  

Особливістю підроблення документів є те, що внаслідок цих дій 
створюються предмети, які за своїм змістом і формою більшою чи мен-
шою мірою відповідають дійсним документам. Тобто виникає така фа-
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льсифікація, внаслідок якої ці предмети сприймаються як справжні і 
можуть використовуватися в офіційному документообігу. Підроблювач 
обирає той спосіб учинення дії, за допомогою якого найбільш удало мо-
жна відтворити справжній предмет. Спосіб підроблення становить ком-
плексну діяльність, яка супроводжується чинниками об’єктивного та 
суб’єктивного характеру. До об’єктивних факторів належить розвиток 
засобів розмножувальної, копіювальної, комп’ютерної техніки та її до-
ступність, наявність в особи певного набору технічних засобів, а також 
недоліки нормативного регулювання порядку оформлення документів 
зумовлені особливостями документообігу певної категорії документів. 
До суб’єктивних чинників належать наявність у певних осіб спеціальних 
знань, здібностей і навичок, які обумовлюють вибір того чи іншого спо-
собу підроблення документів. Комплексність діяльності охоплює підго-
товку, безпосереднє вчинення і приховування підроблення документів, 
що взаємопов’язані загальною метою. Наявність матеріальних та ідеаль-
них слідів і їх сумісний аналіз з об’єктивними та суб’єктивними факто-
рами дозволяє висувати версії щодо технічних засобів, матеріалів, при-
йомів і навичок злочинця. 

Можна визначити такі основні способи підроблення документів, 
бланків, штампів і печаток:  

1) підроблення бланка документа (виготовлення підроблених 
бланків за допомогою комп’ютерної техніки, засобів обчислювальної 
техніки шляхом малювання);  

2) підчистка тексту (механічний вплив із метою зміни первинної 
документованої інформації);  

3) травлення (видалення тексту шляхом знебарвлення штриха 
хімічними реактивами);  

4) змивання (видалення попередніх записів за допомогою різних 
розчинників);  

5) дописка (внесення у первинний текст документа на вільні мі-
сця нової інформації);  

6) заміна листків чи фотографії у документі;  
7) підроблення підпису, печатки, штампа (копіювання, малю-

вання, виготовлення самонабірного кліше). Ступінь досконалості спо-
собів виготовлення підроблених документів, бланків, штампів чи печа-
ток може бути різним і враховуватися судом під час індивідуалізації 
покарання та звільнення від кримінальної відповідальності.  

Збутом підробленого офіційного документа, бланка, штампа чи 
печатки слід уважати їх відчуження у будь-який спосіб (продаж, обмін, 
дарування тощо) особою, яка усвідомлює, що вказані предмети підро-
блені (фальшиві), незалежно від того, ким, особою, яка їх збуває, чи 
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іншою особою. Водночас важливо, щоб особа, яка вчиняє збут, усві-
домлювала, що ці предмети підроблені, тобто такі, які не можуть пере-
бувати в офіційному документообігу.  

Виготовлення підроблених штампів, бланків або печаток озна-
чає повне виготовлення сфальсифікованих форм і бланків, а також 
внесення змін у справжні печатки або бланки, що спотворює їх належ-
ний зміст.  

Доповнення об’єктивної сторони складу злочину, передбачено-
го ст. 358 КК України, такими формами злочинного діяння, як скла-
дання або видача офіційного документа, зумовлено необхідністю під-
дати кримінально-правовій оцінці діяння спеціальних суб’єктів, яким 
законом надано право у зв’язку з їх професійною чи службовою діяль-
ністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів.  

Складання підробленого офіційного документа – це створення 
документа, оформленого з зовнішньої сторони правильно, тобто з до-
триманням порядку і правил його виготовлення, але у ньому фіксу-
ються відомості, які повністю чи частково не відповідають дійсності.  

Під видачею підробленого офіційного документа слід розуміти 
передачу документа заінтересованій особі, вчинену як тим, хто цей до-
кумент склав чи підробив, так і тим працівником юридичної особи, який 
не вчиняв його складання або підроблення. 

Злочин, передбачений частинами 1 і 2 ст. 358 КК України, вва-
жається закінченим із моменту вчинення однієї з дій, які альтернатив-
но становлять його об’єктивну сторону.  

Використання завідомо підробленого документа виокремлене в 
самостійний склад злочину (ч. 4 ст. 358 КК України). Застосування 
підроблених документів є логічним продовженням діяльності з підро-
блення документів. У механізмі підготовлюваного злочину підроблені 
документи є єдиним або найбільш розповсюдженим засобом досяг-
нення злочинної мети – незаконного заволодіння майном або звіль-
нення від проведення певних матеріальних витрат. 

Під використанням завідомо підробленого документа слід розуміти 
застосування підробленого документа відповідно до призначення для оде-
ржання неналежного права чи звільнення від покладеного обов’язку у 
власних інтересах чи інтересах інших осіб. Способами такого викорис-
тання цілком обґрунтовано можна назвати подання та пред’явлення. Спі-
льним для них є ознайомлення інших осіб зі змістом підробленого доку-
мента, який видається за справжній. Водночас подання передбачає вве-
дення підробки у документаційну сферу діяльності владного або господа-
рюючого суб’єкта. Натомість після пред’явлення уповноваженому 
суб’єкту підроблений документ залишається у володінні винного.  
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У практиці працівників органів внутрішніх справ, зокрема лі-
нійних відділів на залізничному транспорті дуже часто трапляються 
ситуації, коли використання завідомо підробленого документа є спо-
собом учинення інших злочинів. У таких випадках необхідно зважити 
на ступінь тяжкості злочину, для вчинення якого використовується 
підробка. Відповідно до ч. 2 ст. 14 КК України готування до злочину 
невеликої тяжкості не тягне за собою кримінальної відповідальності. 
Готування до злочинів невеликої тяжкості, не будучи кримінально 
протиправним, не містить ознак складу злочину і саме ця обставина 
має зазначатись у процесуальних документах. Оцінка використання 
завідомо підробленого документа, який є способом учинення більш 
тяжких злочинів (середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких), має 
проводитися за сукупністю злочинів.  

Зауважимо, що не у всіх складах злочинів про підроблення до-
кументів, які розміщені в інших розділах Особливої частини КК Укра-
їни, міститься вказівка на таку їх ознаку, як використання завідомо 
підробленого документа. Тому дії особи, яка використовує завідомо 
підроблені документи, підроблення яких тягне відповідальність за 
спеціальними щодо частин 1 і 2 ст. 358 КК України нормами, мають 
кваліфікуватися за сукупністю злочинів (за відповідною статтею КК 
України та ч. 4 ст. 358 КК України). Так, окрім ст. 366 КК України, 
додатково за ч. 4 ст. 358 КК України будуть кваліфікуватися дії служ-
бової особи, яка використовує підроблений нею документ.  

Особливість цього складу злочину зумовлюється і тим, що від-
сутній склад злочину про підроблення, коли особа:  

а) використовує справжній документ, який належить іншій особі 
(наприклад, пред’являє чужий паспорт);  

б) демонструє предмет, який лише за зовнішньою формою нага-
дує документ, але насправді таким не є (наприклад, пред’явлення об-
кладинки посвідчення замість посвідчення);  

в) обманним шляхом, використовуючи справжній документ, ви-
дає його за інший (наприклад, під виглядом посвідчення працівника 
міліції демонструє пенсійне посвідчення);  

г) неправильно тлумачить зміст справжнього документа, що ха-
рактеризується невизначеністю або неповнотою. 

Відсутні ознаки складу злочину про використання завідомо під-
робленого документа у тому випадку, коли ознайомлення зі змістом 
підробки відбувається всупереч волі володільця такого документа (на-
приклад, під час затримання особи працівники міліції вилучають  у неї 
підроблений паспорт і вивчають його). Береться до уваги кваліфікація 
за ч. 4 ст. 358 КК України у тому випадку, коли особа для посвідчення 
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дійсного, належного їй права підробляє, а згодом використовує підро-
блений документ.  

Аналіз судової практики засвідчує, що випадки підроблення до-
кумента особою, а згодом його використання кваліфікуються за суку-
пністю злочинів, передбачених частинами 1 або 2 ст. 358 і ч. 4 ст. 358 
КК України.  

Використання завідомо підробленого документа є закінченим 
злочином із моменту пред’явлення чи подання документа незалежно 
від наслідків.  

Розмежувальною ознакою складів злочинів, передбачених час-
тинами 1 і 2 ст. 358 КК України, є суб’єкт. Суб’єктом складу злочину, 
передбаченого частинами 1 і 3 ст. 358 КК України, є фізична осудна 
особа, яка на момент вчинення злочину досягла 16-річного віку. 
Суб’єкт складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, – спе-
ціальний, яким є працівник юридичної особи будь-якої форми власно-
сті, приватний підприємець, аудитор, експерт, оцінювач, адвокат або 
інша особа, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням 
публічних послуг. Службова особа за службове підроблення несе від-
повідальність за ст. 366 КК України.  

Обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони складу злочину, 
передбаченого ст. 358 КК України, окрім вини у формі умислу, є ме-
та використання підроблених документів, печаток, штампів та блан-
ків як підроблювачем, так й іншою особою, обов’язковою ознакою 
підроблення офіційного документа (частина 1 цієї статті), викорис-
тання або збуту посвідчень, інших офіційних документів (частина 2 
цієї статті), збуту підроблених офіційних печаток, штампів чи блан-
ків (частина 2 цієї статті). Складання чи видача завідомо підроблених 
офіційних документів відповідним спеціальним суб’єктом визнають-
ся злочином незалежно від мети, яку переслідував підроблювач (ч. 1 
ст. 358 КК України). 

Кваліфікуючими ознаками злочину, передбаченого ч. 1 або ч. 2 
ст. 358 КК України, є вчинення його: 

1) повторно;  
2) за попередньою змовою групою осіб. 
Повторним у ст. 358 КК України слід уважати злочин, вчинений 

особою, яка раніше вчинила тотожні дії чи будь-які з передбачених 
частиною 1 ст. 358 КК України незалежно від того, була вона засудже-
на за нього чи ні. Не утворює повторність злочинів вчинення особою 
двох або більше підроблень документів, печаток, штампів та бланків, 
які об’єднані єдиним умислом і утворюють у сукупності продовжува-
ний злочин. Наприклад, послідовне вчинення дій щодо одного і того ж 



 565

документа, печатки, штампа чи бланка, зокрема спочатку підроблення, 
а згодом їх збут кваліфікуються за частинами 1 або 2 ст. 358 КК Украї-
ни без вказівки на повторність. Відсутня повторність і у разі, коли 
винний в різний час вносить в один і той самий документ кілька фікти-
вних записів.  

Як правило, повторність передбачає наявність певного проміжку 
часу між діяннями, які її утворюють, а злочини, які її утворюють, є авто-
номними та не пов’язаними спільністю умислу. Повторність має бути 
належно відображена у формулі кваліфікації:  

1) під час повторності тотожних злочинів, передбачених части-
нами 1 або 2 ст. 358 КК України (коли всі злочини закінчені), вчинене 
слід кваліфікувати як сукупність злочинів за частинами 1 або 2 ст. 358 
КК України (перше діяння) та ч. 3 ст. 358 КК України (друге і подаль-
ше діяння). Водночас у процесуальних документах має бути відобра-
жено факт учинення особою декількох таких злочинів;  

2) у випадку, коли хоча б один зі злочинів, які утворюють по-
вторність, є незакінченим, кваліфікація такої повторності здійснюва-
тиметься із додатковим посиланням на відповідну частину ст. 14 чи 
15 КК України та ст. 358 КК України;  

3) коли один зі злочинів винна особа вчинила одноособово як 
виконавець, а під час вчинення іншого була організатором, підбурюва-
чем чи пособником, кваліфікація має відбуватися з посиланням на час-
тини 3, 4 або 5 ст. 27 КК України та відповідні частини ст. 358 КК 
України. 

Кваліфікуюче значення у такому складі злочину має вчинення 
підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи викори-
стання підроблених документів, печаток, штампів групою осіб за по-
передньою змовою. Оцінка цієї форми співучасті має проводитися з 
огляду на вимоги ч. 2 ст. 28 КК України. Характерними особливостями 
групи осіб за попередньою змовою прийнятно до коментованого зло-
чину те, що усі співучасники виконують повністю або частково 
об’єктивну сторону складу злочину, передбаченого частинами 1 або 2 
ст. 358 КК України. Тобто кожен із них виконує одну з дій, альтерна-
тивно вказаних у диспозиціях статті (наприклад, одна особа підробляє 
документ, а інша – займається збутом підробки), або частину однієї з 
дій (наприклад, одна особа займається підробленням бланка, інша – 
заповнює його певними відомостями). Отже, підроблення, збут чи ви-
готовлення підроблених документів, бланків, штампів і печаток вважа-
ється вчиненою групою осіб за попередньою змовою, коли їх спільно 
вчинили декілька (два або більше) суб’єктів злочину, які попередньо 
(до початку) злочину домовилися про спільне вчинення злочину, склад 
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якого передбачений ч. 1 ст. 358 КК України, діяли як співвиконавці і 
водночас усвідомлювали суспільно небезпечний характер власних дій 
та дій інших співучасників і бажали спільно вчинити злочин.  

Завершальною стадією кваліфікації підроблення документів, 
печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених до-
кументів, печаток, штампів є закріплення в установленій процесуаль-
ній формі відповідності юридично значущих ознак злочинного діяння 
ознакам складу злочину, передбаченого відповідною статтею КК Укра-
їни. Відповідно до КПК України від 13 квітня 2012 р. обвинувальний 
акт разом з іншими відомостями повинен містити виклад фактичних 
обставин кримінального правопорушення, які прокурор уважає вста-
новленими, правову кваліфікацію кримінального правопорушення з 
посиланням на положення закону і статті (частини статті) закону Укра-
їни про кримінальну відповідальність та формулювання обвинувачен-
ня (п. 5 ч. 2 ст. 291). 

 
 
 

2. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА, 
ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ТА ВЕРСІЇ ПІДРОБЛЕННЯ 
ДОКУМЕНТІВ, ПЕЧАТОК, ШТАМПІВ ТА БЛАНКІВ, 

ЗБУТУ ЧИ ВИКОРИСТАННЯ ПІДРОБЛЕНИХ ДОКУМЕНТІВ, 
ПЕЧАТОК, ШТАМПІВ 

 
2.1. Способи вчинення 

 
До способів підготовки здійснення злочинного наміру у складі 

злочину, передбаченого ст. 358 КК України, належать такі дії:  
1) визначення злочинцем типу документа, передбаченого цим 

діянням, для підроблення, використання чи збуту;  
2) визначення способу підроблення чи виготовлення відповід-

них документів, печаток, штампів та бланків;  
3) підшукування технічних засобів і пристроїв, необхідних для 

виготовлення чи внесення змін до документів, печаток і штампів, та 
вибір технології;  

4) виготовлення або підшукування знарядь, за допомогою яких 
у майбутньому передбачається утворення та внесення змін до існую-
чих документів, печаток і штампів;  

5) підбір співучасників, кваліфікованих у цій сфері, та отриман-
ня спеціальних знань, необхідних для цієї діяльності;  

6) визначення місць виготовлення, використання та збуту. 
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Спосіб вчинення цього кримінально караного діяння варто роз-
ділити на дії злочинців, пов’язані з використанням підроблених доку-
ментів (під час здійснення фінансових операцій, отримання пільг і 
прав за допомогою підроблених документів чи печаток та штампів, 
здійснення різних правочинів, збуту на вокзалах, портах, аеропортах, 
базарах при вокзалах і використання для здійснення проїзду у транс-
порті різних видів), зі збутом підроблених посвідчень, інших докумен-
тів, що надають права або звільняють від обов’язків, печаток і штам-
пів, та безпосереднім виготовленням чи переробленням перших. 

Підробка документів є своєрідним копіюванням автентичного 
вигляду документа зі зміною його змісту. Якість підробки визначаєть-
ся за допомогою спеціальних засобів. Відмінність неякісно підробле-
них документів полягає у невідповідності вигляду та дії автентичним 
заходам захисту документа. Засоби захисту призначені не лише для 
того, щоб ускладнити повну підробку документів, а й часткову підроб-
ку, наприклад, змінити у паспорті позначення прізвища власника. 

Рівень захисту, який забезпечується будь-яким засобом захисту, 
безпосередньо пов’язаний з унікальністю цієї ознаки та її доступністю 
для виявлення, легкістю розпізнавання, стійкістю до змін, імітації та 
відтворення. Засоби захисту можна поділити на: технологічні засоби 
(застосування спеціальних технологічних прийомів під час виготовлен-
ня захисних елементів); поліграфічні (певне поєднання способів і при-
йомів нанесення поліграфічного оформлення) і фізико-хімічні (викорис-
тання спеціальних матеріалів). Технологічний захист – комплекс ознак, 
що візуально виявляються, вносяться до окремих реквізитів документів 
за допомогою спеціальних технологічних процесів. Це композиційний 
склад паперу, захисні волокна, захисні стрічки, водяний знак, тип під-
кладки, ламінат, голограма, перфорація, композиційний склад фарб, ефект 
метамерії кольору, розміри документів тощо. Поліграфічний захист ви-
ражається у використанні різних видів і способів поліграфічного друку, 
комбінація яких у поєднанні з іншими видами захисту істотно усклад-
нює підроблення та полегшує його виявлення. Основними з них є:  

1) види друку (високий, плоский, глибокий і трафаретний 
друк); 

2) графічні елементи (гільошні пояси, розетки й орнаменти, ві-
ньєтки та інші засоби декору); 

3) фонові сітки;  
4) мікродрук і приховані зображення; 
5) наскрізні зображення; 
6) оптичні ефекти; 
7) безбарвне тиснення тощо.  
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Фізико-хімічний захист ґрунтується на використанні у складі 
матеріалу документів хімічних речовин, наявність яких може бути ви-
значена спеціальними методами. Це люмінофори (флуоресцентні і фо-
сфоресцентні фарби), інфрачервоні, магнітні матеріали, метамерні фа-
рби тощо. 

Поняття «спеціальні засоби захисту» в криміналістиці має уза-
гальнювальний, збірний характер. До цих засобів належать (за О.Л. Коби-
лянським):  

1) спеціальні матеріали;  
2) технології з підвищеною безпекою (щодо фальсифікацій);  
3) елементи захисту.  
До спеціальних матеріалів належать:  
1) папір;  
2) фарби;  
3) плівки для припресовування та ламінування;  
4) голограми;  
5) нитки тощо.  
До спеціальних технологій належать:  
1) захист на стадії дизайну за допомогою особливих прийомів 

верстки й обробки зображення;  
2) технологічні способи друку;  
3) захист за рахунок особливостей паперу чи іншої основи;  
4) захист за допомогою спеціальних фарб;  
5) використання додаткових фінішних і оздоблювальних проце-

дур після друку. 
Головним засобом захисту документів від підробки ще у давни-

ну стали водяні знаки (раніше їх називали філігранями). Водяні знаки 
можна розділити на такі види: темний – елементи водяного знака тем-
ніші за тло паперу; світлий – елементи водяного знака світліші за тло 
паперу; двотоновий – синтезує перші два види; багатотоновий – синте-
зує елементи двох перших із поступовими переходами між ними. 

Для захисту документів від підробки часто застосовуються осо-
бливі друкарські фарби, що відрізняються від стандартних за компоне-
нтами та мають спеціальні властивості. Залежно від захисних власти-
востей фарби поділяються на:  

1) водорозчинні – не витримують зайвої вологи і псуються за 
найменшого потрапляння води;  

2) метамерні – за кольором за одних умов освітлення та різні за 
інших умов освітлення;  

3) масткі – тривалий час зберігають зображення і водночас лег-
ко діагностуються на наявність підробки;  
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4) магнітні – зі спеціальними включеннями до складу барвника 
магнітних матеріалів. Місця використання такої фарби мають визначе-
ні магнітні властивості, що дозволяє не лише швидко сортувати, а й 
реєструвати такі документи;  

5) металізовані, до складу барвника яких належать металізова-
ні матеріали і порошки. Ці фарби створюють особливі візуальні ефе-
кти у композиції документа (металевий блиск, іскорки тощо) і мо-
жуть одночасно визначатися магнітним детектором, що збільшує 
ступінь захисту;  

6) невидимі, флуоресцентні (невидимі або видимі у звичайному 
денному чи штучному світлі, але за освітлення їх ультрафіолетовим 
променем вони світяться певним кольором);  

7) фарби, що змінюють колір від температури (діапазон чутли-
вості температурних фарб може бути різний);  

8) фарби, що змінюють колір від випромінювання. 
Для виготовлення кожного виду особливо важливих документів 

застосовують визначений спосіб друку, але найчастіше використову-
ється поєднання кількох способів. Що складніший та якісніший спосіб 
друку, то краще він захищає документ від фальсифікації. Тексти пас-
портів та інших документів набирають шрифтами певних гарнітур, що 
спеціально виготовлені й у звичайні друкарні не надходять. Для поси-
лення захисту від підробки дуже часто застосовуються захисні сітки з 
тонких ліній. Захисна сітка – це складний візерунок, що створюється 
гільоширною машиною. Одними з найскладніших для підробки захис-
них елементів є так звані гільоширні елементи, що виготовляються у 
вигляді розеток і поясів.  

Для виготовлення документів зі спеціальними засобами захисту 
злочинці застосовують здебільшого ті самі способи підробки, що і для 
виготовлення бланків звичайних документів, тільки вони ще змушені 
підробляти чи імітувати захисні засоби. Оскільки це пов’язано зі знач-
ними технічними труднощами, захисні засоби за підробки виготовля-
ються у спрощені способи. Іноді тексти, візерунки, розетки та інші зо-
браження відтворюються звичайним малюванням, але останніми роками 
найчастіше застосовується сучасна копіювально-розмножувальна техні-
ка. У тих випадках, коли є можливість використати поліграфічні спосо-
би, то, як правило, застосовують найбільш прості та доступні з них, на-
приклад, замість глибокого друку – високий або плоский. До прикладу, 
зловмисники намагаються змінити рукописні записи у паспортах, свідо-
цтвах про народження тощо (позначення прізвища, імені, року наро-
дження). Старі записи підчищаються, вимиваються, витравлюються, а 
нові штрихи дописуються.  
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Є два основні способи вчинення цього злочину у формі підроб-
лення:  

1) часткова зміна існуючого, автентичного об’єкта;  
2) повне його виготовлення.  
У першому випадку на оригіналі змінюють будь-який з його рек-

візитів, наприклад, цифрове позначення. У документах, які засвідчують 
особу, що дають права, звільняють від обов’язків, часто практикуються 
такі способи часткової підробки, як:  

1) підчистка з подальшою допискою або без неї;  
2) хімічний вплив на барвну речовину штрихів (змивання, трав-

лення);  
3) заміна фотокартки, аркушів;  
4) фальсифікація відбитків печаток, штампів.  
У випадку повної матеріальної підробки чистому листу паперу в 

різні способи надається видимість справжнього документа. Застосо-
вуються нерегламентовані матеріали і технологічні процеси. Це може 
бути і груба підробка, і кваліфікована, виконана на доволі високому 
технічному рівні, коли відтворюються деякі властивості таких трьох 
основних елементів технологічного ланцюжка захисту від підробки: 
спеціального паперу; спеціального барвника та інших матеріалів; не-
традиційної технології поліграфічного друку. 

За повної підробки документів злочинці, як правило, використо-
вують доступні для населення сорти паперів, на яких імітують водяні 
знаки у такі способи:  

1) малювання або нанесення відбитка з друкованої форми. Зви-
чайно, в такому разі застосовується біла барвна речовина, однак експе-
ртна практика останніх років свідчить, що імітація водяних знаків мо-
же здійснюватися і темним барвником. Такі випадки виявлено за до-
слідження спеціальних марок для маркірування алкогольної продукції 
(на деяких видах підробок водяний знак був підроблений чорною фар-
бою, нанесеною з растрових форм плоского друку);  

2) малювання (нанесення відбитка) жировміщувальною речови-
ною, що змінює оптичну щільність паперу;  

3) підчищення верхнього шару паперу предметом із гострими 
краями або з абразивними властивостями;  

4) тиснення зображення водяного знака за допомогою металево-
го кліше на попередньо зволоженому папері;  

5) склеювання двох аркушів тонкого паперу з імітацією водяно-
го знака на внутрішній поверхні одного з них у який-небудь з перелі-
чених вище способів. 

Захисна нитка, розташована в товщі паперу, імітується над печат-
кою зображення нитки на одній із внутрішніх сторін двох склеєних арку-
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шів або розміщенням між ними вузької смуги з різного матеріалу. Такий 
спосіб підробки доволі просто розпізнається, тому що на просвіт підроб-
лена нитка має дискретний вигляд. 

Імітація нитки, виконана в друкований спосіб, виявляється за від-
сутністю як стовщення паперу в місці її розташування, так і самої нитки. 

Наслідування кольоровим волокнам, конфетті, впроваджуваним у 
поверхневий шар паперу, здійснюється малюванням або над печаткою 
кольоровою фарбою. За підробки документів зі спеціальними засобами 
захисту використовуються різні види поліграфічних фарб, як правило, 
загального призначення, а також інші барвні матеріали. Фарби за флуо-
ресцентними властивостями схожі до тих, що використовуються під час 
виготовлення документів, які нині широко застосовуються. Фарби, що 
володіють магнітними властивостями, не складно виготовити в кустар-
них умовах, тому захист документів від підробки ґрунтується не на фак-
ті використання флуоресцентних або магнітних фарб, а на створенні з 
їхньою допомогою дискретних оптичних і магнітних полів, конфігурація 
яких і є важко відтвореним елементом захисту. 

Встановлення факту підробки печатки і штампа у більшості ви-
падків не становить значних труднощів, якщо є можливість ототожнен-
ня відбитку на документі з автентичною печаткою. Найбільш пошире-
ними способами підробки печаток і штампів є:  

1) копіювання справжнього відбитку на документ здійснюється 
за безпосереднього контакту документа, що підробляється, з відбитком 
автентичної печатки. Заздалегідь ділянка паперу, на яку копіюється 
відбиток, зволожується, в результаті одномоментного копіювання 
створюється відбиток із дзеркальним зображенням печатки чи штампа. 
Для маскування такого підроблення злочинці намагаються робити від-
биток нечітким і змащеним. Зазвичай злочинці, щоб не було дзеркаль-
ності в зображенні, використовують проміжне кліше;  

2) малювання зображення з використанням рейсфедера, цирку-
ля, лінійки, пера та іншого канцелярського приладдя;  

3) нанесення відбитків за допомогою саморобного кліше, яке 
виготовляють вирізуванням, набором друкарських літер, у фотоцинко-
графічний спосіб, гравіруванням, на дереві, металі, лінолеумі, каучуку;  

4) вологе копіювання з плоских друкарських форм, мальованих 
пером;  

5) нанесення відбитків за допомогою саморобних каучукових 
кліше. 

З уваги на розвиток сучасних поліграфічних та друкарських за-
собів виготовлення печаток шляхом їх різьблення з дерева, каучуку, 
гравірування металу та інших поверхонь стало менш актуальним і в 
злочинному середовищі застосовується дедалі рідше. 
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Приховати сліди такого кримінального правопорушення можна, 
знищивши невдалі екземпляри документів чи печаток, обладнання їх 
виготовлення. Зазначимо, що стосовно продуктів виготовлення, вико-
ристання та збуту злочинець зовсім не прагне їх приховати, в нього на 
меті – створення якомога досконалішої копії, щоб ніхто не сумнівався 
в її автентичності. 

 
2.2. Місце, час та обстановка 

 

Місце виготовлення предмета посягання обирається злочинцем з 
огляду на обсяги виробництва підробок, розміщення техніки, сировину 
для виробництва та особисті уподобання злочинця. Найчастіше підроб-
лені документи, печатки та штампи виготовляються у житлових і підсо-
бних приміщеннях осіб, які безпосередньо здійснюють виготовлення, 
місцезнаходженнях техніки для виробництва, службових приміщеннях 
фірм, офісів підприємств. Основними вимогами до такого місця є забез-
печення конспірації, наявність відповідних засобів і можливості їх вико-
ристання.  

Щодо збуту документів чи печаток, то його здійснення відбува-
ється в безлюдних місцях або з незначним скупченням людей з умо-
вою забезпечення конспірації. Щодо проїзних документів, то місцем 
злочину у більшості випадків є вокзали, аеропорти, порти, залізничні 
перони, ринки та місця, прилеглі до них. Використання безпосередньо 
залежить від призначення предмета злочину.  

Час безпосередньо залежить від місця злочину. Якщо це службо-
ве приміщення, то у вільний від роботи час, якщо у домашніх умовах, то 
у будь-який вільний час. Щодо збуту або використання, то вони здійс-
нюються в обумовлених людних місцях. 

 
2.3. Особа злочинця 

 

У результаті поділу злочинної діяльності, пов’язаної з виготов-
ленням або збутом фальшивих документів, печаток та штампів, доці-
льний розподіл злочинців на дві категорії:  

а) особи, які займаються виготовленням підроблених докумен-
тів або печаток чи штампів;  

б) особи, які збувають зазначені підробки. Кількість осіб, які при-
йняли рішення займатися виготовленням підробок, залежить від цілей та 
завдань, виконання яких вони мають на меті, а також від наявності матері-
альних та інтелектуальних можливостей.  

Є такі види злочинців:  
а) організована злочинна група;  
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б) окремі групи;  
в) злочинці-одиночки.  
Кожен із цих видів має свою специфіку, а різниця двох перших 

полягає в рівні організації (налагодженості) групи. Зазначимо, що ха-
рактерними рисами особи злочинця є наполегливість, витримка, цілес-
прямованість. 

Аналізуючи сучасний стан і тенденції майбутнього вчинення зло-
чинів у цій сфері, можна виділити групу осіб, які найчастіше підробляють 
посвідчення або інший документ, який надає право або звільняє від 
обов’язків і видається чи посвідчується підприємством, установою, орга-
нізацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором 
чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі докумен-
ти. Це: 

1) працівники кас продажу проїзних квитків;  
2) особи, які працюють контролерами міського громадського 

транспорту; 
3) працівники поліграфічних підприємств;  
4) особи, котрі мають спеціальну технічну освіту (наприклад, 

печатники, технологи);  
5) особи, які мають знайомих чи родичів серед працівників 

транспортних підприємств, установ;  
6) молоді особи, як правило, студенти училищ, технікумів, які 

користуються міським та приміським транспортом;  
7) працівники установ паспортної служби;  
8) працівники органів місцевого самоврядування.  

 
 

2.4. Слідова картина 
 

Всі сліди цього злочину поділяють на ідеальні та матеріальні, до 
яких належать сліди, залишені на предметі злочину, засобах зв’язку та 
місцях, де відбувався збут або використовувалися підробки, та сліди на 
місці виготовлення чи переробки документів, печаток, штампів та бла-
нків, наявні засоби їх підроблення. Особливу групу слідів вчинення 
такого злочину становлять сліди підроблення самого предмета пося-
гання. Вони диференціюються залежно від особливостей предмета та 
способу його здійснення. 

Завданнями правильного виявлення, фіксації та дослідження слідів 
підроблення документів, печаток, штампів та бланків є:  

1) встановлення способу виготовлення (відтворення);  
2) з’ясування ступеня його схожості зі справжніми аналогами;  
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3) встановлення використаного обладнання, технічних засобів, 
матеріалів, що використовувалися;  

4) ідентифікування професійних навичок осіб, які виготовляли 
підробки. 

Якщо хоча б окремі частини досліджуваного документа виготов-
лені в інший спосіб, можна з упевненістю констатувати, що документ не 
є справжнім. Це стосується будь-якого елемента документа. Наприклад, 
якщо зображення в документі нанесені в один і той самий спосіб друку 
або різні способи, але не встановлені для цього виду документа, можна 
говорити про недотримання встановленої технології за виготовлення 
такого документа. 

Розпізнавання часткової підробки документів та бланків зі спе-
ціальними засобами захисту має свою специфіку тільки у тому випад-
ку, коли ушкоджені або змінені саме ці засоби (захисна сітка, ассюре) 
або злочинцем використані інші матеріали (наприклад, туш замість 
спеціального чорнила). В інших випадках дослідження проводиться за 
загальноприйнятою методикою, що дозволяє розпізнати дописку, під-
чистку, травлення, підробку відбитків печаток тощо. Якщо у паспорті 
або іншому документі, що має спеціальні засоби захисту, є часткова 
підробка шляхом підчистки, травлення або змивання, необхідно рете-
льно вивчити візерунок захисної сітки. У випадку підчистки на ній 
виявляються механічні ушкодження, а під час травлення або змивання 
записів і відбитків печатки вона дещо знебарвлюється, причому іноді 
настільки незначно, що важко розпізнати на перший погляд. Під час 
дослідження документів, що мають спеціальні засоби захисту, треба 
зважати на те, що в друкарській продукції поліграфічних підприємств, 
які виготовляють справжні бланки таких документів, може іноді вини-
кати виробничий брак. Тому не можна робити поспішні висновки про 
те, що документ підроблений. 

За виявлення підозрілих відбитків печаток та штампів на доку-
ментах варто зважити на такі особливості:  

1) копіювання справжнього відбитку на документ робиться за 
безпосереднього контакту документа, що підробляється, з відбитком 
автентичної печатки, відтак виникають відмінні від оригіналу ознаки, а 
саме: розпливчатість і блідість штрихів, наявність ретуші в обідках, 
буквах, наявність у відбитку сторонніх штрихів тексту справжнього 
документа, зриви волокон паперу, його люмінесценція;  

2) за малювання печатки виявляються такі ознаки: сповільне-
ність рухів, штрихів графітного олівця, проколи паперу від циркуля, 
граматичні помилки в тексті, несиметричне розміщення тексту, нерів-
номірність штрихів та інші. 
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2.5. Типові слідчі ситуації 
 

Відповідно до КПК України першою стадією кримінального 
процесу є стадія досудового розслідування, яка починається з моменту 
внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінально-
го провадження або направленням до суду обвинувального акта, кло-
потання про застосування примусових заходів медичного або виховно-
го характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної від-
повідальності. Умовно досудове розслідування можна поділити на такі 
етапи: початковий, подальший (робочий) і заключний. 

Початковий етап розслідування охоплюється періодом досудо-
вого розслідування, під час якого на основі первинної інформації про-
водяться слідчі (розшукові) дії, встановлюються обставини події, озна-
ки кримінального правопорушення, які необхідні для визначення слід-
чих ситуацій, побудови версій, планування розслідування, розшуку та 
затримання злочинця. 

У процесі розслідування конкретного злочину перед слідчим 
стоять взаємопов’язані завдання:  

1) встановивши основні риси події, яка відбулася, «з’ясувати 
для себе», що насправді сталося;  

2) розслідувати злочин, тобто за допомогою процесуальних за-
собів і методів довести сутність установленої події для іншого суб’єкта 
пізнання (наприклад, суду);  

3) встановити особу, яка вчинила злочин. Однак через те, що на 
момент проведення розслідування злочину в реальності здебільшого 
не існує, з метою його пізнання слідчий на підставі наявної інформації 
формує у своїй свідомості інформаційну модель події, котра підлягає 
розслідуванню. Будь-який злочин, маючи ситуаційну природу, розви-
вається в просторі та часі, а тому для успішної реконструкції подумки 
всіх деталей злочинного діяння необхідно грамотно й адекватно від-
творити всі утворюючі його ситуації. У криміналістиці такі ситуації 
називаються слідчими ситуаціями. 

Визначення слідчої ситуації найбільш вдало висловив В.П. Бахін, 
який розглядає її як сукупність даних про обставини злочину та обстави-
ни, які характеризують умови його розслідування на конкретному етапі і 
зумовлюють вибір засобів та методів встановлення істини у справі. 

Успішна діяльність щодо боротьби з підробленням документів, 
печаток, штампів та бланків, їх збуту чи використання на залізничному 
транспорті залежить від того, наскільки повно буде сприйнята право-
охоронними органами інформація про наслідки діяльності виготовлю-
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вачів та збувальників підробок. Оскільки саме від цього залежить си-
туація, що виникає на початку розслідування цієї категорії криміналь-
них правопорушень, а від неї і вибір правильної версії до пошуку, ви-
криття та затримання злочинців. 

Як правило, у типових вихідних слідчих ситуаціях зосереджені такі 
дані, які дозволяють виробити рекомендації з найбільш обміркованого 
висунення загальних та окремих версій у ході слідчої діяльності. 

Знання типових слідчих ситуацій у сфері підроблення докумен-
тів, печаток, штампів та бланків та їх використання сприяє вироблен-
ню методичних рекомендацій про систему необхідних слідчих (розшу-
кових) дій, визначенню основних напрямів роботи, пов’язаної з роз-
слідуванням злочинів такої категорії. 

Аналіз криміналістичної літератури свідчить про те, що існує бага-
то точок зору щодо підстав класифікації криміналістичних ситуацій.  

Найбільш поширеною є така класифікація слідчих ситуацій: 
1) залежно від специфічності – типові та специфічні;  
2) залежно від часу виникнення в процесі розслідування – поча-

ткові, проміжні, кінцеві;  
3) залежно від критерій відносин між учасниками – конфліктні і 

неконфліктні;  
4) залежно від можливостей досягнення мети розслідування – 

сприятливі і несприятливі.  
Саме класифікацію, що базується на відношенні і можливості 

досягнення мети початкового етапу розслідування злочину, передба-
ченого ст. 358 КК України, а також оптимальний комплекс дій, ми роз-
глянемо в методичних рекомендаціях. 

Ситуація вважається сприятлива, коли у слідчого немає сумніву 
в достовірності даних, і несприятлива, коли обсяг корисної інформації 
незначний. 

Для більш вдалого аналізу, на нашу думку, варто об’єднати сприят-
ливі ситуації в одну групу і за аналогією сформувати алгоритм дій слідчого 
та прокурора на початковому етапі розслідування аналізованого злочину. 

Сприятливі слідчі ситуації 
Ситуація 1. Безпосереднє виявлення посягання на стадії готу-

вання або замаху щодо підроблення, використання або збуту фальши-
вих документів, печаток, штампів та бланків; наявні дані про подію 
злочину, особа злочинця встановлена та затримана, зізнається у вчи-
ненні злочину. 

Ситуація 2. 
1. Є ознаки, що вказують на виготовлення завідомо підроблено-

го документа, печатки, штампа чи бланка. 
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2. Є ознаки, що вказують на збут завідомо підробленого доку-
мента, печатки, штампа чи бланка. 

3. Є ознаки, що вказують на використання завідомо підроблено-
го документа, печатки, штампа чи бланка. 

Особа затримана в момент підробки, пред’явлення підробленого 
документа, збуту або в момент виявлення у неї підробленої продукції:  

а) під час особистого огляду співробітниками патрульно-
постової служби;  

б) під час проходження прикордонного, митного контролю;  
в) під час особистого обшуку в разі затримання за інший злочин;  
г) під час огляду транспортного засобу співробітниками ДАІ.  
Особа злочинця встановлена, він зізнається у вчиненні злочину. 
Ситуація 3. Особа з’явилася до правоохоронного органу та доб-

ровільно зізналася у вчиненні злочину, передбаченого ст. 358 КК Украї-
ни, вказала на спосіб його вчинення та речові докази. 

Ситуація 4. Затримана особа у момент виготовлення, викорис-
тання чи збуту підробок (представниками контролюючих органів, гро-
мадськості або окремими громадянами на місці вчинення злочину з 
речовими доказами), але заперечує свою причетність до злочину. 

Отже, аналізуючи групу сприятливих ситуацій, необхідно відмі-
тити, що вони характеризуються значним обсягом інформації про по-
дію злочину і осіб, які його вчинили, на початковому етапі розсліду-
вання. Працівники лінійних відділів на залізничному транспорті мають 
у своєму розпорядженні особу, з якою можна працювати, а не лише 
інформацію про неї. Зрозуміло, що в такому разі завдання працівників 
оперативних підрозділів, слідчого та прокурора набагато спрощується. 

Насамперед необхідна детальна перевірка інформації, що є у 
слідства, яка вимагає особливої ретельності та достатньої кваліфікації 
працівників оперативних підрозділів та слідчих лінійних відділів на 
залізничному транспорті. 

Однією з умов якісного проведення невідкладних слідчих (роз-
шукових) дій на початковому етапі розслідування є широке застосу-
вання спеціальних знань із різних галузей науки і техніки. В розсліду-
ванні підроблення важливо, щоб сам слідчий чи прокурор володів пев-
ними спеціальними знаннями та самостійно міг визначити підроблені 
документи, печатки, штампи та бланки, встановити спосіб їх виготов-
лення, а також знаряддя і матеріали, які були використані. За допомо-
гою таких знань слідчий радше без будь-чиєї допомоги висуне та пере-
вірить версії, якісно проведе обшуки, допити підозрюваних тощо. 

Залежно, за що була затримана особа (виготовлювач, збуваль-
ник чи особа, яка використовувала підробки), необхідно: 
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1) здійснити ретельний особистий обшук затриманого та його ре-
чей для виявлення на ньому та його одязі слідів, за допомогою яких мо-
жна викрити та довести його причетність до виготовлення, використан-
ня чи збуту підробок. В такому разі слід дотримуватись усіх процесуа-
льних норм, передбачених ст.ст. 207, 208, 223, 234, 236 КПК України; 

2) вивчити інформацію та відомості про поведінку особи у мо-
мент використання чи збуту підробок під час затримання, проведення 
особистого обшуку та проведення слідчих (розшукових) дій; 

3) оглянути місце події із застосуванням відео-, фотозйомки, ре-
тельно описати підходи до об’єкта, маршрути громадського транспорту, 
зв’язку; провести огляд або обшук житла чи іншого володіння особи; у 
разі вилучення підроблених документів, їх заготовок, застосування, об-
ладнання, апаратури, матеріалів, які використовувались злочинцями, 
слід залучити експерта для проведення відповідної експертизи; 

4) провести огляд місцевості, приміщень (нежилих споруд, пус-
тих та орендованих приміщень, гаражів, стоянок та інших об’єктів), 
що розташовані поблизу місця проживання, роботи підозрюваного; 

5) провести перевірку підозрюваного за всіма обліками на пред-
мет визначення його судимості, можливих зв’язків за минулими суди-
мостями тощо; 

6) провести допит підозрюваного, під час якого з’ясувати питання, 
пов’язані з його професією: чи пов’язана вона з технологічними процесами, 
які він міг застосовувати під час виготовлення підробок, – поліграфією, 
цинкографією, гальванікою, витравлюванням тощо, його діяльністю у ми-
нулому, чи працював він на одному з таких підприємств, чи пов’язана вона 
з такими процесами, його місце роботи, чи має вона руховий характер – 
відрядження, вільний графік роботи, коло його знайомих, рідних. 

Якщо підозрюваним є виготовлювач, то звідки у нього облад-
нання та сировина для виготовлення підробки. Уточнити, чи були фак-
ти виготовлення, використання чи збуту з застосовуванням подібних 
кліше, форм, устаткування тощо. Джерело походження предметів, ма-
теріалів, устаткування та інших речей, які могли бути використані; 

7) провести ретельну перевірку версії, яку виклав підозрюваний, 
про наявність у нього фальсифікатів, матеріалів, інструментів, устатку-
вання та інших предметів, що використовувались ним для виготовлення 
документів, печаток, штампів чи бланків; 

8) на основі встановлених даних підозрюваного провести за мі-
сцем його проживання та роботи перевірку викладеної ним інформації 
про рідних, друзів та знайомих. 

У подальшому доцільно допитати свідків, провести пред’явлення 
особи для впізнання, а також необхідний одночасний допит двох чи біль-
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ше вже допитаних осіб для з’ясування причин розбіжностей у їхніх пока-
заннях між підозрюваним та свідками. 

Щодо типових тактичних завдань розслідування, які характерні 
для цих слідчих ситуацій, то можна виділити такі:  

а) вивчення особи підозрюваного;  
б) встановлення співучасників, їх ролі у цьому злочині;  
в) встановлення факту перебування підозрюваного на місці вчи-

нення злочину;  
г) пошук свідків;  
ґ) перевірка алібі, які висуваються підозрюваним;  
д) перевірка версії про обмову, самообмову. 
Несприятливі слідчі ситуації 
Ситуація 1. У лінійний відділ на залізничному транспорті на-

дійшло повідомлення або заява про виявлення підроблених докумен-
тів, печаток, штампів чи бланків: від посадових осіб, представників 
влади, громадськості або окремих громадян, підприємств, установ, 
організацій та ін. 

Існують ознаки, які вказують на вчинення злочину, передбаче-
ного ст. 358 КК України:  

а) є окремі дані про механізм злочину, особа, яка його вчинила, 
зникла, але про неї є деякі відомості;  

б) механізм вчинення злочину і особа злочинця невідомі. 
Отже, є окремі дані про подію злочину, спосіб його вчинення, 

особа, яка вчинила злочин, невідома, невідомі або частково відомі її 
ознаки. 

Як правило, повідомлення про такі факти надходять безпосере-
дньо у чергову частину лінійного відділу на залізничному транспорті 
або опосередковано – через працівників міліції інших служб органів 
внутрішніх справ (патрульно-постових, дільничних, інспекторів ДАІ), 
до яких звернувся заявник. 

Під час прийому повідомлення оперативному черговому ліній-
ного відділу на залізничному транспорті потрібно:  

а) уважно його прийняти з уточненням прізвища, імені, по бать-
кові заявника, його місця проживання, можливого способу та часу 
зв’язку з ним;  

б) уточнити із заявником час, місце та обставини виявлення до-
кументів, печаток, штампів та бланків, що спричинили сумнів щодо 
його автентичності, та прикмети людини, яка його використовувала чи 
збувала;  

в) роз’яснити заявнику про необхідність збереження документів, 
печаток штампів чи бланків, що зумовлюють сумнів, до приїзду пра-
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цівників міліції, забезпечити збереження можливих відбитків пальців 
рук на них та інших слідів особи, яка його використовувала. 

Після прийняття повідомлення від заявника оперативний черго-
вий лінійного відділу на залізничному транспорті зобов’язаний:  

а) негайно надати інформацію про вчинене кримінальне право-
порушення керівнику органу досудового розслідування, який повинен 
визначити слідчого, котрий здійснюватиме досудове розслідування;  

б) проінформувати начальника лінійного відділу на залізнично-
му транспорті. 

Слідчий невідкладно (впродовж 24 годин) зобов’язаний внести 
відомості про кримінальне правопорушення за заявою або повідом-
ленням до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Начальник лінійного відділу на залізничному транспорті органі-
зовує своєчасне направлення на місце події слідчо-оперативної групи 
(далі – СОГ) у повному складі; орієнтує на розшук осіб, які використо-
вували підробку, всі служби лінійного відділу на залізничному транс-
порті, а пізніше повідомляє про те, що сталося, й інші територіальні 
підрозділи лінійних відділів на залізничному транспорті, й органів 
внутрішніх справ. 

Весь процес розслідування підроблення зводиться, як правило, 
до подій і фактів, які вже відбулися, тому ще до безпосереднього виїз-
ду на місце події особливе значення має правильне висування версій за 
отриманою інформацією, що охоплює як злочин в цілому, так і його 
окремі обставини. 

Під час виїзду на місце події слідчим проводиться огляд місця 
події, крім того, серед інших заходів на місці, де відбулося виготов-
лення, використання чи збут підробок, необхідно здійснити перевірку 
громадян, які своєю поведінкою дають підстави для сумніву. Парале-
льно дати завдання працівникам оперативних підрозділів на встанов-
лення свідків, а під час виявлення таких допитати їх по суті. 

Якщо в проведенні огляду місця події не було необхідності, то 
дані про виявлений підробок мають бути зафіксовані у протоколі огля-
ду документів чи речей. У цей процесуальний документ необхідно 
внести докладні відомості із зазначенням часу і місця вилучення підо-
зрілого документа, печатки, бланка чи штампа, ознаки, що вказують на 
їх підробку. 

Під час досудового розслідування можуть бути допитані особи, 
які виявили підробку. Під час допиту таких осіб необхідно з’ясувати 
обставини виявлення підробки. 

Ситуація 2. Затримано особу, яка є співучасником злочину, однак 
вона бере на себе всю вину, отже, інші співучасники невідомі. Зібрані ві-
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домості у кримінальному провадженні не створюють передумови для мо-
жливості ідентифікації та притягнення до відповідальності інших осіб. 

Особливу увагу потрібно приділити типовим слідчим ситуаціям, 
які виникають, коли злочин вчиняють декілька осіб. У такому разі це 
істотно впливає на черговість проведення слідчих (розшукових) дій. 

Ситуація 3. Працівники лінійного відділу на залізничному 
транспорті виявили предмети, інструменти, частини устаткування, що 
свідчать про виготовлення підробок. Наприклад, під час проведення 
слідчих (розшукових) дій в ході розслідування інших кримінальних 
правопорушень. Зокрема подібні відомості можуть бути отримані у 
зв’язку з проведенням обшуків, допитів (підозрюваних, свідків). 

Наведені ситуації зумовлюють особливості тактичних завдань 
розслідування та черговість проведення слідчих (розшукових) дій. 
Вказані слідчі ситуації можуть бути деталізовані з урахуванням того, 
яка інформація міститься в первинних даних про основні обставини 
підроблення, зокрема про місце, час, способи вчинення такого злочи-
ну. Відомості щодо зазначених обставин можуть комбінуватися в різ-
номанітних сполученнях. Завдяки цьому в межах основних типових 
слідчих ситуацій можливо створювати окремі конкретні підситуації 
відповідно до яких і визначаються методи й засоби розслідування.  

Також є можливість виділення й інших типових слідчих ситуацій. 
 
 

2.6. Типові слідчі версії 
 

Завдання розслідування, які пов’язані із встановленням обста-
вин події, що досліджується, та причетних до неї осіб, вирішуються за 
допомогою розумового процесу. Такий розумовий процес проходить у 
формі розробки та висування версій у практичній діяльності після їх-
ньої перевірки. 

Серед різних позицій щодо визначення та класифікації версій, 
які пропонують учені, найбільший інтерес стосовно теорії доказування 
є розгляд версії як процесуального поняття. Такий підхід запропонував 
Р.С. Бєлкін, який вважав, що процесуальні – це ті версії, які висуваються 
слідчим та судом.  

Версія, будучи основою планування, не охоплює всіх питань ор-
ганізації розслідування, а зосереджується на таких його головних ас-
пектах: визначення напряму, встановлення кола обставин, що підляга-
ють доказуванню, намітка комплексу та послідовності слідчих дій і 
тактичних операцій, необхідних для забезпечення оптимального роз-
слідування. 
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Версії, які мають науково-методичне, прикладне значення, на-
зивають типовими. Відповідно до положень криміналістичної науки 
типові версії – це найбільш характерні для цієї ситуації припущені по-
яснення окремих фактів або події в цілому. Тобто це версії, які сфор-
мульовані на основі аналізу практики розслідування окремих видів 
злочинів. 

Слідчі версії висувають на основі групи обставин: 
а) об’єктивні обставини злочину (припущення про час, місце, 

способи, знаряддя здійснення, обстановку і умови, за яких відбулася 
подія); 

б) суб’єкт і суб’єктивні обставини злочину (припущення про 
винного, кількість злочинців, мету, мотиви їхніх дій тощо);  

в) поодинокі факти (певні предмети на місці події, сліди тощо). 
Під час розслідування цього злочинного посягання на залізнич-

ному транспорті слідчі версії можна виокремлювати залежно від різ-
них підстав. Проте під час планування слідчий насамперед вирішує, 
які обставини ще необхідно з’ясувати. Успішне вирішення цього за-
вдання неможливе без аналізу і пояснень уже наявних даних, але в 
силу неповноти останніх вони мають ймовірний характер і є версіями. 

Отже, залежно від події, що відбулася, можна виділити такі 
слідчі версії: 

1. Було виявлено злочин, передбачений ст. 358 КК України: 
а) підроблення документів, печаток, штампів та бланків; 
б) збут підроблених документів, печаток, штампів та бланків (на 

приміських ринках, територіях, прилеглих до залізничних вокзалів, 
безпосередньо в електоропотягах); 

в) використання підроблених документів, печаток, штампів та 
бланків (в касах попереднього продажу квитків, під час посадки в еле-
ктропотяги). 

2. Вчинення іншого кримінального правопорушення (злочин, пе-
редбачений ст. 366 КК України, – службове підроблення). 

3. Надійшла неправдива заява (чи повідомлення), підроблення, 
використання чи збуту не було. 

4. Є інсценування злочинного посягання.  
Версії щодо суб’єкта висування є: 
– слідчі; 
– висунуті працівниками оперативних підрозділів; 
– експертні; 
– судові. 
Слідчі версії висуває і перевіряє слідчий з метою з’ясування суті по-

дії і всіх обставин вчинення злочину, передбаченого ст. 358 КК України. 
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Версії працівників оперативних підрозділів лінійних відділів 
на залізничному транспорті висуваються ними під час виконання 
доручень слідчого за тими або іншими обставинами у кримінальному 
провадженні.  

Експертна версія – це припущення експерта, висунуті ним під 
час проведення експертного дослідження. 

Необхідно відзначити, що ці версії висунуті для вирішення неюри-
дичних питань незважаючи на їхню виняткову значущість часто відігра-
ють проміжну (допоміжну) роль в ході процесуального встановлення еле-
ментів предмета доказування. Така версія може бути тільки приватною. 

Судові версії – це припущення суду, висунуті ним під час роз-
гляду справи.  

Різні припущення можуть висловлюватися підозрюваними, обви-
нувачуваними, підсудними, захисниками, потерпілими, цивільними по-
зивачами, відповідачами та їхніми представниками. 

За ступенем ймовірності версії є: 
– малоймовірні; 
– найбільш ймовірні. 
Незалежно від ступеня ймовірності тієї або іншої версії їх необ-

хідно перевіряти паралельно. Іноді за допомогою саме відпрацьову-
вання малоймовірних версій можна встановити особу злочинця. 

Якщо основою є така підстава, як особа злочинця, то можна 
виокремити слідчі версії: 

1) за кількістю осіб: 
а) підроблення документів, печаток, штампів та бланків вчинила 

одна особа; 
б) злочин вчинила група осіб; 
в) діяння вчинила організована злочинна група; 
2) за наявністю рецидиву: 
а) підроблення (використання, збут) вчинила особа, яка раніше 

не була судима; 
б) злочин, передбачений ст. 358 КК України, вчинила особа, яка 

раніше була судима за інші злочини; 
в) злочин вчинила особа, яка раніше була судима за ст. 358 КК 

України. 
Висуваючи слідчі версії за наявністю рецидиву, можливо отри-

мати інформацію, яка міститься в криміналістичних обліках, що ве-
дуться в ДНДЕКЦ (картотеках підроблених документів, виготовлених 
із застосуванням засобів поліграфії). 

Залежно від механізму вчинення підроблення можуть бути 
виокремлені такі слідчі версії: 



 584

1) підроблення вчинено у спосіб часткового виправлення рекві-
зитів документа, печатки, штампа чи бланка (підчистка з подальшою 
допискою або без неї, хімічний вплив на барвну речовину штрихів, 
змивання, травлення, заміна фотокартки, аркушів, фальсифікація від-
битків печаток, штампів); 

2) підроблення вчинено у спосіб повного створення неправдиво-
го документа, печатки, штампа чи бланка. 

Так, наприклад, юридична особа «Марс» в особі директора А., 
ставши переможцем оголошеного ДТГО «Львівська залізниця» тендеру 
на поставку вугілля енергетичного марки ЖР (0-200), уклала угоду з 
останніми купівлі-продажу названого вугілля. 

Відповідно до умов договору купівлі-продажу вугілля у разі не-
відповідності фактичних показників зольності та масової частки во-
логи вищезазначеним показникам до ціни вугілля застосовувались 
знижки або надбавки по зольності. 

Отримавши від контрагентів ТзОВ «Марс» на відправлені в 
ДТГО «Львівська залізниця» піввагони з вугіллям товарно-супровідні 
документи, директор А. за попередньою змовою з працівником Б. не 
надавав одержувачу ДТГО «Львівська залізниця» справжні посвідчен-
ня про якість вугілля, а знищував їх. Працівник В. в офісі виписував 
(підробляв) нові посвідчення про якість вугілля шляхом внесення в них 
завідомо неправдивих даних про зольність та вологість вугілля. Вико-
ристовуючи неправдиві відомості (з підроблених посвідчень) щодо 
якості вугілля, які враховувались під час проведення розрахунків, дире-
ктор А. та працівник В. безпідставно в рахунках-фактурах коригували 
ціну вугілля в сторону збільшення його вартості, застосовуючи зниж-
ки і надбавки. 

Висновком почеркознавчої експертизи було підтверджено, що 
рукописні тексти та підписи в посвідченнях про якість вугілля, що 
були вилучені під час обшуку в ТзОВ «Марс» (які надало ТзОВ «Марс» 
для проведення розрахунків в ДТГО «Львівська залізниця»), виконано 
однією особою. 

Висновком технічної експертизи документів було встановлено, 
що підроблені посвідчення про якість вугілля, рахунки-фактури та 
податкові накладні були виготовлені на одному і тому ж друкованому 
пристрої ТзОВ «Марс» працівником В. за допомогою встановлення 
характерних індивідуальних пошкоджень (дефектів) формного бара-
бана принтера на вищевказаних документах. 

Кримінальна справа порушена стосовно директора ТзОВ 
«Марс» А. за ознаками злочинів, передбаченими ст. 190 ч. 4, ст. 191 
ч. 5, ст. 364 ч. 2 КК України, а щодо працівника ТзОВ «Марс» В. – за 
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ознаками злочинів, передбаченими ст. 190 ч. 4, ст. 191 ч. 5, ст. 358 
ч. 1, 4 КК України. 

Кримінальна справа була спрямована для затвердження обвину-
вального висновку в прокуратуру в порядку ст. 225 КПК України 
(в ред. 1960 р.). 

Отже, була слідча версія, згідно з якою саме працівник В. виго-
товляв (підробляв) нові посвідчення про якість вугілля на друкованому 
пристрої, який знаходився в офісі ТзОВ «Марс», шляхом внесення в них 
завідомо неправдивих даних про зольність та вологість вугілля, яка в 
подальшому була підтверджена; 

3) виготовлення печаток (за безпосереднього контакту документа, 
що підробляється, з відбитком автентичної печатки, малювання зобра-
ження з використанням рейсфедера, циркуля, лінійки, пера та іншого 
канцелярського приладдя, нанесення відбитків за допомогою самороб-
ного кліше, вологе копіювання з плоских друкарських форм, мальованих 
пером, нанесення відбитків за допомогою саморобних каучукових чи 
силіконових кліше); 

4) збут шляхом передачі з рук у руки, надсилання поштою, пе-
редача через посередників; 

5) використання під час здійснення правочинів, отримання пільг у 
державних установах, під час вирішення питань матеріального характеру. 

Щодо особи підозрюваного у підробленні документів, 
печаток, бланків та штампів, їх використання чи збуту можуть 
бути такі версії: 

1) підозрюваним є особа, в безпосередньому розпорядженні якої 
знаходиться майно, що виявилось поза обліком; 

2) підозрюваним є зазначена вище особа, а також інші особи, 
без участі яких використання підроблених документів за цих умов 
неможливе або участь яких полегшує таке використання. 

Так, наприклад, експедитором ВП «Пасажирське вагонне депо 
Львів» (ЛВЧД-1) ДТГО «Львівська залізниця» А. під час вивезення ав-
томобілем названого підприємства ГАЗ-3307 д.н.з. 0008 ТА матеріа-
льних цінностей через головні ворота центральних складів ВП «Служ-
ба матеріально-технічного постачання» було надано стрілкам воєні-
зованої охорони ДТГО «Львівська залізниця» вимогу (форми № М-11) 
№009 від 01.01.2012 р., згідно з якою на складі ВП «Служба матеріа-
льно-технічного постачання» отримано шість найменувань матеріа-
льних цінностей («неохлор», «суперклін», «медік-плюс», мило рідке, 
мило готельне, колодки гальмівні). 

Однак в бухгалтерії ВП «Пасажирське вагонне депо Львів» 
(ЛВЧД-1) виявлено вимогу (форми № М-11) під таким самим номером 
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№009 від 01.01.2012 р., в якій було вказано, що зі складів ВП «Служба 
матеріально-технічного постачання» було отримано лише три на-
йменування матеріальних цінностей, а саме: «неохлор», «суперклін» та 
«медик-плюс», інші три найменування матеріальних цінностей (мило 
рідке, мило готельне, колодки гальмівні) в цій вимозі не зазначені. 

В., працюючи старшим комірником складу № 10 відокремленого 
підрозділу «Служба матеріально-технічного постачання» ДТГО 
«Львівська залізниця», будучи матеріально відповідальною особою, 
діючи умисно з корисливих мотивів, у травні 2012 р. для попереднього 
створення умов розкрадання матеріальних цінностей зі складу відо-
бразив у документах, пов’язаних із видачею (прийманням) матеріаль-
них цінностей, їх обліком та звітністю, документальне (безтоварне) 
вилучення (видачу) 160 шт. чавунних гальмівних колодок типу «С» з 
обороту (підзвітності) складу, чим було спричинено надлишки. Ство-
ривши можливість для подальшого вилучення зі складу на користь 
інших осіб 160 шт. чавунних гальмівних колодок типу «С» ціною 
116 грн 50 коп. за одиницю на загальну суму 18 640 грн. 

Старший комірник складу № 10 В. під час пособництва за попе-
редньою змовою з експедитором ВП «Пасажирське вагонне депо 
Львів» (ЛВЧД-1) ДТГО «Львівська залізниця» А. та водієм названого 
підприємства С. умисно, протиправно і безоплатно витратив на ко-
ристь третіх осіб зі складу підприємства зазначені матеріальні цін-
ності, чим завдав матеріальної шкоди ДТГО «Львівська залізниця». 

Отже, вимога (форми № М-11) №009 від 01.01.2012 р., яка була 
надана стрілкам воєнізованої охорони ДТГО «Львівська залізниця», є 
підробленою, оскільки до неї внесено завідомо неправдиві відомості, 
які забезпечували безперешкодне вивезення через центральні ворота 
підприємства, що знаходились під охороною стрільців воєнізованої 
охорони ДТГО «Львівська залізниця», трьох найменувань товарно-
матеріальних цінностей (мило рідке, мило, колодки гальмівні), для ви-
везення яких за межі підприємства не було законних підстав. 

Крім цього, згідно з висновком почеркознавчої експертизи руко-
писні записи у вимозі №009 від 01.01.2012 року, вилученій у ВП «Служба 
матеріально-технічного постачання» ДТГО «Львівська залізниця», ви-
конано експедитором ВП «Пасажирське вагонне депо Львів» (ЛВЧД-1) 
ДТГО «Львівська залізниця» А. 

Доведено, що в діях експедитора ВП «Пасажирське вагонне депо 
Львів» (ЛВЧД-1) ДТГО «Львівська залізниця» А. вбачаються ознаки 
складу злочину, передбаченого ст. 358 КК України; 

3) особи, які здійснюють перевезення документації; 
4) особи, які здійснили розкрадання певного виду товару і хочуть 

приховати свою вину за допомогою підробки документів; 
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5) особи, які здійснюють використання підробки з метою одер-
жання пільг (підроблення пенсійого посвідчення з метою безкоштов-
ного проїзду у приміському залізничному транспорті). 

Часто практичні працівники не розробляють і не висувають 
самостійних версій, а застосовують аналогію з іншими видами 
злочинів, в яких предметом вчинення злочину є підроблення 
документів. 

Джерелами аналогії під час конструювання версій можуть бути: 
1) відомості слідчих і працівників оперативних підрозділів щодо 

складу та методів вчинення аналогічних злочинів; 
2) відомості слідчих і працівників оперативних підрозділів щодо 

однотипних злочинів, за якими не встановлено особу злочинця; 
3) загальні теоретичні положення, які ґрунтуються на узагаль-

ненні слідчої практики і дозволяють окреслити певну кількість версій 
щодо конкретної категорії злочинів; 

4) теоретичні узагальнення та власний досвід слідчого у розслі-
дуванні злочинів. 

У процесі конструювання слідчих версій за аналогією великого 
значення набуває аналіз способу вчинення злочину, оскільки він міс-
тить найбільш виразні сторони злочину. 

 

3. ТИПОВІ СПОСОБИ 
ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПЕЧАТОК, ШТАМПІВ  
ТА БЛАНКІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ, 

ЯКІ НАДАЮТЬ ПРАВО НА БЕЗОПЛАТНИЙ ПРОЇЗД 
 

Одним із кримінальних правопорушень, який найчастіше вчи-
няється на території обслуговування транспортної міліції, є підроб-
лення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання 
підроблених документів, печаток, штампів. Відповідальність за вчи-
нення такого злочину передбачено ст. 358 КК України. В більшості 
випадків затримуються особи, які здійснюють повну або часткову 
підробку документів, що посвідчують особу або її право на пільговий 
проїзд в електропотягах. Окреслене явище набуває масового і водно-
час організованого характеру. Так, за 2012 рік слідчими підрозділами 
УМВС України на залізницях із загальної кількості кримінальних 
проваджень (справ) 935 проваджень (справ), порушених за ознаками 
злочину, передбаченого ст. 358 КК України, усі спрямовані в суд. 
Найбільше кримінальних справ цієї категорії порушували: УМВС 
України на Південно-Західній залізниці – 320, УМВС України на 
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Одеській залізниці – 162 та УМВС України на Південній залізниці – 
153. Іноді предметом злочину є документи, що відображують рух 
матеріальних цінностей в ході господарських відносин залізниці з 
суб’єктами господарювання. 

Особлива увага під час розслідування цієї категорії криміналь-
них правопорушень приділяється дослідженню документів, бланків.  

Так, під час дослідження документів та бланків слід зауважити на:  
1) наявність водяного знаку у випадку наявності його в певних 

документах, який проглядається в проникаючому світлі;  
2) світіння під дією УФ-випромінювача (ультрафіолетовий захист). 
До ознак підроблення типографського тексту належать:  
1) нерівна лінія рядка;  
2) розміщення тексту поза графою бланка або вище, нижче ос-

новного тексту;  
3) нестандартні букви, різні форми однойменних букв; 
4) нерівномірне розташування стрічок одна від одної;  
5) різні інтервали між буквами та словами;  
6) наявність зайвих букв або їх частин. 
Якість проведення дослідження документів залежить від належ-

ного забезпечення простими, зручними та ефективними технічними 
засобами, які не призводять до зміни документа, не вимагають склад-
ного інструментарію та значних затрат часу. 

Ознаки підроблення не завжди можливо виявити у візуальний 
спосіб, тому рекомендується застосовувати певні групи методів. Під 
час дослідження документів застосовують органолептичні та інстру-
ментальні методи. 

1. Органолептичні полягають у дослiдженнi документів за до-
помогою різних режимів освітлення: у проникаючому освітленні, у 
кососпрямованому та за розсіяного освітлення.  

2. Інструментальні методи передбачають використання різних 
приладів – відповідного науково-технічного обладнання  (наприклад, 
прилади «Регула», лампи, ультрафіолетові випромінювачі, світлофіль-
три, у деяких випадках мікроскопи та інші оптичні прилади). 

Найчастіше підроблення здійснюється щодо документів, які на-
дають право на безоплатний проїзд в електропотягах. Найбільш поши-
рені методи підробки зображено в ілюстраціях (див. мал.1).  

Зміна першопочаткових реквізитів (виправлення рукописних і ци-
фрових текстів). У нижчевказаних репродукціях наявна зміна першопоча-
ткових реквізитів (виправлення рукописних і цифрових текстів), тобто 
наявні ознаки підчистки – механічне видалення знаків з метою зміни пер-
шопочаткового змісту документа. 
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Мал. 1.1. Зразок переклейки фотографій 
 

 
 

Мал. 1.2. Зразок переклейки фотографій 
 

 
 

Мал. 1.3. Зразок переклейки фотографій 
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Мал. 1.4. Зразок переклейки фотографій 
 
На документі виникають ознаки механічного впливу – пору-

шення поверхневого шару чи товщини паперу, втрата глянцу, залиша-
ються сліди першопочаткових записів (див. мал. 2).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Мал. 2.1. Зміна першопочаткових реквізитів 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Мал. 2.2. Зміна першопочаткових реквізитів 
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Мал. 2.3. Рукописні записи виконано різними барвниками 
 
 

3.1. Особливості дослідження підроблення документів, 
печаток, штампів та бланків на залізничному транспорті 

 
Для виявлення підроблених документів за допомогою 

комп’ютерних технологій шляхом монтажу експертними установами 
проводяться діагностичні дослідження. 

Саме діагностика, яка здійснюється за допомогою діагностич-
них досліджень (діагноз – з грецької «визначення») розпізнавання 
через пізнання, спрямована на встановлення, дослідження фактів, на 
підставі яких формуються експертні висновки. Діагностика, яка може 
бути і окремим методом наукового пізнання, і окремою криміналіс-
тичною теорією, і окремою галуззю науки (криміналістична діагнос-
тика), досліджує природу, властивості, стан, зміни об’єктів дослі-
дження, а також установлює їх причинний зв’язок із подією, що роз-
слідується. 

Під час дослідження документів, виконаних за допомогою 
комп’ютерних технологій, елементами (динамічними компонентами) 
події, що розслідується, є документ, що досліджують, його автор і ви-
конавець, технічні пристрої, засоби і устаткування, інші матеріальні 
утворення (див. мал. 3).  
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Мал. 3.1. Зразок бланка документа, 
виконаного за допомогою комп’ютерної техніки 

 

 
 

Мал. 3.2. Зразок бланка документа, 
виконаного за допомогою комп’ютерної техніки (нечіткий текст) 

 

 
 

Мал. 3.3. Зразок підробленого бланка документа 
(номер посвідчення виконано номератором) 
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Мал. 3.4. Зразок достовірного бланка документа 
(номер посвідчення виконано у заводський спосіб, 
також наявні дані підприємства виробника) 

 

Встановлення факту монтажу в документі, виконаному за допомогою 
комп’ютерних технологій (з використанням комп’ютера, принтера, сканера 
тощо), є важливим діагностичним завданням, спрямованим на виявлення 
таких ознак у документі, які свідчать про внесення в нього певних змін. 

За способом виконання монтаж у документі можна поділити на 
такі види: 

а) електронний;  
б) механічний;  
в) комбінований, в якому поєднуються перші два види монтажу. 
Вирішення діагностичних завдань пов’язано із наданням відпо-

віді на такі питання:  
а) чи виготовлений документ в електрофотографічний спосіб;  
б) чи виготовлений документ за допомогою принтера або копі-

ювально-множильного апарата. 
У наданих на дослідження документах вивчається: 
– структура штрихів знаків; 
– нерівні краї штрихів; 
– розташування фарбної речовини на папері; 
– будова штрихів; 
– міцність утримання фарбної речовини штрихів знаків на папері; 
– наявність навколо штрихів знаків і на вільних ділянках аркуша 

паперу мікрочасток фарбної речовини; 
– колір штрихів; 
– розчинність речовини штрихів чорного кольору у воді та ацетоні; 
– забарвлення штрихів. 
Прикладом електронного монтажу є ситуація, коли в надруко-

ваний на принтері документ потрібно внести зміни (додати рядок чи 
рядки певного змісту). З цією метою зміни вносяться в електронний 
документ, який знаходиться на жорсткому диску чи гнучкому магніт-
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ному диску (дискеті), інший текст знищується, а новий наноситься на 
документ шляхом повторного його роздрукування на принтері. 

Про такий вид монтажу можуть свідчити такі ознаки:  
а) відмінності в розташуванні «вмонтованих» рядків щодо тексту 

в цілому або його фрагментів по вертикалі;  
б) різні міжрядкові інтервали «вмонтованих» рядків стосовно те-

ксту в цілому чи фрагментів унаслідок їх зміщення по горизонталі;  
в) розбіжності напрямку «вмонтованих» рядків і рядків іншого 

тексту, тобто вони можуть бути не горизонтальними, а тими, що підні-
маються чи опускаються. 

Іншим видом електронного монтажу є сканування фрагментів дру-
карського тексту документа чи його окремих реквізитів, перенесення їх в 
електронному вигляді у потрібний документ із подальшим роздрукуван-
ням на готовому документі чи бланку. В такому випадку необхідно зва-
жити на ознаки сканування (автоматичного розпізнавання тексту):  

а) наявність окремих невірно розпізнаних символів;  
б) різні інтервали між параграфами;  
в) різні інтервали між словами;  
г) використання певних прийомів розподілення тексту по полю 

сторінки. 
А також слід зважити на ознаки внесення змін у документ після 

сканування:  
а) невластиві системам автоматичного розпізнавання тексту 

прийоми розподілення тексту по полю сторінки;  
б) виправлення неправильно розпізнаних символів у пізніших 

версіях документа. 
Якщо об’єктом монтажу є, наприклад, відбиток печатки, який 

було скановано з оригінала і роздруковано за допомогою принтера, то 
ознаками монтажу є:  

а) викривлення обідків (зовнішніх і внутрішніх); 
б) викривлення окремих знаків та їх елементів;  
в) зміщення знаків по вертикалі, горизонталі тощо (див. мал. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 4. Зразок монтажу відбитка печатки 
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Прикладом механічного виду монтажу є застосування електрофото-
графічних пристроїв (аналогових або повнокольорових цифрових апаратів, 
за допомогою яких поєднуються окремі фрагменти з різних документів). 

Крім того, що монтаж фрагментів оригіналів різних документів 
можна отримати безпосереднім копіюванням фрагмента одного доку-
мента на інший, є і такі способи монтажу, як виготовлення макету 
шляхом склеювання фрагментів оригінальних документів (із подаль-
шим їх копіюванням) або послідовне копіювання цих фрагментів. 

Ознаками механічного монтажу є:  
а) розбіжності у способі виконання: рукописний (друкарський) і 

електрофотографічний у випадку безпосереднього копіювання фраг-
мента на оригінал;  

б) зміщення розташування вмонтованих рядків тексту або фрагментів 
документа один щодо одного або незвичне (непаралельне) їх розміщення;  

в) наявність залишків сторонніх штрихів знаків, ліній графлен-
ня, які належать до документів, використаних для монтажу. 

Проте за дослідження документів, виконаних за допомогою комп’ю-
терних технологій (особливо під час оцінки результатів дослідження), треба 
зважати, що ознаки монтажу можуть маскуватися, а тому виявляються не 
завжди. Саме ця обставина і відсутність відповідної методики є основними 
причинами того, що питання про встановлення факту монтажу або немож-
ливо вирішити, або воно вирішується у ймовірній формі. 

Отже, лише створення науково обґрунтованих методик нового 
виду судово-експертних досліджень, тобто вивчення документів, вико-
наних за допомогою комп’ютерних технологій, допоможе у вирішенні 
багатьох складних експертних завдань і сприятиме об’єктивному та 
ефективному доказуванню у кримінальних, цивільних, адміністративних 
і господарських справах. 

Крім вищезазначених, одним із поширених видів підроблення 
документів є використання кустарно виготовлених печаток. Цей спосіб 
кустарного виготовлення печатних форм схожий з технічним процесом 
заводського виробництва печаток (штампів), оскільки користувач здій-
снює дві технологічні операції:  

а) виготовлення матриці з прямим поглибленим зображенням 
елементів печатки;  

б) отримання з матриці печатної форми шляхом вулканізації си-
рої резини (див. мал. 5). 

Часто на практиці виникає питання щодо з’ясування почерговості 
нанесення тексту документа на друкувальному пристрої та відтиску 
печатки з метою встановити чи спростувати версію друку документів 
на папері, на поверхні якого вже був нанесений штамп чи печатка. 
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Оригінальний відтиск печатки 

на копіях документів, 
які досліджують 

Відтиск печатки, 
виготовленої у кустарний спосіб 

 

Мал. 5. Порівняльна схема оригінального 
та підробленого відтисків печаток 

 

У цьому випадку слідчому необхідна допомога спеціалістів. В 
дослідженні такого типу документів використовуються методи почер-
говості нанесення штрихів, що перетинаються.  

У місцях перетину електрофотографічного зображення з відтиском 
печатки чи штрихами пасти кулькової ручки використовується гострий 
предмет (голка, циркуль), легко порушується поверхня, на якій нанесений 
тонер, так, щоб не порушувати проклейку паперу, після чого з допомогою 
предмета, що володіє властивостями адгезії (пластилін, жувальна гумка), 
видаляється тонер.  

Так, якщо відтиск кліше чи слід пасти кулькової ручки нанесе-
ний на папір першим, а електрофотографічне зображення згодом, то 
під час зняття тонера в місцях їх перетинання будуть помітні першо-
початкові штрихи (див. мал. 6). 

 

 
Мал. 6.1.1. Зразок порушення черговості нанесення тексту 

(інших реквізитів) документа (загальна ілюстрація) 
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Мал. 6.1.2. Зразок порушення черговості нанесення тексту 
(інших реквізитів) документа (збільшена ілюстрація) 

 

 
 

Мал. 6.2.1. Зразок порушення черговості нанесення тексту 
(інших реквізитів) документа (загальна ілюстрація) 
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4. ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ 
ПІДРОБЛЕННЮ ДОКУМЕНТІВ, 

ПЕЧАТОК, ШТАМПІВ ТА БЛАНКІВ, 
ЗБУТУ ЧИ ВИКОРИСТАННЮ 

ПІДРОБЛЕНИХ ДОКУМЕНТІВ, ПЕЧАТОК, 
ШТАМПІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 

 
Створення належних умов функціонування об’єктів залізничної 

транспортної системи є одним із головних завдань державного рівня, 
вирішення якого забезпечується шляхом функціонування дієвого ме-
ханізму запобігання і протидії злочинним виявам, що вчиняються у цій 
сфері. У структурі злочинності на залізничному транспорті вагому ча-
стину становлять підроблення різних документів. Незважаючи на те, 
що кожний такий факт є злочином невеликої тяжкості, цими діями 
спричиняються значні матеріальні збитки. Використання підроблених 
документів на залізничному транспорті сягнуло загрозливих масшта-
бів. Чи не щодня працівники транспортної міліції виявляють факти 
підроблення документів, які використовуються з метою безкоштовного 
проїзду на залізничному транспорті. Загалом за тиждень правоохорон-
ці вилучають від 8 до 10 підроблених документів.  

Злочинність у сфері підроблення документів, бланків, штампів та 
печаток – це явище складне та багатогранне, обумовлене особливостями 
самого залізничного транспорту. Відтак доцільними слід визнати застосу-
вання різнопланових засобів для її попередження. Об’єктом попереджува-
льного впливу є ті негативні явища і процеси, які породжують такий вид 
злочинності, окремі особи, схильні до злочинів, чи ті, які їх уже вчиняли, а 
також суб’єкти, яким може бути спричинена шкода такими протиправни-
ми діями. Разом із загальним попередженням підроблення різних матеріа-
льних носіїв слід наголосити на доцільності проведення заходів спеціаль-
ного попередження. Розробка таких профілактичних заходів вимагає все-
бічного дослідження способів учинення злочинів, явищ, які їх супрово-
джують, узагальнення методів попередження, виявлення та розслідування 
підроблення документів, бланків, штампів чи печаток. 

У сфері протидії підробленню важливе місце посідає діяльність що-
до створення необхідних умов для належного захисту документів. Засоби 
захисту документів від підроблення розпочали застосовувати одразу з по-
явою документів, що засвідчували факти чи події. Розвиток науки і техніки 
постійно відкриває нові можливості для удосконалення засобів захисту до-
кументів, адже підроблений документ стає засобом учинення багатьох зло-
чинів, в більшості тяжчих. Спеціальні технічні засоби захисту не тільки 
утрудняють або запобігають підробленню документів, але й сприяють на-
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йшвидшому їх розпізнаванню. Недостатня захищеність часто є головним, а 
іноді й вирішальним чинником, що сприяє вчиненню злочину.  

Ефективність засобів захисту документів від підроблення обу-
мовлена:  

1) технічною складністю, тобто неможливістю їх відтворення на 
устаткуванні, які використовують для виготовлення іншої друкованої 
продукції, труднощами здійснення підробки в домашніх умовах;  

2) удосконаленням технічного захисту самих документів;  
3) набуттям можливостей для візуального та технічного дослі-

дження підробки;  
4) застосуванням комплексного підходу до запровадження різ-

них за характеристиками засобів захисту документів, бланків, штампів 
і печаток;  

5) усуненням технічної можливості копіювально-розмножувальної 
техніки до одержання копій документів;  

6) встановленням дієвого державного контролю за: 
а) ввезенням, продажем і використанням засобів високоякісного 

копіювання; 
б) використанням типографського устаткування і діяльністю 

поліграфічних підприємств; 
в) якісним випуском бланків документів. 
Питання захисту документів – проблема загальнодержавного зна-

чення. Важливою складовою у цьому аспекті є діяльність підрозділів різних 
правоохоронних відомств. Саме співробітники криміналістичних установ у 
процесі дослідження документів виявляють ті недоліки засобів захисту до-
кументів від підроблення, котрі підлягають виправленню, та розробляють й 
запроваджують у практику нові засоби захисту. Водночас розроблення ре-
комендацій щодо посилення захисту документів від підроблення є одним із 
напрямів профілактичної діяльності не лише експертних підрозділів чи су-
дових експертів, але й спеціалістів окремих підприємств, де розробляють 
захисні реквізити та виготовляють документи з реквізитами захисту. Заува-
жимо, що потрібно розробляти не окремі елементи захисту, а комплекс та-
ких елементів, які б зробили підробку документа економічно невигідною. 
Такий захист повинен мати комплексний характер і охоплювати захист від 
підробки паперу, фарбників, спеціальні способи друку, графічні елементи 
захисту, різноманітні додаткові елементи захисту, різноманітні елементи 
захисту, які вносяться в документ на стадії заповнення, тощо. Щоб запобіг-
ти підробці документів, більшість держав дотримуються вдосконалення їх 
захисту. Найкращим особистим захистом є якість виконання документів. 
Оригінальні методи друку і першокласні матеріали ускладнюють завдання 
підробки, а тому такі дії втрачають будь-який сенс. 
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Не менш важливим напрямом у профілактиці підроблення докуме-
нтів на залізничному транспорті є поширення серед працівників транспо-
ртної міліції знань про ознаки, які притаманні документам того чи іншого 
виду, а також найбільш типові способи їх підроблення. Цей напрям може 
реалізовуватися у процесі проведення службових занять з особовим скла-
дом, під час яких доцільно вивчати основні елементи захисту справжніх 
документів і способи їх розпізнавання, ознаки підроблення й способи їх 
виявлення, появу в обігу нових підробок та їх розпізнавальні ознаки. 
Знання вимог щодо оформлення та захисту таких документів, уміння своє-
часно простежити ознаки їх підроблення є важливими передумовами ви-
явлення ознак підготовки до злочину, а також його розкриття.  

Одним із засобів профілактики можна вважати і роз’яснювальну 
роботу в засобах масової інформації, Інтернеті, на радіо, телебаченні про 
настання кримінальної відповідальності за підроблення документів, печа-
ток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, 
печаток, штампів з наведенням прикладів із практики. 

Співробітникам правоохоронних органів, які безпосередньо працю-
ють із документами або вивчають їх з метою вирішення питання про наяв-
ність ознак злочину в тих чи інших діяннях, необхідно вміти виявляти озна-
ки і повної, і часткової підробки документів. У багатьох випадках успіх під 
час здійснення кримінального провадження залежить від уміння слідчого 
виявити і застосувати різні документи як джерело доказів. Дослідження 
підробленого документа слідчим та експертом різняться за своїми можли-
востями, оскільки кожний із них має різні повноваження і виконує специфі-
чну роботу. Лише чітке дотримання вимог методик та інструкцій з дослі-
дження документів призведе до узгодженості дій і найкращого результату – 
швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду. 

Для виявлення таких ознак необхідно виконувати загальні вимоги, 
що охоплюють ретельний огляд, логічне мислення та наявність певних 
спеціальних знань про можливі способи підробки документів. Першочер-
гове значення для встановлення способу виготовлення сумнівних докуме-
нтів і їх справжності мають спеціальні криміналістичні знання, носіями 
яких насамперед є фахівці в галузі судової експертизи, які проводять тех-
ніко-криміналістичні дослідження документів. Тому слідчі в необхідних 
випадках мають звертатися до спеціалістів, котрі займаються судово-
експертним дослідженням документів, виконаних за допомогою сучасних 
копіювально-розмножувальних апаратів.  

Як свідчить практика, значним недоліком у роботі слідчого є недо-
оцінювання ролі спеціаліста, тоді як проведення огляду документів із його 
залученням дає змогу належно підготуватися до інших слідчих дій, сфор-
мувати версії та питання для проведення експертизи виявлених докумен-
тів. Важливо розуміти, що спеціаліст не замінює слідчого, а лише допома-
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гає (сприяє) йому своїми професійними знаннями, вміннями та навичками 
під час виявлення, фіксації, вилучення та дослідження джерел доказів – 
підроблених документів, бланків, штампів та печаток. Відомо, що ефекти-
вність профілактичної роботи вища там, де краще організована взаємодія 
криміналістичного підрозділу з іншими службами, де оперативно розгля-
даються і упроваджуються пропозиції експертів-криміналістів щодо при-
пинення і попередження злочинів. 

Суміжним із розглядуваним напрямом протидії підробленню 
документів, бланків, штампів чи печаток є процес розробки й удо-
сконалювання технічних засобів розпізнавання їх підроблення. Під 
час скоєння підроблення разом із використанням уже відомих і дета-
льно описаних у криміналістичній літературі способів підроблення 
паперових документів (підчистка, витравлення, дописка, додрукову-
вання, змивання тощо) застосовуються нові, досконаліші способи. На 
думку експертів, які спеціалізуються на дослідженні документів, бі-
льше 90% документів, які потрапляють для експертного дослідження, 
виготовлені за допомогою засобів сучасної комп’ютерної та розмно-
жувальної техніки. Це пов’язано зі стрімким розвитком сучасної нау-
ки і техніки. Вибір певного способу підроблення обумовлений наяв-
ністю у підроблювачів відповідних матеріалів та устаткування, а та-
кож їх професійними навичками. Водночас відсутність інформації 
щодо способів підроблення документів за допомогою комп’ютерної 
техніки та їх ознак ускладнює виявлення і розслідування злочинів 
про підроблення документів, бланків, штампів чи печаток. 

Дієвість профілактики злочинів у цілому залежить не тільки від 
своєчасності рішень про технічні заходи, що висуваються безпосередньо 
експертом, який проводить техніко-криміналістичне дослідження докуме-
нтів, але й від дотримання дисципліни у сфері документообігу на підпри-
ємствах, установах чи організаціях. Організація належного контролю за 
поширенням документів, у тому числі на підприємствах, які уповноважені 
на виготовлення бланків документів суворої звітності, передбачає прове-
дення комплексу захисних заходів організаційного характеру. Одним із 
найдоступніших злочинних каналів для одержання різних документів ви-
являються деякі установи, де не налагоджений облік вихідної документа-
ції, належно не забезпечується збереження печаток (штампів), нумерато-
рів, ксерокопіювальних апаратів та іншої розмножувальної техніки. 

Ефективне попередження підроблення документів, бланків, шта-
мпів і печаток можливе тільки за комплексного підходу до вирішення 
цього завдання за допомогою широкомасштабної реалізації взаємозале-
жних профілактичних заходів техніко-криміналістичного, організацій-
но-методичного й кримінологічного характеру, заснованих на новітніх 
досягненнях науки і техніки. 
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5. ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП 
РОЗСЛІДУВАННЯ ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, 

ПЕЧАТОК, ШТАМПІВ ТА БЛАНКІВ, 
ЗБУТУ ЧИ ВИКОРИСТАННЯ 

ПІДРОБЛЕНИХ ДОКУМЕНТІВ, ПЕЧАТОК, 
ШТАМПІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 

 

Особливістю досудового розслідування про виявлення підроб-
лення документів, печаток, штампів та бланків на залізничному транс-
порті є те, що отримання інформації про вчинення такого криміналь-
ного правопорушення відбувається в більшості випадків не через над-
ходження заяв чи повідомлень, а шляхом самостійного виявлення слі-
дчим, прокурором, іншою уповноваженою службовою особою з будь-
якого джерела обставин, що можуть свідчити про його вчинення.  

Під будь-яким джерелом розуміється отримання інформації слід-
чим, прокурором про певне кримінальне правопорушення під час досудо-
вого розслідування іншого кримінального правопорушення або співробіт-
никами оперативних підрозділів за результатами проведення заходів, 
спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, надходження 
інформації з інших органів державної влади під час виконання покладе-
них на них законом обов’язків. Тому виявлення підроблення документів, 
печаток, штампів та бланків на залізничному транспорті повною мірою 
покладається на працівників правоохоронних органів під час здійснення їх 
професійної діяльності. На основі практики відомо, що більшість фактів 
підроблення документів, печаток, штампів та бланків на залізничному 
транспорті виявляються працівниками лінійних відділів на залізничному 
транспорті, Державної прикордонної служби, контролерами перонного 
квиткового державного територіального галузевого об’єднання (далі – 
ДТГО) на залізниці, контролерами-ревізорами на залізниці під час переві-
рки документів пасажирів, які користуються послугами залізничного 
транспорту, інших перевірок. Тому уповноважені особи, які здійснюють 
перевірку документів на залізничному транспорті, мають володіти інфор-
мацією щодо категорії осіб, які користуються пільгами проїзду на заліз-
ничному транспорті, а також знаннями щодо основних елементів захисту 
справжніх документів, способу їх розпізнання і найбільш типових спосо-
бів підроблення документів, які спостерігаються на залізничному транс-
порті (наприклад, пенсійних посвідчень, посвідчення учасника ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, паспорта та ін.), оскільки необ-
хідно вміти виявляти ознаки і часткової, і повної підробки документів. 

Часткова підробка справжнього документа в більшості випадків 
виявляється шляхом візуального спостереження документа. 
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Виявлення документа, виготовленого шляхом повної підробки, 
пов’язане з певними труднощами, оскільки простежити такі ознаки без 
спеціальних знань положень нормативно-правових актів, які встанов-
люють вимоги щодо оформлення документа відповідного виду, немо-
жливо, або кримінальне правопорушення виявляється в ході проведен-
ня оперативно-розшукових заходів (наприклад, установлення місця 
виготовлення підроблених документів, печаток штампів та бланків), 
або шляхом порівняння підозрілого документа зі зразками справжніх 
документів. Важливу роль у цьому виконують спостереження за осо-
бою, яка надала документ, аналіз її зовнішніх ознак, вік та психологіч-
на поведінка (нервування, тремтіння рук тощо). 

Тому, проводячи первинний огляд документа, правоохоронцям 
доцільно дотримуватися таких правил:  

1) вивчення змісту і його реквізитів;  
2) перевірки наявності реквізитів, без яких документ не є дійс-

ним, наявність достатньої кількості сторінок та порушення послідов-
ності нумерації;  

3) опитування пред’явника документа щодо наявних у ньому даних;  
4) огляд матеріалу та реквізитів з метою виявлення ознак підро-

блення. 
Здійснити затримання без ухвали слідчого судді, суду особи, у 

якої виявили підроблені документи, печатки, штампи та бланки на 
залізничному транспорті, може і уповноважена службова особа, і 
кожен. Той, хто не є уповноваженою службовою особою і затримав 
особу, у якої виявили підроблені документи, печатки, штампи та 
бланки на залізничному транспорті, зобов’язаний негайно доставити 
затриманого до уповноваженої службової особи лінійного відділу на 
залізничному транспорті або повідомити останню про затримання та 
місцезнаходження особи, у якої виявили підроблені документи, печа-
тки, штампи та бланки. Кожна особа, яка законно затримала особу, у 
якої виявили підроблені документи, печатки, штампи та бланки, мо-
же їх тимчасово вилучити у затриманої особи і зобов’язана одночас-
но з доставлянням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої 
уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучені під-
роблені документи, печатки, штампи та бланки. Факт передання тим-
часово вилучених підроблених документів, печаток, штампів та бла-
нків засвідчується протоколом, де вказується назва вилученого під-
робленого документа, печатки, штампа чи бланка, ознаки підробки, 
кількість, матеріал, з якого виготовлено печатки, штампи, бланки; 
зазначаються, хто передав і яка уповноважена особа прийняла майно. 
Протокол про передання тимчасово вилученого майна складає упов-
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новажена службова особа відповідно до вимог ст. 104 КПК України. 
Так, протокол складається з трьох частин: вступної, описової та за-
ключної. У вступній частині повинні міститися відомості про місце, 
час проведення та назву процесуальної дії; особу, яка проводить про-
цесуальну дію (її прізвище, ім’я, по батькові, посада); всіх осіб, які 
присутні під час проведення процесуальної дії (їх прізвище, ім’я, по 
батькові, дата народження та місце проживання); інформацію про те, 
що особи, які беруть участь у процесуальній дії, заздалегідь повідом-
лені про застосування технічних засобів фіксації; характеристики 
технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються 
під час проведення процесуальної дії, порядок їх використання. Опи-
сова частина протоколу повинна містити відомості про послідовність 
дій; отримані в результаті процесуальної дії речі, документи, гроші. 
У заключній частині протоколу зазначається про тимчасово вилучені 
документи, печатки, штампи та бланки; спосіб ознайомлення учасни-
ків зі змістом протоколу; зауваження і доповнення до письмового 
протоколу з боку учасників процесуальної дії. 

Після складання протоколу учасникам, які брали участь у про-
веденні процесуальної дії, уповноважена службова особа надає мож-
ливість ознайомитися з його текстом. Зауваження і доповнення зазна-
чаються у протоколі перед підписами. Протокол підписують всі учас-
ники, які брали участь у проведенні процесуальної дії. 

У разі затримання особи, у якої виявили підроблені документи, 
печатки, штампи та бланки, уповноважена службова особа повинна 
тимчасово їх вилучити і зобов’язана скласти відповідний протокол під 
час затримання або негайно після нього. Протокол про тимчасово ви-
лучене майно складає уповноважена службова особа відповідно до 
вимог ст. 104 КПК України.  

У разі затримання особи, у якої виявили підроблені документи, 
печатки, штампи та бланки, уповноважена службова особа може про-
вести обшук особи з метою тимчасового вилучення майна. Обшук 
особи проводиться, якщо є підстави вважати, що вона переховує при 
собі предмети або документи, які мають значення для кримінального 
провадження. Такий обшук особи належить до невідкладних слідчих 
дій та проводиться без попереднього рішення про це слідчого судді та 
самого слідчого. Обшук проводиться уповноваженою службовою осо-
бою тієї ж статі у присутності двох понятих, про результати якого 
складається протокол відповідно до вимог ст. 104 КПК України, де 
слід зазначити мотиви його проведення. 

Уповноважена службова особа зобов’язана забезпечити схорон-
ність тимчасово вилученого майна. Документи мають зберігатися при 
кримінальному провадженні. 
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У разі безпосереднього виявлення підроблення документів, пе-
чаток, штампів та бланків на залізничному транспорті працівником 
правоохоронного органу складається рапорт, якщо кримінальне право-
порушення виявлено іншою особою, то пишеться заява, де зазнача-
ються дані, які становлять зміст Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань (далі ЄРДР), а саме: 

– дата надходження рапорту (заяви) про кримінальне правопо-
рушення із зазначенням обставин, що можуть свідчити про підроблен-
ня документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання під-
роблених документів із зазначенням статті (частини статті) КК Украї-
ни (в нашому випадку частин ст. 358 КК України);. 

– прізвище, ім’я, по батькові заявника або прізвище, ім’я, по ба-
тькові та посада уповноваженої службової особи, яка безпосередньо 
виявила кримінальне правопорушення; 

– прізвище, ім’я, по батькові та посада службової особи, яка 
внесла відомості до реєстру. 

Якщо у заяві, рапорті всупереч вимогам ч. 5 ст. 214 КПК України 
не наведено достатньої інформації про вчинене кримінальне правопору-
шення, то для її встановлення проводяться такі дії: спрямування вимоги 
до установ, підприємств, організацій про надання документів або відпові-
дних даних. Такі дії повинні бути виконані у строк не більше семи днів. 

У разі не підтвердження під час перевірки обставин, які свідчать 
про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п. 1 або 2 
ч. 1 ст. 284 КПК України виноситься постанова про закриття криміна-
льного провадження. 

Рапорт (заява), де зазначено обставини, які свідчать про вчинення 
злочину, передбаченого ст. 358 КК України, передається керівнику органу 
досудового розслідування, який доручає слідчому проведення досудового 
розслідування. Процесуально це оформляється дорученням про проведен-
ня досудового розслідування. 

Початком досудового розслідування є внесення відомостей до 
ЄРДР, що вносяться слідчим, якому доручено проведення досудового 
розслідування. Внесення відомостей слідчим здійснюється шляхом 
заповнення реквізитів статистичних карток або автоматичного вибору 
відповідних даних у довідниках та включення їх до документів пер-
винного обліку. Після внесення відомостей до ЄРДР слідчий прово-
дить накладення електронного цифрового підпису. Здійснення досудо-
вого розслідування до внесення відомостей до ЄРДР або без такого 
внесення не допускається і спричиняє притягнення особи до дисциплі-
нарної відповідальності. До моменту внесення відомостей в ЄРДР 
КПК України у невідкладних випадках дозволено проводити огляд 
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місця події. Під невідкладними слід розуміти такі випадки, у яких зво-
лікання з проведенням слідчих (розшукових) дій може призвести до 
втрати матеріальних слідів кримінального правопорушення, знарядь і 
засобів його вчинення, інформації про осіб, які його вчинили. 

Про початок досудового розслідування щодо виявлення підроб-
лення документів, печаток, штампів та бланків на залізничному транс-
порті слідчий невідкладно повідомляє прокурора. В повідомленні про-
курору слідчий вказує на наявність ознак виявлення підроблення до-
кументів, печаток, штампів та бланків, їх збуту, використання підроб-
лених документів.  

Виїзд слідчо-оперативної групи (далі – СОГ) на місце події (напри-
клад, для проведення огляду місця події з метою виявлення викинутого 
підробленого документа, печаток, штампів та бланків; фіксації відомостей 
щодо обставин вчинення підроблення документів, печаток, штампів та 
бланків; кваліфікованого вилучення речових доказів, встановлення свід-
ків, а також встановлення і затримання особи, яка втекла після того, як у 
неї було виявлено підроблений документ чи бланк) своєчасно організовує 
начальник лінійного відділу на залізничному транспорті.  

Слідчий як старший СОГ на місці події керує діями членів СОГ та 
несе персональну відповідальність за якість проведення огляду місця по-
дії. Разом із членами групи слідчий проводить огляд місця події, у ході 
якого у встановленому законом порядку фіксує відомості щодо обставин 
вчинення підроблення документів, печаток, штампів та бланків, встанов-
лює свідків, вилучає виявлені підроблені документи, печатки, штампи та 
бланки. Під час огляду місця події слідчому дозволяється вилучати лише 
речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Усі 
вилучені підроблені документи, печатки, штампи та бланки підлягають 
негайному огляду, опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали 
участь у проведенні огляду. Якщо огляд підроблених документів, печаток, 
штампів та бланків на місці здійснити неможливо, вони мають бути тим-
часово опечатані і зберігатися слідчим у такому вигляді поки не буде здій-
снено їх остаточне опечатування. Під час проведення огляду місця події 
слідчий має право заборонити будь-якій особі залишати місце огляду до 
його закінчення та вчинювати будь-які дії, що заважають проведенню 
огляду. Під час огляду місця події слідчий або за його дорученням спеціа-
ліст, який бере участь у проведенні огляду, має право проводити вимірю-
вання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани, схеми, ви-
готовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виго-
товляти відбитки та зліпки, оглядати та вилучати підроблені документи, 
печатки, штампи та бланки, що мають значення для кримінального прова-
дження. Про фіксування огляду місця події за допомогою технічних засо-
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бів слідчий зазначає в протоколі. Про проведення огляду місця події слід-
чий складає протокол відповідно до вимог ст. 104 КПК України. 

Під час затримання особи з підробленими документами, печат-
ками, штампами та бланками на залізничному транспорті не завжди 
виникає необхідність у проведенні огляду місця події (наприклад, за-
тримана особа, у якої виявили підроблене посвідчення, що надає право 
пільгового проїзду в залізничному транспорті, щиро кається в скоєно-
му і бажає дати свідчення). Огляд місця події проводиться з метою 
виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення криміналь-
ного правопорушення, то в такому випадку у його проведенні немає 
необхідності, оскільки він матиме доволі формальний характер і не 
дасть позитивних результатів в отриманні доказової інформації. 

У процесі досудового розслідування підроблення документів, 
печаток, штампів та бланків, їх збуту, використання підроблених до-
кументів на залізничному транспорті необхідно зважати на предмет 
доказування у кримінальному провадженні. 

До обставин, які підлягають доказуванню під час здійснення кри-
мінального провадження про підроблення документів, печаток, штампів 
та бланків, їх збуту, використання підроблених документів, належать:  

1) обставини, передбачені ст. 91 КПК України;  
2) обставини, встановлені диспозицією ст. 358 КК України;  
3) обставини, які не належать до предмета доказування, але ма-

ють важливе значення. 
Детальніше розглянемо обставини, які необхідно встановлювати 

під час здійснення кримінального провадження, про підроблення до-
кументів, печаток, штампів та бланків на залізничному транспорті:  

1) наявність факту повної або часткової підробки документів, 
печаток, штампів та бланків;  

2) коли і де відбувалося підроблення документів, печаток, шта-
мпів та бланків, яких саме, наявність і місцезнаходження технічних 
засобів, інструментів, матеріалів та інформаційних джерел, за допомо-
гою яких виконувалась їх підробка; у який спосіб вчинено цей злочин:  

а) повне підроблення бланка документа;  
б) підчистка тексту;  
в) травлення;  
г) змивання;  
ґ) дописка;  
д) заміна листків чи фотографії у документі;  
е) підроблення підпису, печатки, штампа.  
З уваги на диспозицію ст. 358 КК України спосіб не є обов’яз-

ковою ознакою об’єктивної сторони складу злочину, але встановлення 
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способу вчинення підроблення документів, печаток, штампів та блан-
ків впливатиме на швидке, повне та неупереджене розслідування, а 
також враховується судом під час індивідуалізації покарання чи звіль-
нення від кримінальної відповідальності;  

3) винуватість особи у вчиненні підроблення документів, печаток, 
штампів та бланків, а також їх збуті чи використанні. Встановлюється 
форма вини (наявність прямого умислу), мотив і мета вчинення підроб-
лення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання 
підроблених документів, печаток, штампів; однією особою чи групою 
осіб, роль кожного учасника у вчиненні кримінального правопорушення;  

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого криміна-
льного правопорушення, обтяжують чи пом’якшують покарання, які запо-
бігають кримінальній відповідальності або є підставою для закриття кримі-
нального провадження, характеризують особу обвинуваченого. У разі щи-
рого каяття особи у вчиненні кримінального правопорушення слід зауважи-
ти на постзлочинну поведінку винного. Оскільки щире каяття означає, що 
особа визнає свою провину за всіма пунктами висунутої проти неї підозри, 
дає правдиві показання, відверто шкодує про вчинене;  

5) обставини, що є підставою для звільнення особи від криміна-
льної відповідальності.  

Доказування виду і розміру шкоди, завданої злочином (п. 3 
ст. 91 КПК України), у злочинах із формальним складом не потрібне. 

Оскільки докази – це фактичні дані, доказування підроблення до-
кументів, печаток, штампів та бланків у багатьох випадках, на нашу ду-
мку, повинно розпочинатися з проведення першочергових слідчих (роз-
шукових) дій. До них належать: огляд місця події, допит підозрюваної 
особи, проведення обшуку, огляд речових доказів, призначення експер-
тизи, допит свідків тощо. 

Допит підозрюваного 
Допит підозрюваного, як правило, проводиться відразу після за-

тримання та огляду місця події. Під час допиту підозрюваного найпе-
рше з’ясовуються анкетні дані, які звіряються з документом, що посві-
дчує особу (паспорт, свідоцтво про народження тощо). Встановивши 
особу, допит слід розпочинати з біографічних даних – від народження і 
до моменту вчинення кримінального правопорушення: коли особа на-
родилась, в якій сім’ї; чи є батьки, брати, сестри, в якій школі навча-
лась, чи навчалась після закінчення школи, де; місце роботи, якщо 
працює, розмір місячного грошового утримання; хобі та те, що робить 
у вільний час (малює, креслить, ліпить, різьбить тощо); одружена чи 
ні, чи є неповнолітні діти, встановлюється перебування особи на облі-
ку у нарколога, психіатра, наявність травм голови і хребта до моменту 
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вчинення кримінального правопорушення; наявність судимостей, при-
тягнення до адміністративної відповідальності. В подальшому встано-
влюються обставини вчинення підроблення документів, печаток, шта-
мів та бланків, з якою метою здійснювалось підроблення документів, 
печаток, штампів та бланків (використання, збут), яких саме, в якій 
кількості, наявність копіювальної та іншої техніки, інструментів, мате-
ріалів для виготовлення печаток, штампів, інформаційних джерел, з 
допомогою яких виконувалася підробка документів. Залежно від того 
вчинила підробку особа сама чи в співучасті з’ясовується: 

1. Якщо затримана особа сама підробила документи, печатки, 
штампи чи бланки:  

а) у який спосіб був виготовлений підроблений документ, печатки, 
штампи та бланки, за допомогою якої техніки, інших матеріалів, наявність 
інформаційних джерел, де вони знаходяться;  

б) які саме документи були підроблені і в якій кількості;  
в) чи збувались підроблені документи, які і в якій кількості, за 

яку вартість, кому саме, чи підроблялись для власного використання. 
Якщо підроблялись для власного використання, то де і скільки разів 
були використані. У разі повного визнання вини особою у вчиненні 
кримінального правопорушення необхідно встановлювати шляхом 
оцінки з іншими доказами у кримінальному провадженні наявність 
самообмови (наприклад, затримана особа з метою невикриття інших 
учасників кримінального правопорушення і уникнення відповідально-
сті за більш тяжке кримінальне правопорушення бере на себе відпові-
дальність і за підробку документа, і за його використання). 

2. Якщо затримана особа виготовила підроблений документ, пе-
чатки, штампи та бланки у співучасті з іншою особою:  

а) крім відомостей, зазначених в п. 1., з’ясовуються відомості 
про особу співучасника (прізвище, ім’я по батькові, адреса проживан-
ня, місце роботи, навчання, розмежування дій, виконаних кожним 
співучасником під час підробки документів, печаток, штампів та блан-
ків, мета виготовлення документа (збут, використання) тощо). 

3. Якщо затримана особа придбала підроблений документ із ме-
тою використання для безкоштовного проїзду в приміському залізнич-
ному транспорті – відомості про особу, у якої був придбаний підроб-
лений документ, і місце придбання підробленого документа. 

У всіх випадках з’ясовується кількість разів використання під-
робленого документа, в яких напрямках був застосований. 

Як захід забезпечення кримінального провадження КПК Украї-
ни передбачено тимчасовий доступ до речей і документів (Глава 15 
КПК України). Під час здійснення досудового розслідування підроб-
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лення документів, печаток, штампів та бланків, їх збуту, використання 
підроблених документів на залізничному транспорті можуть виникну-
ти питання про застосування тимчасового доступу до речей і докумен-
тів як заходу забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий 
доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального 
провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і докумен-
ти, можливість ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх 
(здійснити їх виїмку). Про тимчасовий доступ до речей і документів 
слідчий з клопотанням, погодженим із прокурором, має право зверну-
тись до слідчого судді. У клопотанні слідчий зазначає:  

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у 
зв’язку з яким подається клопотання; 

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із за-
значенням статті (частини статті) закону України про кримінальну від-
повідальність; 

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується 
отримати; 

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть 
перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 

5) значення речей і документів для встановлення обставин у 
кримінальному провадженні; 

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться 
в речах і документах, та неможливість в інші способи довести обста-
вини, які передбачається довести за допомогою цих речей і докумен-
тів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і 
документів, які містять охоронювану законом таємницю; 

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, 
якщо відповідне питання порушується стороною кримінального про-
вадження (ч. 2 ст. 160 КПК України). 

Під час складання клопотання слідчий повинен мати точні відо-
мості про речі і документи, на які планується отримати тимчасовий до-
ступ, окрім того, на нього покладається доведення великого обсягу фак-
тів, без доведення яких слідчий суддя може відмовити у задоволенні 
клопотання. Тобто у клопотанні слідчий має довести наявність підстав 
вважати, що ці речі або документи: 

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної 
особи; 

2) самі собою або в сукупності з іншими речами і документами 
кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, 
мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримі-
нальному провадженні; 
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3) не охоплюють речей і документів, які містять охоронювану 
законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України). 

У разі подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і 
документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий, 
крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, має довести 
про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в 
речах і документах, та неможливість в інший спосіб довести обста-
вини за допомогою цих речей і документів. У клопотанні також слід 
обґрунтувати необхідність вилучення таких речей і документів. Слід 
зазначити, що в цьому випадку доводити обставину, зазначену в п. 3 
ч. 5 ст. 163 КПК України, недоречно, оскільки слідчий складає саме 
клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять 
охоронювану законом таємницю. 

Проте слідчий не завжди може володіти інформацією на момент 
ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів 
щодо точного місцезнаходження вказаних об’єктів у конкретної фізи-
чної особи чи юридичної особи. А особливо у тому випадку, коли до-
кументи містять охоронювану законом таємницю, оскільки для того, 
щоб мати доступ до документів та речей чи здійснити їх виїмку, необ-
хідно, принаймні, володіти інформацією, які саме речі чи документи 
необхідно вилучити, а також відомостями про їх місцезнаходження.  

Крім того, слідчий суддя під час розгляду клопотання про тим-
часовий доступ до речей і документів здійснює судовий виклик особи, 
у володінні якої знаходяться такі речі і документи, крім випадку, коли 
слідчий доведе, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи 
документів. В такому разі клопотання може бути розглянуто слідчим 
суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. 

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і докумен-
тів має виконувати особа, зазначена у відповідній ухвалі. Оригінал ухвали 
слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів пред’яв-
ляється володільцю речей або документів, вручається копія та пропону-
ється надати до них доступ. Факт пред’явлення ухвали слідчого судді і 
вручення її копії засвідчується підписом володільця на оригіналі докумен-
та. Володілець речей або документів зобов’язаний надати тимчасовий 
доступ до зазначених в ухвалі речей і документів. У разі вилучення речей і 
документів складається опис, копія якого вручається володільцю. Під час 
складання опису зазначається назва вилучених речей або документів, кі-
лькість, міра, вага, матеріал, з якого вони виготовлені, індивідуальні озна-
ки. На вимогу володільця документів має бути залишено копію вилучених 
документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням 
копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) 
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або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ух-
валу про тимчасовий доступ до речей і документів. 

У ст. 166 КПК України передбачено наслідки невиконання ух-
вали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, де в 
ч. 1 зазначеної статті вказується, що у разі невиконання ухвали про 
тимчасовий доступ до речей і документів слідчий має право з клопо-
танням, погодженим із прокурором, звернутись до слідчого судді про 
проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених ре-
чей і документів. 

Залежно від обставин кримінального провадження слідчий має 
вирішити, чи доцільно застосувати тимчасовий доступ до речей і до-
кументів, чи слід провести обшук на початковому етапі досудового роз-
слідування. 

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей 
щодо обставин вчинення підроблення документів, печаток, штампів 
та бланків, відшукання знаряддя кримінального правопорушення (на-
явність технічних засобів, матеріалу, з якого виготовлялись підроб-
лені документи, печатки, штампи та бланки) чи встановлення місце-
знаходження (наприклад, у випадках наявності співучасників). 

У разі необхідності проведення обшуку слідчий за погодженням 
із прокурором звертається до слідчого судді з клопотанням про прове-
дення обшуку. Обшук житла чи іншого володіння особи проводиться 
на підставі ухвали слідчого судді. Підстав для проведення обшуку має 
бути достатньо, інакше слідчий суддя відмовляє в задоволенні відпові-
дного клопотання. 

Виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи 
іншого володіння особи слідчий має право доручити відповідним опе-
ративним підрозділам лінійного відділу на транспорті, а в разі ство-
рення СОГ – конкретним співробітникам оперативного підрозділу, що 
належать до складу СОГ. Доручення слідчого має складатись у пись-
мовій формі на ім’я начальника лінійного відділу на залізничному 
транспорті, на якого покладається контроль про виконання доручення. 
Письмове доручення слідчого повинно містити: посаду, звання, прі-
звище та ініціали керівника правоохоронного органу, назву оператив-
ного підрозділу, який повинен виконати доручення; назву криміналь-
ного провадження і його реєстраційний номер у ЄРДР; короткий ви-
клад обставин кримінального правопорушення, встановлених під час 
розслідування, перелік дій, які необхідно виконати, мету їх виконання; 
строк виконання доручення. Письмові доручення про проведення об-
шуку є обов’язковими для виконання працівниками оперативного під-
розділу. Матеріали виконаного доручення розглядаються начальником 
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слідчого підрозділу особисто, а в разі неналежного виконання дору-
чення воно повертається начальнику лінійного відділу на залізничному 
транспорті для усунення недоліків. 

Співробітники оперативних підрозділів не мають права здійс-
нювати процесуальні дії в кримінальному провадженні за власною іні-
ціативою або звертатися з клопотанням до слідчого судді чи прокуро-
ра, але під час виконання доручення слідчого користуються повнова-
женнями слідчого. 

Для ефективного вирішення завдань обшуку необхідно: точно 
визначити об’єкти, де проводити обшук, правильно визначити пред-
мети обшуку, які потрібно шукати, а також слід дотримуватися таких 
основних тактичних вимог: раптовості, одночасного проведення об-
шуків у разі наявності співучасників кримінального правопорушення, 
а також дотримання процесуальної процедури проведення обшуку і 
забезпечення правильного процесуального оформлення результату 
обшуку. Усі пошукові операції ефективні тоді, якщо вони проведені 
за чітко запланованою схемою. 

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціа-
льних знань, для участі в обшуку може бути запрошений спеціаліст. 

Обшук житла чи іншого володіння особи повинен проводитись 
з обов’язковим залученням не менше двох понятих незалежно від 
застосування технічних засобів фіксування в час, коли завдається 
найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо 
тільки особа, яка проводить обшук, не зробить висновок, що вико-
нання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку. 

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка 
володіє житлом, а за її відсутності іншій присутній особі, повинна 
бути пред’явлена ухвала і надана її копія. Працівник оперативного 
підрозділу, якому доручено проведення обшуку, має право заборони-
ти будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та 
вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку.  

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухва-
ли повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому воло-
дінні особи. В такому разі працівник оперативного підрозділу, який 
проводить обшук, зобов’язаний забезпечити схоронність майна, що 
знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість до-
ступу до нього сторонніх осіб. 

Під час проведення обшуку необхідно виявити та вилучити:  
1) сліди, які підтверджують присутність злочинця (злочинців) 

на місці обшуку (ніг, рук, транспортних засобів);  
2) документи, печатки, штампи та бланки, комп’ютерну, копію-

вальну техніку, інструменти, матеріали, інформаційні джерела, а також 
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інші предмети та речі, які засвідчують факт вчинення підроблення до-
кументів, печаток, штампів та бланків.  

Обсяг і зміст пошукових дій, пов’язаних із розкриттям закритих 
приміщень, схованок, тайників, розбиранням технічного обладнання 
чи пристроїв, повинні відповідати досягненню поставленої мети обшу-
ку. Працівник оперативного підрозділу, який проводить обшук, може 
прийняти рішення про проведення особистого обшуку осіб, якщо є 
підстави вважати, що особи, які присутні під час обшуку, мають при 
собі предмети або документи, що стосуються кримінального прова-
дження, і відмовляються видати їх добровільно. Для проведення осо-
бистого обшуку подання окремого клопотання не потрібно, вказаний 
обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на 
обшук житла чи іншого володіння особи. Обшук особи здійснюється 
особами тієї ж статі. Відомості про проведення особистого обшуку та 
його результати відображаються в протоколі обшуку.  

Також під час проведення цієї слідчої (розшукової) дії потрібно 
пам’ятати, що, наприклад, на місці обшуку не завжди можна відразу роз-
шифрувати справжній зміст і призначення документів, а також виявити в 
них тайнопис чи різні записні книжки, листи, щоденники. Такі документи 
можна виявити в незвичайних місцях або спеціально влаштованих схова-
нках. Їх також слід вилучити й ретельно оглянути, перевірити. Можливо, 
що виявлені в незвичайних місцях або схованках документи стосуються 
лише будь-яких моментів особистого життя, які він з якихось причин на-
магався приховати від інших. Водночас можливо, що ці документи (на-
приклад, щоденники, особисті листи) виявляться важливими доказами, а 
також можуть бути використані, наприклад, для проведення почеркознав-
чої експертизи у разі виникнення такої необхідності. Як правило, докуме-
нти після попереднього огляду під час обшуку обов’язково повинні бути 
оглянуті як речові докази і належно упаковані. Про проведення обшуку 
складається протокол у порядку ст. 104 КПК України. 

Огляд документів, печаток, штампів та бланків – це слідча  
(розшукова) дія, яка проводиться з метою виявлення та фіксації відо-
мостей обставин вчинення підроблення документів, печаток, штампів 
та бланків, їх збуту чи використання підроблених документів, печаток, 
штампів, що полягає у вивченні документів за допомогою необхідних 
прийомів і засобів, з метою виявлення і фіксації загальних даних до-
кументів, а також наявних ознак і особливостей, що можуть свідчити 
про факти і обставини, що мають значення для кримінального прова-
дження. Огляд документів повинен мати дослідницький характер. Від 
знань слідчого, його досвіду і вміння здійснювати такий огляд зале-
жить швидкість і повнота досудового розслідування. Метою огляду 
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документів є виявлення і фіксація таких їх ознак, які надають докумен-
там значення речових доказів, а також встановлення засвідчених доку-
ментами або викладених у них обставин і фактів, що мають значення 
для кримінального провадження.  

Документи, що можуть бути речовими доказами, як і встановлю-
вані ними факти та обставини кримінального провадження, вельми різ-
номанітні. Також різноманітними можуть бути і завдання у кожному 
конкретному випадку під час здійснення кримінального провадження. 
Але ми спробуємо виокремити основні завдання огляду документів: 

1) визначення загальної характеристики документа. Спершу 
необхідно з’ясувати, який документ оглядається: паспорт, посвід-
чення або інший. Важливо з’ясувати, ким і кому він виданий або 
адресований, про що йдеться в документі, тобто який його зміст, які 
реквізити (дата, номер та ін.) є на документі, який його зовнішній 
вигляд (чистий, без складок або брудний, потертий тощо);  

2) встановлення ознак і особливостей, що можуть свідчити 
про факти та обставини, важливі для досудового розслідування. В 
нашому випадку достатньо факту затримання особи і виявлення у неї 
підробленого документа з метою безкоштовного проїзду на залізнич-
ному транспорті, щоб зробити висновок про певний факт. Може бути 
чимало різних комбінацій, які умовно можна розмежувати на такі три 
групи з огляду на найбільшу важливість у цьому конкретному випадку 
тих чи інших особливостей самого документа:  

а) документи, важливі для кримінального провадження своїм 
змістом;  

б) документи, важливі для кримінального провадження через 
факт виконання в цілому або в окремих частинах певною особою, на 
певних технічних засобах тощо;  

в) документи, важливі для кримінального провадження фактом 
певних підробок або змін у вигляді підчисток, дописок.  

Потрібно водночас зважати і на можливу сукупність зазначених 
положень. Для вирішення цього завдання вивчаються: зміст і форма до-
кумента; матеріал документа (папір, штрихи); окремі фрагменти (частини) 
документа: відбитки печаток, дописки, тексти тощо. Звичайно, під час 
вивчення змісту й форми документа насамперед необхідно суворо логічно 
осмислити все виявлене з огляду на обставини кримінального проваджен-
ня та особливості виявлення або подання документів. Але також потрібно 
мати на увазі, що справжній зміст документа може залежати від характеру 
особливостей матеріалів та окремих фрагментів документа (сліди підчи-
щення, тайнопис, підробки підписів і ін.), не говорячи про випадки, коли 
зміст документа не можна розгледіти без застосування особливих техніч-
них засобів. З уваги на результати огляду або попереднього дослідження 
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документів, обставин кримінального провадження слідчий робить висно-
вок, що документи можуть бути речовими доказами. І в цьому випадку 
виникає завдання забезпечення можливості використання їх у криміналь-
ному провадженні як таких;  

3) індивідуалізація і опис документів, які можуть бути речовими 
доказами. Якщо документ є речовим доказом через наявність підчисток, 
дописок, необхідно описати відповідні ознаки так, щоб не виникали сум-
ніви, що ці особливості, які свідчать про зміни, виникли до виявлення та 
залучення документа до кримінального провадження. Детальний виклад у 
протоколі змісту документа та всіх ознак і особливостей, виявлених у 
процесі огляду, звичайно, не потрібен, оскільки документ  повинен збері-
гатися впродовж усього кримінального провадження. У протоколі слідчий 
повинен указати, скільки він оглянув документів, але описати слід тільки 
ті документи, які можуть бути речовими доказами; 

4) виявлення ознак, що сприяють розшуку виконавця документа, 
або засобів виготовлення документа (технічних засобів, кліше, печатки 
тощо) для виявлення злочинця, обставин підготовки і вчинення злочину.  

У ст. 237 КПК України, визначаючи порядок огляду, передбаче-
но, що для участі в огляді має бути запрошений підозрюваний, його за-
хисник, законний представник та інші учасники кримінального прова-
дження. Уявляється, що для проведення огляду документів, печаток, 
штампів та бланків доцільно запросити експерта, який володіє спеціаль-
ними знаннями в криміналістиці та допоможе слідчому у складанні ква-
ліфікованого опису вилученого підробленого документа, печатки, шта-
мпа чи бланка. Під час огляду документів доцільно проводити фотогра-
фування, особливо за огляду документів, що мають важливі особливості, 
а точний опис яких у протоколі важко відобразити (плями, складки, 
забруднення тощо, під час огляду старих документів). 

Під час проведення огляду документа слідчому необхідно за-
пам’ятати правила поводження з документами – джерелами доказів:  

1) не можна робити на документах записи, позначки або зміню-
вати зовнішній вигляд документів;  

2) не можна застосовувати хімічні та термічні методи виявлення 
тайнопису або нечітко видимих записів для виявлення дописок і ви-
правлень;  

3) не можна зминати і складати документи, за необхідності до-
зволяється складати лише за старими, що є на них, загинами;  

4) не можна старі або розірвані документи наклеювати на арку-
ші паперу, за необхідності шматки таких документів потрібно відповідно 
скласти і помістити між двома чистими частинами скла потрібного розмі-
ру (скло від змитих фотопластинок), які обклеїти краями (окантувати) 
смужками липкої стрічки;  
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5) не можна документи, що можуть бути речовими доказами, 
підшивати до матеріалів кримінального провадження, а слід помістити 
їх у вшиті в матеріали кримінального провадження конверти потрібно-
го розміру з необхідними написами і підписами. 

Про проведення огляду складається протокол відповідно до ви-
мог ст. 104 КПК України. Оглянутий документ підлягає негайному 
опечатуванню із завіренням підписами осіб, які бали участь у прове-
денні огляду, і зберігається під час кримінального провадження. 

Арешт майна 
Після проведення огляду документа слідчий подає слідчому су-

дді  клопотання, погоджене з прокурором, про арешт майна, яке тим-
часово було вилучено у підозрюваного. У ст. 169 КПК України визна-
чено підстави припинення тимчасового вилучення майна. 

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було 
вилучено: 

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення 
майна безпідставним; 

2) за ухвалою слідчого судді чи суду у разі відмови у задово-
ленні клопотання прокурора про арешт цього майна; 

3) якщо клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово 
вилученого майна було подано до суду пізніше наступного робочого 
дня після вилучення майна;  

4) клопотання про тимчасовий арешт майна надійшло до суду 
після закінчення 72 годин із моменту його вилучення. 

Залучення експерта для проведення технічної експертизи 
документа  

Проведення експертизи є процесуальною дією, котра передбачає 
призначення експертизи, проведення досліджень і надання висновку 
експертом із питань, вирішення яких потребує спеціальних знань у галу-
зі науки, техніки, мистецтва або ремесла і які поставлено перед експер-
том за зверненням сторони кримінального провадження, дорученням 
слідчого судді чи суду або відповіді на які надано експертом за його 
ініціативою, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для 
кримінального провадження, необхідно застосувати спеціальні знання.  

Про призначення експертизи слідчий складає постанову відпо-
відно до вимог ч. 5 ст. 110 КПК України. 

Повне і всебічне технічне дослідження документів здійснюється 
під час проведення технічної експертизи – техніко-криміналістичного 
дослідження документів. Об’єктами дослідження є зміст документа, ма-
теріали і знаряддя письма. Технічна експертиза документів поділяється 
на експертизу реквізитів і матеріалів документів. За результатами експе-
ртизи реквізитів документів вирішуються такі основні завдання:  
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1) встановлення особливостей виготовлення друкарських засо-
бів та їх відбитків;  

2) встановлення факту і способу внесення змін до документа (під-
чистка, травлення, дописка, переклеювання фотокарток тощо);  

3) виявлення залитих, замазаних, вицвілих та інших нечітко ви-
димих або невидимих текстів (зображень) на різних матеріалах, а та-
кож текстів (зображень) на обгорілих і згорілих документах за умови, 
що папір, на якому вони виготовлені, не перетворився на попіл;  

4) встановлення типу, системи, марки, моделі та інших кваліфі-
каційних категорій друкарської техніки, а також ідентифікація цих 
засобів за відбитками їх знаків;  

5) ідентифікація печаток, штампів, факсиміле за їхніми відбитками;  
6) ідентифікація засобів розмножувальної техніки за їхніми від-

битками;  
7) ідентифікація компостерних знаків за просічками;  
8) ідентифікація письмового приладдя за штрихами;  
9) ідентифікація особи, яка надрукувала машинописний текст, 

намалювала і (або) вирізала зображення, за особливостями навичок 
виконавця;  

10) встановлення належності літер певному комплекту шрифту;  
11) визначення порівняної давності виконання документа або 

його фрагментів, а також послідовності нанесення штрихів, що пере-
тинаються.  

Експертизою матеріалів документів установлюються рід, вид 
(інша класифікаційна категорія) матеріалів, на яких і за допомогою 
яких виконувався (виготовлявся) документ (папір, барвники тощо), а 
також їх спільна родова (групова) належність. 

Пропонуємо приблизний перелік питань, які може поставити 
слідчий під час призначення судово-технічної експертизи документів: 

1. У який спосіб (з використанням набору друкарського шриф-
ту, шляхом малювання тощо) виготовлена ця друкарська форма? 

2. Чи з одного набору (одного стереотипу, одним кліше) надру-
ковано ці документи (наводяться їх найменування)? 

3. Чи виготовлений такий документ на поліграфічному підпри-
ємстві, яке здійснює їх випуск? 

4. У який спосіб і з використанням яких технічних засобів виго-
товлено документ? 

5. Чи вносились у записи документа зміни? Якщо вносилися, то 
в який спосіб (підчистка, дописка, травлення, переклеювання літер та 
цифр тощо) і який зміст первісних записів? 

6. Чи переклеювалась у документі фотокартка? 
7. Чи замінювались у документі (зошиті, книзі) аркуші? 
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8. Чи є на обгорілих аркушах який-небудь текст і (або) зобра-
ження? Якщо є, то який (яке) саме? 

9. Який зміст залитого чорнилом (зафарбованого, забрудненого, 
знебарвленого тощо) тексту, відтиску печатки (штампа)? 

10. Чи є в цьому документі (аркуші паперу) невидимий текст і 
якщо є, то який саме? 

11. Який зміст тексту, що відобразився у слідах тиску в записах 
на папері? 

12. Чи не надрукований текст на цій друкарській машині (іншо-
му друкарському засобі)? 

13. На одній чи на різних друкарських машинах надруковано окре-
мі фрагменти тексту документа (декілька самостійних документів)? 

14. Яким друкарським засобом (тип, марка, модель) виготовле-
ний текст документа? 

15. Чи нанесений відтиск печатки (штампа) в наданому докуме-
нті цією печаткою (штампом)? 

16. У який спосіб нанесено відтиск печатки (штампа) у документі? 
17. Чи виконано записи цим приладдям письма (кульковою руч-

кою, олівцем тощо)? 
18. Чи не цією особою надруковано наданий машинописний текст? 
19. Чи не виготовлено (чи не виконано) такі документи (фраг-

менти документа) в різний час? 
20. В якій послідовності виконувались фрагменти документа 

(підпис, печатка тощо)? 
21. До якого роду, виду (іншої класифікаційної категорії) нале-

жить матеріал документа (папір, клей, фарбувальна речовина штрихів 
записів тощо)? 

22. Чи мають спільну родову (групову) приналежність матеріали 
цього примірника друкованої продукції або документа (папір, клей, 
картон, фарбувальна речовина та ін.) з матеріалами, вилученими з пев-
ного місця (склад, цех, квартира тощо)? 

23. Чи належать надані аркуші паперу до різних партій випуску? 
Запитання, які ставляться слідчим експертові, та його висновок 

щодо них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта. 
Висновок експерта не є обов’язковим для слідчого, який здійснює 
кримінальне провадження. Незгода слідчого з висновком експерта по-
винна бути вмотивована у відповідній постанові.  

Допит свідків 
Як свідки найперше допитуються ті особи, на яких вказує підо-

зрюваний, згодом – його родичі, знайомі, співробітники, однокласники, 
однокурсники, сусіди. Очевидцями злочину можуть бути пасажири, які 
разом слідували в залізничному транспорті з підозрюваним, працівники 
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залізниці, особи, які брали участь у затриманні особи з підробленим до-
кументом під час його використання або збуту, особи, які були присут-
німи як поняті під час проведення обшуку затриманої особи з підробле-
ним документом. Під час допиту свідків слідчий з’ясовує, що саме їм 
відомо щодо вчинення підроблення документів, печаток, штампів та 
бланків, збуту чи їх використання затриманою особою, відомості про 
затриману особу, що конкретно вони бачили чи чули.  

Враховуючи вищевикладене, пропонуємо такий алгоритм дій на 
початковому етапі розслідування підроблення документів, печаток, 
штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, 
печаток, штампів на залізничному транспорті: 

1) реєстрація заяви, повідомлення або рапорту про підроблення 
документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання під-
роблених документів, печаток, штампів; 

2) проведення огляду місця події; 
3) внесення відомостей в ЄРДР; 
4) тимчасове вилучення майна; 
5) проведення особистого обшуку; 
6) допит підозрюваного; 
7) застосування тимчасового доступу до речей і документів чи 

проведення обшуку залежно від обставин кримінального провадження; 
8) проведення огляду документів, печаток, штампів та бланків; 
9) вирішення питання про арешт майна, яке тимчасово було ви-

лучено у підозрюваного; 
10) призначення технічної експертизи документа. 
Після проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій на 

початковому етапі досудового розслідування підроблення документів, 
печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених до-
кументів, печаток, штампів на залізничному транспорті залежно від 
обставин кримінального провадження може виникнути необхідність у 
призначенні інших експертиз (дактилоскопічної, почеркознавчої). 

Залучення експерта для проведення дактилоскопічної експе-
ртизи 

Якщо під час проведення слідчих (розшукових) дій буде вияв-
лено сліди рук, то для того, щоб вони стали речовими доказами у кри-
мінальному провадженні, слідчий повинен їх вилучити та зафіксувати, 
вжити застережних заходів для збереження знайдених слідів рук, а в 
подальшому призначити дактилоскопічну експертизу. Успішне прове-
дення дактилоскопічної експертизи багато в чому залежить від якості 
зібраного порівняльного матеріалу. Порівняльний матеріал можливо 
отримати під час дактилоскопування. О.П. Добовий, В.Я. Лукашенко 
під дактилоскопуванням розуміють отримання відбитків пальців та 
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долонь рук певної особи для подальшого їх порівняння з відбитками 
пальців на дактилоскопічних картках або зі слідами. Під час дактило-
скопування слідчий може залучити спеціаліста для створення обставин 
та умов отримання зразків, застосування інструментів і приладів, ви-
значення якості та достатньої кількості отриманих зразків, роз’яснення 
правил і способів їх одержання, пакування і зберігання до часу переда-
чі експерту тощо. Фактичною підставою для прийняття рішення про 
отримання зразків для експертизи є виявлення слідів рук під час про-
ведення слідчих (розшукових) дій. Юридичною підставою для отри-
мання зразків є постанова прокурора, яка виноситься ним за власною 
ініціативою або клопотанням слідчого. 

Згідно з законом слідчий має право отримати у підозрюваного 
або обвинуваченого зразки, необхідні для порівняльного дослідження. 
Отримання зразків у потерпілого або свідка припускається лише за 
необхідності перевірки, чи не залишені цими особами сліди в певному 
місці або на речових доказах.  

До початку проведення дактилоскопування особі пред’являється 
постанова прокурора, після чого пропонується добровільно пройти для 
його проведення. У разі добровільної згоди особи у неї відбираються 
зразки для експертизи. Під час відбирання зразків потрібно враховува-
ти умови слідоутворення і за можливості повторювати їх. Після прове-
дення дактилоскопування складається протокол (ст. 104 КПК Украї-
ни), в якому обов’язково зазначаються такі відомості: у кого відібрані 
відбитки слідів рук (прізвище, ім’я, по батькові, процесуальний ста-
тус), кількість зразків, їх характеристика, як вони упаковані, де будуть 
зберігатися. Усі матеріали, що підлягають дослідженню (вилучені слі-
ди рук, які пред’являються в оригіналах), а також порівняльні (бланк 
дактилокартки) слідчий перелічує у постанові про призначення експе-
ртизи, відповідно упаковує, опечатує печаткою, засвідчує пояснюваль-
ним написом та підписом особи, яка одержувала зразки. Упаковка під-
бирається з урахуванням особливостей об’єктів дослідження і повинна 
захищати їх від пошкоджень та внесення будь-яких змін під час транс-
портування й зберігання. Після чого слідчий усі матеріали направляє 
для проведення дактилоскопічної експертизи.  

У разі відмови особи добровільно надати біологічні зразки слід-
чий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням, погодженим 
із прокурором, про відібрання біологічних зразків примусово. Особі, у 
якої примусово відбираються біологічні зразки для експертизи, надаєть-
ся копія протоколу відібрання зразків. 

Пропонуємо приблизний перелік питань, які може поставити 
слідчий під час звернення до експерта для проведення дактилоскопіч-
ної експертизи: 
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1. Чи є на предметах, вилучених під час проведення слідчих 
(розшукових)  дій, сліди папілярних узорів рук? 

2. Якщо такі сліди є, то чи придатні вони для ідентифікації осо-
би, яка їх залишила? 

3. Чи не залишені сліди рук на визначеному об’єкті тією чи ін-
шою особою (вказується її прізвище, ім’я та по батькові). 

Сутність цієї експертизи – ототожнення особи  за знайденими 
слідами, а зміст дослідження – порівняння слідів з відбитками пальців 
певних осіб. 

Залучення експерта для проведення почеркознавчої експе-
ртизи 

В ході досудового слідства під час розслідування підроблення 
документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання під-
роблених документів, печаток, штампів на залізничному транспорті 
може виникнути необхідність у залученні експерта для проведення 
почеркознавчої експертизи. Основним завданням почеркознавчої екс-
пертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за 
обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. За до-
помогою цієї експертизи вирішують і деякі неідентифікаційні завдан-
ня: встановлення факту виконання рукопису в незвичних умовах або в 
незвичайному стані виконавця, навмисне зміненим почерком із підро-
бкою (імітацією) почерку іншої особи, визначення статі виконавця, а 
також належності його до певної вікової групи. 

Предметом почеркознавчої експертизи є факти та обставини, які 
експерти встановлюють на основі спеціальних знань у галузі судового 
почеркознавства, що структурно належать до криміналістичної техніки. 

Об’єктами судово-почеркознавчої експертизи є: 
1) тексти – вид рукопису, змістова сторона якого зафіксована 

за допомогою буквених, цифрових або змішаних буквено-цифрових 
позначень, обсягом, відповідно, не менше чотирьох слів, восьми цифр, 
трьох слів і трьох цифр; 

2) підписи – вид рукопису, який відображає прізвище (ім’я, по 
батькові) особи у вигляді букв та (або) умовних писемних знаків та має 
призначення засвідчити особу; 

3) короткі записи – вид рукопису, змістова сторона якого зафіксо-
вана буквеними, цифровими або змішаними буквено-цифровими позна-
ченнями, обсягом, відповідно, до трьох слів чи семи цифрових позначок. 

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів 
та підписів надаються оригінали документів. 

Наукова обґрунтованість висновку експерта та об’єктивність 
вирішення питань, які ставляться перед експертом, безпосередньо за-
лежать від кількості та якості порівняльного матеріалу (зразків почер-
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ку та підпису), що представляється слідчим. Основними вимогами до 
порівняльного матеріалу, що надається на дослідження, є відповідна 
якість та достатня кількість. Під час підготовки порівняльного матері-
алу для експертного дослідження необхідно дотримуватись такого за-
гального правила: чим менший обсяг рукопису, що підлягає дослі-
дженню, тим більше повинно бути порівняльного матеріалу. Експерт-
на практика залежно від об’єктів дослідження рекомендує, щоб обсяг 
зразків почерку становив не менше п’яти аркушів паперу формату А4, 
а підписів – не менше 10. Порівняльний матеріал у вигляді вільних та 
експериментальних зразків рукопису необхідно обов’язково надавати 
у всіх випадках призначення почеркознавчих досліджень. 

Зразки почерку та підписів поділяються на:  
– вільні; 
– умовно-вільні; 
– експериментальні. 
Вільні зразки почерку – це рукописи (рукописні тексти та підпи-

си), виконані ймовірним виконавцем до вчинення злочину та не у 
зв’язку з ним. Знайти та вилучити вільні зразки почерку та підпису 
певної особи можливо за місцем її проживання, роботи, навчання, у 
родичів, знайомих тощо. В такому разі вони повинні бути ретельно 
перевірені щодо їх виконавця. 

Вільні зразки почерку повинні відповідати таким вимогам: 
1) бути виконаними тією ж мовою, що і текст документа, який 

підлягає дослідженню; 
2) належати до того ж періоду часу чи з незначним розривом у 

часі, що і рукописи, які підлягають дослідженню; 
3) бути однаковими за змістом та призначенням; 
4) збігатися за матеріалами письма, способом та умовами вико-

нання рукопису (тексту, підписів, цифрових записів); 
5) бути виконаними у відповідному стані виконання. 
Умовно-вільні зразки почерку – це рукописи, виконані після поча-

тку досудового розслідування безпосередньо у зв’язку з ним, але не спе-
ціально для проведення експертизи. Це можуть бути заяви, повідомлен-
ня, показання, клопотання та інші документи. 

Експериментальні зразки почерку – це рукописи, виконані 
особою, яка перевіряється,  за пропозицією слідчого спеціально для 
проведення експертизи. Для відбору експериментальних зразків слід-
чий повинен заздалегідь підготувати спеціальний текст, у якому б 
простежувалися слова та поєднання слів, які містяться в рукописі, що 
досліджується. Для виконання зразків необхідно відтворити умови, 
максимально наближені до тих, в яких виконувався рукопис, що під-
лягає дослідженню (сидячи, стоячи тощо). 
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У процесі виконання експериментальних зразків почерку чи 
підпису в жодному разі не слід показувати документ, що досліджуєть-
ся, особі, яка їх виконує, а також давати його переписувати, тому що 
ця особа, не будучи реальним виконавцем, може виконати рукопис 
(текст чи підпис) із наслідуванням досліджуваного чи навпаки, будучи 
виконавцем, може змінити свій почерк або підпис. 

Також слід пам’ятати, що в експериментальних зразках може бути 
перекручення ознак почерку, які навмисно вносяться особами, котрі їх 
виконують, із метою приховування ознак свого почерку. Експеримента-
льні зразки доцільно відбирати неодноразово (до трьох разів) з інтервалом 
від декількох хвилин до декількох годин чи днів – залежно від обставин 
кримінального провадження (з метою, щоб особа, котру перевіряють, змо-
гла забути варіант попереднього виконання рукопису). 

У разі необхідності до відбору зразків може залучатися спеціаліст. 
Експериментальні зразки можуть бути одержані шляхом: 
1) диктування тексту документа чи іншого тексту, заздалегідь 

підготовленого спеціально для цієї мети; 
2) самостійного написання, коли особа, котру перевіряють, за 

пропозицією слідчого та у його присутності пише довільний текст. 
Слідчому перед одержанням експериментальних зразків необхідно: 
1) заздалегідь підготувати матеріал письма, який відповідає до-

кументу, що підлягає дослідженню, за якістю, форматом, типом ліно-
вки, чи підібрати бланк, аналогічний бланку документу, а також знаря-
ддя письма, що відповідає тому, яким виконаний текст досліджуваного 
документа (олівець визначеної твердості і заточення, тип пера тощо); 

2) скласти текст для диктування, що містить слова, сполучення 
букв (цифр), що є в документі, який підлягає дослідженню (коли в інтере-
сах кримінального провадження особа, яку перевіряють, не повинна знати 
про те, який саме документ знаходиться в розпорядженні слідчого); 

3) якщо у слідчого є дані про те, що досліджувані рукописні запи-
си або підписи виконувалися в  незвичайних умовах, про що свідчать 
наявність звивистості, зламів, а також нестійкість розміру і нахилу еле-
ментів, необхідно утворити спеціальні умови, максимально наближені 
до умов виконання документа (стоячи, в умовах незадовільної видимос-
ті, на стіні, у рукавичках, без окулярів тощо). У таких випадках зразків 
почерку повинно бути не менше 5 аркушів, а підпису – не менше 20. 

До незвичайних умов належать як зміни зовнішньої обстановки 
(поза, матеріал та знаряддя письма, незвичний темп тощо), так і внут-
рішнього стану особи (хворобливий стан, психічні розлади, стан алко-
гольного сп’яніння тощо). Для експерта ці обставини мають виняткове 
значення, внаслідок чого виникає потреба в негайному інформуванні 
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та подальшій консультації експерта-почеркознавця з приводу відбору 
аналогічних (подібних) експериментальних зразків. 

Зазначимо деякі особливості під час підготовки порівняльного 
матеріалу для проведення експертизи рукописних текстів, виконаних із 
навмисним перекручуванням (зміною) почерку виконавця. Під час на-
вмисної зміни почерку особа може наслідувати шкільний почерк, змі-
нити нахил і розмір почерку. Іноді вносяться зміни в окремі найбільш 
помітні ознаки почерку. Підготовка відповідних зразків почерку мож-
лива після того, як слідчий самостійно чи за допомогою експерта 
з’ясовує особливості внесених у почерк змін. 

Одним із різновидів навмисної зміни почерку є виконання руко-
писних записів літерами типу друкованих чи з наслідуванням спеціа-
льним шрифтам. Для встановлення виконавців таких рукописів неод-
мінно вимагаються подібні зразки почерку. Вони можуть бути вільни-
ми й експериментальними. Відомо, наприклад, що всі особи, які на-
вчаються в технічних училищах, технікумах, інститутах, одержують 
теоретичні знання і практичний досвід у написанні канцелярським 
шрифтом відповідно до ДСТУ. У таких осіб часто можуть бути вилу-
чені вільні зразки почерку, виконані креслярським шрифтом. Якщо 
таких рукописів не буде виявлено, то необхідно відібрати експеримен-
тальні зразки з наслідуванням спеціальним шрифтом. 

Також виникає необхідність досліджувати рукописні записи, 
виконані лівою рукою. В усіх випадках доцільно відібрати зразки по-
черку, виконані як лівою, так і правою рукою. 

Особливість відібрання експериментальних зразків почерку під 
час цифрових записів. Як правило, матеріал, що спрямовується на екс-
пертизу, має обмежений обсяг, порівняно уповільнений темп. Тому під 
час відбирання таких зразків почерку, у яких би спостерігалися цифри 
в різному їхньому сполученні й обов’язково в такому, як вони розта-
шовані в документі, що підлягає дослідженню, якіснішими, безумовно, 
будуть вільні. Не менш важливо мати і зразки цифрових записів, вико-
наних експериментально. Під час одержання зразків цифрових записів 
необхідно враховувати особливості досліджуваних цифрових записів 
(за матеріалом письма знаряддям, розміром елементів цифр тощо). 

Так, в досліджуваних документах підписи можуть бути виконані: 
1) від свого імені; 
2) від імені визначеної існуючої особи; 
3) від імені вигаданої особи. 
Про це слідчий має зазначити в постанові про призначення експе-

ртизи. На експертне дослідження слідчий має спрямувати: 
1) особисті зразки підпису та рукописних записів особи, яку пе-

ревіряють; 



 626

2) зразки підписів та рукописних записів особи, від імені якої 
виконано підпис; 

3) експериментальні зразки, для одержання яких необхідно 
скласти текст зі словами чи прізвищами, які б містили сполучення лі-
тер, що є в досліджуваному підписі; 

4) зразки підпису та почерку особи, яку перевіряють, у всіх різ-
новидах, у тому числі у вигляді записів прізвища особи, від імені якої 
виконано досліджуваний підпис. 

Під час відбору зразків підпису в особи, від імені якої виконано 
підписи, що досліджуються, слідчий має запропонувати їй виконати 
свій підпис у всіх варіантах на окремих аркушах по 3-5 підписів на 
кожному. Виконання усіх підписів на одному аркуші не сприяє вияв-
ленню у виконавця усіх варіантів підпису. 

У разі необхідності проведення порівняння не тільки з підписа-
ми осіб, від імені яких значаться підписи в документі, а й з почерком 
іншого ймовірного виконавця, під час вибору експериментальних зра-
зків потрібно запропонувати останньому виконати прізвище особи, від 
імені якої досліджується підпис, не менше 20 разів на різних аркушах. 
Окрім того, необхідно продиктувати заздалегідь підготовлений текст, 
у якому б згадувалося прізвище цієї особи неодноразово. 

Якщо на дослідження спрямовується підпис від імені вигаданої 
особи, то слідчий під час відбору експериментальних зразків повинен 
запропонувати особі виконати прізвища вгаданих осіб та підписи  
(3–5 на кожному аркуші, та не менше 10 аркушів), продиктувати текс-
ти, в яких згадувалися б прізвища вигаданих осіб. Такий текст необ-
хідно диктувати 3–4 рази. Після закінчення диктовки через деякий час 
слідчий має запропонувати особі виконати підписи від імені цих осіб 
та написати 3–4 рази інший текст самостійно, без диктовки. 

Підставою для отримання зразків є постанова прокурора, яка 
виноситься ним за власною ініціативою або клопотанням слідчого. 

Порядок відібрання біологічних зразків в особи окреслений ви-
ще під час описання залучення експерта для проведення дактилоскопі-
чної експертизи. 

У ч. 2 ст. 245 КПК України зазначається, що порядок відібрання 
зразків із речей і документів встановлюється згідно з положеннями про 
тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок застосування захо-
ду кримінального провадження тимчасового доступу до речей і доку-
ментів також описано вище. 

Пропонуємо орієнтовний перелік питань, які може поставити 
слідчий під час призначення почеркознавчої експертизи: 

1. Чи виконано рукописний текст (рукописні записи) у докумен-
ті (назва документа та його реквізити, графа, рядок) певною особою? 
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2. Чи виконано рукописні тексти (рукописні записи) у документі (до-
кументах) (назва документа та його реквізити, графа, рядок) однією особою? 

3. Чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по бать-
кові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі (назва докуме-
нта та його реквізити, графа, рядок) тією особою, від імені якої він за-
значений, чи іншою особою? 

4. Чи виконано рукописний текст у документі (назва документа 
та його реквізити, графа, рядок) під впливом збиваючих чинників 
(природних, штучних)? 

5. Чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по бать-
кові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі (назва докуме-
нта та його реквізити, графа, рядок) під впливом збиваючих чинників 
(природних, штучних)? 

6. Чи перебувала особа, яка виконала рукописний текст документа 
(назва документа та його реквізити, графа, рядок), у незвичайному стані? 

7. Чи виконано рукописний текст у документі (назва документа 
та його реквізити, графа, рядок) навмисно зміненим почерком? 

8. Особою якої статі виконано рукописний текст? 
9. До якої групи за віком належить виконавець рукописного 

тексту? 
Слід зазначити, що перелік слідчих (розшукових) дій, які слід 

проводити під час досудового розслідування підроблення документів, 
печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених до-
кументів, печаток, штампів на залізничному транспорті, не є вичерп-
ним. Залежно від обставин кримінального провадження може виник-
нути необхідність у проведенні й інших слідчих (розшукових) дій. 

 

ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Андрушко П. П. Документи як предмет злочинів, склади яких 
передбачені статтями 357, 358 та 366 КК України / П. П. Андрушко // 
Альманах кримінального права: збірник статей. Вип. 1. – К.: Правова 
єдність, 2009. – С. 4–76. 

2. Белкин Р. С. Курс криминалистики: в 3 т. / Р. С. Белкин. – М.: 
Юристъ, 1997. – Т. 3: Криминалистические средства, приемы и реко-
мендации. – 480 с. 

3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua. 

4. Дослідження документів, виготовлення за допомогою лазер-
них принтерів: методичні рекомендації; ДНДЕКЦ МВС України. – К., 
2009. – 18 с. 



 628

5. Дудоров О. О. Проблеми кримінальної відповідальності за під-
роблення документа / О. О. Дудоров // Часопис цивільного і криміналь-
ного судочинства. – 2011. – № 3. – С. 90–103.  

6. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслі-
дування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попе-
редженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень, 
затверджена наказом МВС України № 700 від 14.08.2012 р. [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: http: 10.0.70.274. 

7. Кобилянський О. Л. Криміналістичне дослідження документів 
із спеціальними засобами захисту: автореф. дис. на здобуття наукового 
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / 
О. Л. Кобилянський. – К., 2007. – 16 с.  

8. Криміналістичне дослідження слідів рук: науково-практичний 
посібник / О. П. Дубовий, В. Я. Лукашенко, Я. В. Рибалко та ін.; за ред. 
Я. Ю. Кондратьєва. – К.: Атіка, 2000. – 152 с. 

9. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-
практичний коментар / за заг. ред. проф. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, 
М. Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с. 

10. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-
практичний коментар: у 2 т. / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, 
Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Порт-
нова. – Х.: Право, 2012. – Т. 1. – 768 с. 

11. Методика судово-почеркознавчої експертизи (загальна час-
тина) / уклад, К. М. Ковальов, З. С. Меленевська, Н. Г. Шпакович 
ДНДЕКЦ МВС України; – К., 2008. – 34 с. 

12. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: 
навч. посібник / В. О. Навроцький. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 704 с.  

13. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 
України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те вид., пере-
робл. та допов. – К.: Юридична думка, 2012. – 1316 с. 

14. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу 
України: у 2 т. / за заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фе-
сенка. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової 
літератури, 2009. – Т. 2. – 624 с. 

15. Парасюк Н. М. Незаконні дії з документами, бланками, шта-
мпами та печатками за кримінальним правом України: юридичний 
аналіз складів злочинів (статті 357, 358 КК України): автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «кримінальне 
право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Н. М. Парасюк. – 
Львів, 2011. – 19 с. 



 629

16. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua. 

17. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових 
розслідувань, затверджене наказом Генерального прокурора України 
від 17 серпня 2012 року № 69 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http: 10.0.70.274. 

18. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері госпо-
дарської діяльності: Закон України від 15 листопада 2011 р. [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua. 

19. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо відповідальності за корупційні правопорушення: Закон України 
від 7 квітня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // 
zakon1.rada.gov.ua. 

20. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 р. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua. 

21. Про дипломатичний та службовий паспорти: Указ Президе-
нта України від 26 лютого 1998 р. № 153/98 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua. 

22. Про затвердження положень про паспорт громадянина Укра-
їни, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина Украї-
ни для виїзду за кордон: Постанова Верховної Ради України від 26 че-
рвня 1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // 
zakon1.rada.gov.ua. 

23. Про затвердження Правил оформлення і видачі паспорта 
громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа ди-
тини, їх тимчасового затримання та вилучення: Постанова Кабінету 
Міністрів України від 31 березня 1998 р. [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua. 

24. Про затвердження Правил оформлення і видачі тимчасового 
посвідчення громадянина України: Постанова Кабінету Міністрів 
України від 17 липня 2003 р. № 1111 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua. 

25. Про затвердження Положення про проїзний документ біжен-
ця: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 203 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua. 

26. Про затвердження Положення про посвідчення біженця: По-
станова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 202 [Еле-
ктронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua. 

27. Про затвердження Положення про посвідчення члена екіпажу: 
Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1346 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua. 



 630

28. Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта 
громадянина України: наказ Міністерства внутрішніх справ України 
від 13 квітня 2012 р. № 320 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http: // zakon1.rada.gov.ua. 

29. Про імміграцію: Закон України від 07 червня 2001 р. [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua. 

30. Справочные данные об орудиях письма, используемые при 
криминалистических исследованиях: учебное пособие; под ред. проф. 
В. А. Снеткова. –  МВНИИ МВД СССР, 1987. – 80 с. 

31. Статус фізичної особи-підприємця: проблеми застосування 
законодавства: роз’яснення Мін’юсту України від 14 січня 2011 р. // 
Бізнес-Бухгалтерія-Право. Податки. Консультації. – 21 лютого 2011.  
№ 8. – С. 56. 

32. Тарарухин С. А. Квалификация преступлений в следственной и 
судебной практике / С. А. Тарарухин. – К.: Юринком, 1995. – 2008 с.  

33. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Криміналь-
но-процесуального кодексу України / В. М. Тертишник. – К.: А. С. К., 
2007. – 1056 с.  

34. Шашкін С. Б. Техніко-криміналістичні дослідження докуме-
нтів із спеціальними засобами захисту від підробки / С. Б. Шашкін. – 
Саратов, 2002. – С. 12.  

35. Шепітько В. Ю. Криміналістика: підруч. для студ. юрид. 
спец. вищ. закл. освіти / за ред. В. Ю. Шепітька. – 2-ге вид., переробл. і 
допов. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 728 с. 



 631

 
2.8. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ 
ВИКРАДЕННЯ ЛЮДЕЙ, ВЧИНЕНИХ  

ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ 
 

ВСТУП 
 

Останнім часом в Україні зростає кількість злочинів, зареєстро-
ваних за ст. 146 Кримінального кодексу (КК) України. За даними Де-
партаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України 
станом на 20 листопада 2012 р. було зареєстровано 222 випадки неза-
конного позбавлення волі або викрадення людини, з них розкрито 181 
злочин. Кількість таких зареєстрованих злочинів зменшилась порівня-
но з 2011 р. (зареєстровано – 292 таких злочини, розкрито – 211) та 
2010 р. (зареєстровано – 259 випадків незаконного позбавлення волі 
або викрадення людини, розкрито – 198).  

Україна нині перебуває в надзвичайно складних умовах: зміни, 
які відбуваються у суспільстві, перерозподіл сфер впливу призводять 
до загострення криміногенної ситуації, виникнення нових видів зло-
чинної діяльності. На пожвавленні динаміки зареєстрованих злочинів 
(зокрема таких, як незаконне позбавлення волі, викрадення людини, 
торгівля людьми) позначився і досить високий рівень їх латентності. В 
Україні триває процес професіоналізації злочинної діяльності, що 
сприяє зухвалості та агресивності злочинців, які дедалі частіше вда-
ються до викрадення людей. Наведені факти й обумовили необхідність 
розроблення засобів реагування, вдосконалення процесу забезпечення 
правоохоронних органів ефективними криміналістичними методика-
ми, прийомами та рекомендаціями, спрямованими на зменшення кіль-
кості злочинних проявів. 

У Конституції України проголошено, що людина, її життя і здо-
ров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найви-
щою соціальною цінністю. Відповідно, і зміст кожного нормативного 
акта має ґрунтуватися на цьому положенні. Це стосується і криміналь-
но-правової норми, що передбачає відповідальність за викрадення лю-
дини. Детальне вивчення свідчить, що її зміст, а також практика її пра-
возастосування потребують наукового осмислення. Розкриття та роз-
слідування викрадення людини – це велика складність для практичних 
працівників через його ретельну підготовку та мінімальну кількість 
слідів. Не випадково у наказі МВС України № 686 від 09.08.2012 року 
«Про організацію діяльності органів досудового розслідування Мініс-
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терства внутрішніх справ України» розслідування таких злочинів від-
несено до найбільш складних. Але, питання розслідування цього виду 
злочинів недостатньо розроблені в криміналістичній теорії. У підруч-
никах із криміналістики та окремих методичних посібниках не запро-
понована методика розслідування викрадення людини.  

Важлива роль правильної організації розслідувань, повязаних 
із викраденням людей, підтверджується також тим, що протягом од-
нієї години з моменту надходження повідомлення про виявлення 
ознак відповідних кримінальних правопорушень інформація про них 
подається до чергової частини МВС України (ГСУ, підрозділи кри-
мінальної міліції, ГУБОЗ, ІСП), яка здійснює котроль за розслідуван-
ням (Інструкція про оперативне інформування в органах і підрозділах 
внутрішніх справ, внутрішніх військах та навчальних закладах МВС 
України). 

Забезпечення всебічного, повного, об’єктивного, швидкого та 
ефективного розслідування викрадення людини й обумовило потребу 
проведення наукового дослідження, пов’язаного із проблемами боро-
тьби з викраденням людини, розробленням криміналістичної характе-
ристики, а також методики розслідування означеного виду злочинів, 
виокремленням типових тактичних операцій та наданням практичних 
рекомендацій працівникам правоохоронних органів. 

 

1. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКРАДЕННЯ ЛЮДИНИ, 

ВЧИНЕНОГО ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ ОСІБ 
 

У статті 146 КК України передбачено кримінальну відповідаль-
ність за незаконне позбавлення волі або викрадення людини як за 
створення зовнішніх перешкод вільному пересуванню потерпілого 
шляхом учинення активних дій чи бездіяльності, а також протиправне 
таємне чи відкрите заволодіння людиною шляхом застосування наси-
льства чи обману. У частині 3 ст. 146 КК України передбачено відпо-
відальність за викрадення людини, вчинене організованою групою 
осіб, і, враховуючи характер та ступінь суспільної небезпеки цього 
злочину, законодавець відносить його до тяжких злочинів. 

Ученими неодноразово підкреслювалося, що кримінально-правова 
характеристика злочинів є основною методики їх розслідування, оскільки 
вона визначає зміст предмета доказування.  

Безпосереднім об’єктом складу злочину «викрадення людини» 
є, на думку вчених, такі суспільні відносини, які пов’язані з особистою 
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свободою, можливістю вільного вибору місця свого перебування, фі-
зичною свободою людини та її людською гідністю.  

Основним безпосереднім об’єктом викрадення людини є воля 
особи. За статистичними даними у 78% випадків до викраденого за-
стосовувалося фізичне насильство, а в 86% мотивом викрадення лю-
дини була користь. Отже, до додаткових об’єктів цього злочину часто 
належать честь і гідність, здоров’я і безпека людини, право власності. 

Волю людини слід розуміти як право ніким не бути примушеним 
робити те, що не передбачено законодавством, право на вільний розви-
ток своєї особистості, якщо в такому разі не порушуються права та сво-
боди інших людей, гарантована можливість реалізації нею таких кон-
ституційних прав і свобод як, свобода та особиста недоторканність, пра-
во на невтручання в її особисте життя, свобода пересування і право на 
вільний вибір місця проживання. Згідно зі статтями 271–272 Цивільного 
кодексу України зміст цього особистого немайнового права становить 
можливість фізичної особи вільно, на власний розсуд визначати свою 
поведінку у сфері приватного життя. Відповідно до Закону України 
«Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання» кожна 
людина має право на свободу пересування, під якою розуміється право 
вільно та безперешкодно за своїм бажанням переміщатися територією 
України у будь-якому напрямку, будь-який спосіб, будь-який час, за 
винятком обмежень, які встановлені законом.  

Честь – це сукупність моральних принципів, якими керується 
людина у своїй поведінці. 

Гідність людини передбачає усвідомлення людиною як носієм 
сукупності певних моральних, світоглядних, професійних якостей сво-
єї суспільної цінності, що створює у неї підстави для самоповаги. Від-
повідно до ст. 28 Конституції України кожен має право на повагу до 
його гідності. 

Кожна людина поважає себе і свої моральні принципи і є цінніс-
тю для суспільства. Якщо порушується її воля, то, як правило, не може 
бути не порушено і її честь та гідність.  

Обов’язковою ознакою цього складу злочину є потерпілий. Ним 
може бути будь-яка людина, окрім особи, котра має міжнародний за-
хист. Згідно з Конвенцією про запобігання і покарання злочинів проти 
осіб, які користуються міжнародним захистом, зокрема дипломатичних 
агентів, до осіб, які мають міжнародний захист, належать: 1) глава 
держави, у тому числі кожен член колегіального органу, який виконує 
функції глави держави відповідно до конституції певної держави, глава 
уряду, міністр закордонних справ, які перебувають в іноземній державі, 
а також члени їх сімей, які їх супроводжують; 2) будь-який представник 
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або посадова особа іншої держави, будь-яка службова особа чи інший 
агент міжурядової міжнародної організації, коли проти нього, його офі-
ційних приміщень, житлового приміщення чи транспортних засобів бу-
ло вчинено злочин, має право згідно з міжнародним правом на спеціаль-
ний захист від будь-якого нападу на його особу, свободу і гідність, а 
також члени його сім’ї, які проживають із ним. 

Викрадення особи, яка має міжнародний захист, якщо ці дії 
вчинені організованою групою, кваліфікується за ч. 1 ст. 444 із поси-
ланням на ч. 3 ст. 28 КК України.  

Вважається, що згода потерпілого на його викрадення таємно 
від родичів та близьких осіб унеможливлює такий склад злочину. Не-
зважаючи на те, що у законі (ст. 146 КК України) не вказано на такі 
ознаки, як згода чи відсутність такої, сама ж відсутність такої згоди є 
складовою семантичного значення слова «викрадення», похідного від 
дієслова «викрадати», під яким розуміють забирати потай кого-, що-
небудь у когось, звідкись.  

Окрім цього, у ч. 2 ст. 146 КК України передбачено одну з об-
тяжуючих обставин, пов’язаних з ознакою потерпілого, – викрадення 
малолітньої особи. Малолітньою вважається особа, яка не досягла на 
момент учинення злочину 14-річного віку. Але на можливість усвідо-
млення винним відповідного вікового стану особи суттєво впливають 
не тільки її фактичний вік, а й зовнішній вигляд, зріст, стан здоров’я, 
наявність інвалідності та інші фактичні обставини.  

Встановлення ознак об’єктивної сторони викрадення людини, 
зокрема вчиненого організованою групою осіб, до особливих трудно-
щів не призводить.  

Викрадення людини означає заволодіння нею і незаконне пере-
міщення її з одного певного місця, де вона вільно перебувала згідно з 
власною волею, до іншого і може виразитися у формі: 1) відкритого за-
володіння нею (коли остання або інші, треті особи, у присутності яких 
здійснюється викрадення, завідомо для винного розуміють значення 
вчинюваних ним злочинних дій. Таке заволодіння може відбуватися 
шляхом розбійного нападу). В цьому випадку викрадення може супро-
воджуватись застосуванням до потерпілого фізичного або психічного 
насильства. Фізичне насильство під час викрадення може виражатися у 
зв’язуванні людини, застосуванні наручників, побоях, катуваннях, тор-
турах, спричиненні тілесних ушкоджень і навіть смерті потерпілого. 
Психічне насильство є загрозою застосування фізичного насильства до 
самого потерпілого або його близьких та рідних, розголошення відомос-
тей тощо. Психічне насильство повинне бути дійсним, а не уявним. Для 
встановлення факту застосування психічного насильства важливе зна-
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чення має характеристика сприйняття потерпілим самої загрози та її 
реальності у співвідношенні та порівнянні з фізичним насильством. Зло-
чинець може виражати свої наміри або загрожувати потерпілому за до-
помогою жестів, письмово, шляхом демонстрації зброї або предметів, 
які загрожують життєвим функціям потерпілого; 2) таємного заволодін-
ня (учиненого за відсутності інших осіб щодо людини, яка не розуміє 
значення вчинюваних з нею дій у зв’язку з малоліттям, знаходженням у 
безпорадному стані тощо); в) заволодіння людиною, вчиненого шляхом 
обману чи зловживання довірою (винна особа забирає людину із приту-
лку на підставі підроблених документів); г) заволодіння людиною в ре-
зультаті вимушено-добровільної передачі її винному під погрозою наси-
льства над її батьком, усиновителем, опікуном, піклувальником, вихова-
телем тощо або погрозою насильства над особами, близькими для 
останніх чи розголошення відомостей, що ганьблять їх, пошкодження чи 
знищення їхнього майна. В більшості випадків виникає сукупність трьох 
послідовно вчинюваних дій: захоплення, переміщення та утримування 
потерпілого. Період часу, впродовж якого потерпілий утримується після 
викрадення, для кваліфікації значення не має. Цей період часу може 
тривати від декількох хвилин і до декількох місяців. Тому закінченим 
злочином викрадення людини є з моменту заволодіння нею. Саме з цьо-
го моменту з’являється своєрідна можливість розпорядитися викраде-
ною людиною. Вчинення викрадення людини у спосіб, небезпечний для 
життя чи здоров’я потерпілого, або такий, що супроводжувався заподі-
янням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї є кваліфіко-
ваними способами викрадення людини. 

Суб’єкт складу злочину – загальний. Суб’єктом цього складу 
злочину не можуть бути особи, які відповідно до закону мають право 
тримати особу в місці, де вона не бажає перебувати, або поміщати її в 
місце, яке вона не має змоги вільно залишити, але тільки з мотивів 
піклування про фізичне і психічне здоровя підопічного чи з інших сус-
пільно корисних мотивів (батьки, усиновителі, прийомні батьки стосо-
вно своїх рідних, усиновлених чи прийомних дітей, опікуни і піклува-
льники стосовно осіб, які перебувають у них під опікою і піклуванням, 
педагогічні та науково-педагогічні працівники стосовно піднаглядних 
дітей, працівники міліції, ДПС, УДО, посадові особи інших відомств, 
задіяних до антитерористичної операції тощо, стосовно будь-яких 
громадян у випадках, передбачених відповідними законами України). 
Крім цього, правовий обов’язок піклуватися про особу і право з цією 
метою обмежувати її волю можуть бути покладені на особу договором 
перевезення, морського круїзу, про надання послуг із забезпечення 
особистої безпеки тощо.  
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Поняття організованої групи визначено у ч. 3 ст. 28 КК України. 
Законом визначено три ознаки організованої групи: якісна – стійкість 
об’єднання осіб, об’єднаних єдиним планом із розподілом функцій уча-
сників групи, спрямованих на досягнення цього плану; кількісна – троє і 
більше осіб, які попередньо зорганізувалися в об’єднання; цільова – 
вчинення одного або кількох злочинів. Стійкість як обов’язкова відмінна 
ознака організованої групи припускає постійно діюче злочинне угрупо-
вання зі стійкими організаційними формами і чітко визначеними мето-
дами злочинної діяльності. Стійкість, властива організованій злочинній 
групі, ознака оціночна. Кримінальне законодавство не містить визна-
чення цього поняття. Найбільш домінуючою є позиція, де під стійкою 
організованою злочинною групою розуміють, коли вона є стабільною і 
згуртованою, а особи, які до неї належать, мають єдині наміри щодо 
вчинення злочинів або зважаючи на конкретні обставини справи, або 
якщо учасники групи попередньо, до початку готування чи вчинення 
злочину, зорганізовані. Провідною ознакою, що свідчить про стійкість 
організованої групи, є організатор. Саме він створює групу, підшукує 
(особисто) співучасників та розподіляє ролі між ними, планує злочинну 
дільність тощо. Крім цього, стійкість групи характеризують тривалість 
існування – час, що минув із моменту створення групи до моменту вчи-
нення нею злочину (чи першого зі злочинів) або часовий проміжок між 
декількома злочинами, та стабільність складу (спроможність залучати 
нових учасників, змінювати ролі (функції) тих осіб, котрі входили до її 
складу від початку). Організована група характеризується, як правило, 
сталістю її складу, розподілом ролей під час вчинення злочину, наявніс-
тю певної структури (ієрархії), безумовним підпорядкуванням лідеру, 
який найчастіше є її організатором, плануванням злочинної діяльності 
як у цілому, так і щодо конкретного злочину, прагненням усіх членів 
групи за допомогою своїх дій щодо досягнення єдиного злочинного ре-
зультату, розробленням і застосуванням на практиці заходів захисту від 
викриття, включаючи такі дії, як підготовка алібі, засобів маскування 
зовнішності, приховування злочинних доходів, вплив на потерпілих і 
свідків шляхом підкупу чи погроз із метою примусити їх дати невірні 
показання або відмовитися від раніше даних.  

Суб’єктивна сторона складу викрадення людини характеризуєть-
ся прямим умислом: особа усвідомлює, що згідно із законом вона не має 
права викрадати іншу особу, але бажає це зробити. Мотиви незаконного 
викрадення людини можуть бути різними, крім суспільно корисних.  

Проводячи відмежування між викраденням людини і незаконним 
позбавленням волі, необхідно підкреслити, що на відміну від викраден-
ня незаконне позбавлення волі може бути вчинене шляхом бездіяльнос-
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ті. Наприклад, позбавлення інвалідної коляски людини, яка не може са-
мостійно пересуватися, чи ж перебування потерпілого у приміщенні до 
того, коли його проти волі не випускають із цього приміщення, незакон-
не позбавлення волі також може виражатись у відмові вчинити дії щодо 
звільнення потерпілого. Істотною ознакою, що відрізняє викрадення 
людини від незаконного позбавлення волі, є спосіб посягання на свобо-
ду потерпілого, на відміну від незаконного позбавлення волі, коли зло-
чин вчиняється без переміщення людини з одного місця в інше, під час 
викрадення здійснюється протиправне віддалення потерпілого з місця 
його перебування. Важливо також враховувати, що оскільки викрадено-
го завжди приховують, то місце його знаходження під час його проти-
правного тримання невідомо. Що ж стосується місця незаконного по-
збавлення волі, то ним може бути будь-який простір, зокрема й місце 
постійного або тимчасового перебування, місце навчання, роботи тощо. 

Викрадення людини (ст. 146 КК) слід відмежовувати від захоп-
лення заручників (ст. 147 КК). Так, під час захоплення заручників ви-
моги ставляться до державних або інших установ, підприємств чи ор-
ганізацій, фізичних або службових осіб, що окреслено в самому законі. 
Особливість об’єктивної сторони захоплення заручників полягає в то-
му, що ця дія завжди вчиняється з метою спонукання зазначених у за-
коні юридичних і фізичних осіб вчинити або утриматися від учинення 
будь-якої дії як умови звільнення заручника. В такому разі неважливо, 
хто виконуватиме ці вимоги. Під час викрадення вимоги спрямовані до 
конкретних осіб – родичів викраденого (осіб, котрі їх заміняють) або 
до самого викраденого чи викрадення вчиняється без пред’явлення 
будь-яких вимог (наприклад, у разі викрадення малолітнього з метою 
його виховання). Якщо ж особу позбавляють свободи (захоплюють, 
тримають) із метою висунути вимоги особисто їй, вчинене утворює 
склад не захоплення заручників, а незаконного позбавлення волі або 
викрадення людини. Характер вимог винної особи може бути різний, 
наприклад, надання грошових коштів (валютних цінностей), транспор-
ту, їжі, спиртних напоїв, наркотичних засобів, можливість безпереш-
кодно залишити певне приміщення (місцевість, територію), непереслі-
дування правоохоронними органами. Законодавець сконструював 
об’єктивну сторону у ст. 147 КК як захопленя або тримання особи, 
вказавши, що для наявності закінченого злочину необхідно вчинити 
хоча б одну дію: захопити заручника або тримати його в якомусь місці. 
Викрадення людини складається, як правило, із трьох послідовних дій – 
заволодіння, переміщення та тримання потерпілого в невідомому міс-
ці. В такому разі обов’язковими є лише заволодіння потерпілим і його 
переміщення з місця перебування. 



 638

Захоплення заручників, а також викрадення людини можуть бу-
ти вчинені як таємно, так і відкрито, але факт тримання під час захоп-
лення заручників має відкритий характер. Місцезнаходження заручни-
ків, як правило, не приховується від правоохоронних органів, окрім 
того, їх тримання часто поєднане з погрозою їх життю і здоров’ю. Під 
час викрадення ж факт тримання відомий тільки родичам чи іншим 
особам, на яких розрахований сам факт викрадення, а місце тримання 
невідоме нікому, ретельно приховується. 

У разі відмежування викрадення людини (ст. 146 КК) від інших 
злочинів, передбачених у ст.ст. 115, 120, 121, 122, 125, 126, 127 КК Украї-
ни, то як показує порівняльний аналіз санкцій ст. 146 із вищевказаними 
статтями про злочини проти життя і здоров’я, менш тяжкими порівняно із 
викраденням людини, є насамперед такі злочини, як умисне завдання уда-
ру, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного 
болю, а також умисне легке тілесне ушкодження. Отже, вчинення назва-
них дій з метою викрадення людини цілком охоплюється ст. 146 КК і до-
даткової кваліфікації за ст. 125, ч. 1 ст. 126 КК не потребує.  

Що ж стосується заподіяння в ході викрадення потерпілому 
умисних середньої тяжкості тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 122 КК), а 
також доведення його до самогубства (ч. 1 ст. 120 КК), то вчинене по-
винно розглядатися як кваліфіковані види викрадення. В такому разі, 
також додаткової кваліфікації за ст.ст. 122, 120 КК не потрібно. 

Однак у деяких випадках, застосовуючи до потерпілого під час 
вчинення викрадення фізичне насильство, винний умисно заподіює 
йому тяжке тілесне ушкодження або позбавляє його життя. Такі нас-
лідки викрадення свідчать про те, що потерпілому заподіяна особливо 
тяжка шкода. Застосування такого насильства виходить за межі фізич-
ного насильства як одного зі способів учинення викрадення людини.  

Отже, викрадення людини, яке потягло за собою заподіяння особі 
тяжких тілесних ушкоджень за відсутності кваліфікуючих ознак, не по-
требує додаткової кваліфікації за ч. 1 ст. 121 КК, оскільки заподіяна по-
терпілому шкода цілком охоплюється поняттям тяжких наслідків, пе-
редбачених у ч. 3 ст. 146 КК. Подібно мають вирішуватися і питання про 
кваліфікацію й у випадках доведення до самогубства особи, яка перебу-
вала в матеріальній або іншій залежності від винуватого, або вчинення 
цього діяння щодо двох або більше осіб (ч. 2 ст. 120 КК), а також кату-
вання (ст. 127 КК). Вчинення ж викрадення людини із застосуванням 
фізичного насильства, що потягло за собою заподіяння тяжких тілесних 
ушкоджень за наявності кваліфікуючих ознак, смерть потерпілого, дове-
дення до самогубства, вчинене щодо неповнолітного, або катування за 
обтяжуючих обставин, утворює ідеальну сукупність злочинів, передаче-
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них у ч. 3 ст. 146 (за ознакою організованої групи) і, відповідно у ч. 2 
ст. 121, ч. 1 або 2 ст. 115, ч. 3 ст. 120, ч. 2 ст. 127 КК. Слід зазначити, що 
в судовій практиці кваліфікація викрадення людини, поєднаного із запо-
діянням смерті, тяжких і середньої тяжкості тілесних ушкоджень, до 
ускладнень не призводить. Викрадення людини, поєднане із заподіян-
ням менш тяжкої шкоди здоров’ю (особливо легких тілесних ушко-
джень), суди часто кваліфікують за сукупністю злочинів, що є зайвим. 

 

 

2. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИКРАДЕННЯМ ЛЮДИНИ, 
ВЧИНЕНОГО ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ 

 

Криміналістична характеристика викрадення людини, вчиненого 
організованою групою, складається із таких елементів: а) безпосередній 
предмет злочинного посягання (характеристика особи потерпілого); 
б) спосіб учинення і приховування слідів вчинення злочину; в) обста-
новка вчинення злочину (час, місце, спосіб); г) мотив та мета вчинюва-
ного злочину; ґ) типові матеріальні сліди злочину та можливі місця їх 
перебування; д) характеристика особи злочинця. 

Характеристика особи потерпілого. Максимально повна інфо-
рмація про потерпілого, вміння використати цю інформацію в ході роз-
криття і розслідування цієї категорії злочинів має важливе значення для 
практичних працівників правоохоронних органів. Відомості про особу 
потерпілого можуть стосуватися як ознак самого потерпілого, так і його 
оточення, зв’язків, стосунків з іншими людьми. Особливе значення осо-
ба потерпілого від цього злочину має у зв’язку з економічними рефор-
мами у державі, в результаті яких виокремилася певна категорія людей з 
високим рівнем доходів. Саме щодо таких осіб найчастіше вчинюються 
викрадення, що мають насильницько-корисливий характер.  

Зважаючи на аналіз матеріалів кримінальних проваджень про 
викрадення людей, можна виокремити такі групи осіб, які є потерпі-
лими від викрадення людини. 

Перша група – особи, які займаються підприємницькою діяльніс-
тю або працюють у різних комерційних структурах; одержують від цієї 
діяльності високі доходи; їх близькі родичі (чоловік, дружина, діти). 

Друга група – особи, котрі одержали в борг від кредитора на пе-
вний час гроші або товарно-матеріальні цінності для їх реалізації і не 
повернули у встановлений термін. До цієї групи можуть належати 
будь-які громадяни незалежно від їх сімейного, посадового і суспіль-
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ного стану. У 51% випадків таких людей викрадають із метою повер-
нення боргу, який злочинці намагаються стягнути (і згодом стягують) 
у більш високому розмірі, причому борг може бути як дійсним, так і 
уявним. Подібні викрадення можуть бути вчинені як самими кредито-
рами, так й іншими особами, зокрема найманими. У 18% випадків ви-
крадення людини вчиняли особи, найняті кредитором. 

Третя група – особи, які займаються будь-яким незаконним 
промислом і одержують від цього високі доходи. Такі доходи невідомі 
органам влади, але вони стають відомими злочинцям. Зазвичай злочи-
нці починають свою діяльність із вимагання, а після відмови виконати 
їхні вимоги вдаються до викрадення. Викрадення таких потерпілих із 
корисливою метою спостерігаються на практиці в 13% випадків. 

Четверта група – це самотні люди похилого віку, інваліди, а 
також алкоголіки, наркомани. У 8% випадках їх викрадали з метою 
заволодіння майном, що належало їм (квартирою, автомобілем, цінно-
стями). 

П’ята група – це нші громадяни. У цю групу може потрапити 
будь-яка людина, яка своєю поведінкою, способом життя провокує 
злочинця на вчинення викрадення. Іноді злочинець може помилятися 
щодо доходів потерпілого із зазначеної групи. До цієї групи належать 
також жертви, викрадені не з корисливою метою, а з помсти, ревнощів 
та інших подібних мотивів. Особи цієї категорії становлять приблизно 
3% від загального числа викрадених. 

Дослідження свідчить, що найбільшою віктимністю володіють 
дорослі чоловіки, яких викрадали у 89% випадків. Серед викрадених 
жінок – 2,5% знаходилися у стані вагітності. 

Віковий склад викрадених характеризується так: в 11% випад-
ках викраденню піддалися особи у віці до 20 років; у 64% – від 20 до 
35 років; у 16% – від 35 до 45 років; у 8% – старше 45-ти років. В 
останню вікову групу звичайно входять самотні пенсіонери, інваліди й 
алкоголіки, викрадення яких іноді закінчується вбивством (12% випа-
дків). Отже, пік віктимності приходиться на 20–35 років. Такі показни-
ки обумовлені тим, що саме у віці від 28 до 35 років більшість осіб, які 
займаються підприємницькою діяльністю, досягають певного рівня 
матеріального достатку і саме тим стають цікавими для злочинів.  

Слідчій і судовій практиці відомі випадки викрадення відразу 
декількох осіб. Вони становлять 10% від загального числа вивчених 
кримінальних справ. Жертви злочину в 75% випадків характеризува-
лися позитивно. Водночас 16% потерпілих мали від однієї до трьох 
судимостей за вчинення насильницьких, корисливих і корисливо-
насильницьких злочинів. 
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Під час розробки криміналістично значущої типології жертв ви-
крадення не можна не враховувати характер їх зв’язків зі злочинцем. 
За цією ознакою можна виокремити чотири групи.  

Перша група – особи, відносини яких зі злочинцем виникають у 
момент вчинення злочину (35%). 

Друга група – особи, відносини яких зі злочинцем розвивалися в 
межах випадкового знайомства (23%). 

Третя група – особи, відносини яких зі злочинцем формувалися 
в межах особистого знайомства (40%). 

Четверта група – особи, котрі знаходились зі злочинцем у дру-
жніх, родинних та інших відносинах (2%). 

Спосіб та механізм учинення викрадення людини. Обстанов-
ка викрадення людини, вчиненого організованою групою. 

Існує певна модель підготовки до вчинення цього злочину, яка 
охоплює:  

1. Формування злочинної групи – кількісний та якісний підбір 
учасників з урахуванням складності та характеру поставлених завдань, 
способів їх реалізації, характеристики відповідних осіб, зокрема їх 
злочинного досвіду, фізичної сили, вольових якостей, навичок та ін-
ших властивостей. За результатами узагальнення кримінальних справ 
у 53% випадках викрадення людини відбувається у складі групи. Зло-
чинні групи у складі більше 5 осіб – 4% випадків, у 49% група діяла у 
складі 2–5 злочинців. На цьому етапі відбувається формування зло-
чинної групи, члени якої об’єднані спільними інтересами. 

2. Розподіл ролей (наприклад, одні злочинці збирають інформа-
цію про майбутню жертву: вивчають графік її роботи, місце проживан-
ня; інші – підшуковують та готують місце, де буде утримуватися жерт-
ва; треті дбають про автотранспорт, на якому перевозитимуть жертву з 
місця викрадення). Розподіл ролей спостерігався у 23% випадків. 

3. Вибір об’єкта викрадення, збір інформації про нього. Під час 
підготовки до викрадення людини і вибору способу викрадення злочин-
ці аналізують: а) фізичні особливості жертви, а також окремі риси хара-
ктеру (обережність, комунікабельність тощо); б) спосіб життя жертви: 
розпорядок дня, звичні маршрути пересування, постійні місця прове-
дення часу, наявність охорони, транспортного засобу тощо. Збирається 
інформація про майбутню жертву, розробляється план і деталі викра-
дення, проводиться оцінка майбутньої жертви, її оточення. 

Вибрана жертва має, як правило, великі кошти і цінності, а 
оскільки основним мотивом учинення досліджуваного злочину є ко-
ристь, то жертвами стають особи, котрі займаються комерційною дія-
льністю, або їхні родичі, які мають у своєму розпорядженні великі 



 642

грошові суми. Відомості про наявність таких засобів можуть бути 
отримані від родичів жертви, сусідів, знайомих, співробітників, а та-
кож з особистих спостережень викрадачів. 

4. Вибір місця та часу вчинення викрадення (як правило, вибира-
ються робочі дні, оскільки тоді легше реалізувати злочинний задум та 
вибрати місце захоплення. Завдяки присутності людей на вулицях є мож-
ливість сховатися серед них). 

5. Вибір місця захоплення (викрадення), це може бути територія 
поблизу роботи, місця проживання, навчання чи відпочинку. 

6. Вибір місця подальшого утримання жертви. 
7. Вибір способу вчинення викрадення людини. Під час вибору 

конкретного способу викрадення злочинці, окрім уже зазначеного, 
звичайно, ґрунтується на статево-вікових та психологічних характери-
стиках жертв, їхніх фізичних особливостях, схильності до довірливості 
чи обережності. 

8. Підготовка засобів учинення злочину, зброї, знарядь і засобів 
зв’язку; транспортних засобів, щоб доставити потерпілого в місце, де 
він буде утримуватись (на квартиру, заміську дачу чи інше помешкан-
ня, що належить злочинцям, їхнім родичам чи знайомим; на орендова-
ну квартиру (дачу) або в приміщення, що не призначені і не пристосо-
вані для постійного чи тимчасового проживання (погреби, гаражі, інші 
будівлі господарського призначення). 

9. Розробка конкретного плану злочинних дій: визначення місця 
збору групи та засобів пересування, ролі і функцій його учасників, 
шляхи відходу, зміст та послідовність дій, моделювання варіантів сво-
їх дій з урахуванням непередбаченої зміни обстановки на місці події та 
поведінки потерпілих. 

10. Визначення вимог, що пред’являтимуться, і місця отримання 
викупу. Цей етап розробляється особливо старанно. У результаті, для пе-
редачі викупу може бути вибране якесь безлюдне місце (покинутий буди-
нок, пустир, смітник, околиця міста) чи, навпаки, – багатолюдне (ринок, 
площа тощо), де можна загубитися у натовпі і зникнути непоміченим. В 
такому разі місце передачі викупу може змінюватися кілька разів. 

Відомості про спосіб підготовки до вчинення викрадення людини 
мають важливе криміналістичне значення, оскільки можуть бути підста-
вою для висунення версій, вказувати на цілі, характер, спосіб учинення 
злочину, на коло його учасників, ступінь організованості злочинної гру-
пи та професійність злочинців. 

Серед поширених способів викрадення людини можна виокреми-
ти такі: фізичне насильство над нею – 74%; обман, а також використання 
безпорадного стану потерпілого – 21% випадків, психічне насильство – 5%. 
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Вивчення криміналістичної літератури та узагальнення кримінальних 
справ дає змогу запропонувати класифікацію способів учинення викра-
дення людини. До першої групи таких способів належать ті, що характе-
ризуються використанням певних знарядь учинення злочину: а) із вико-
ристанням зброї (холодної, вогнепальної, саморобної тощо); б) із вико-
ристанням підручних засобів (побутових предметів тощо); в) без вико-
ристання зброї та підручних засобів. Другу групу становлять способи 
вчинення викрадення людини залежно від особи злочинця: а) викраден-
ня людини вчинено одноособово; б) викрадення людини вчинено кіль-
кома особами; в) викрадення людини вчинено організованою групою. 
Третю групу утворюють способи, що залежать від форми насильства: 
а) викрадення людини вчинено шляхом застосування фізичного насиль-
ства; б) викрадення людини вчинено шляхом застосування психічного 
насильства; в) комбінований спосіб. 

Під час викрадення людини насильство – це спосіб учинення 
цього злочину. У деяких випадках можливе вчинення однієї насильни-
цької дії – утримання. Це відбувається тоді, коли жертву заманюють у 
яке-небудь місце, де в подальшому її утримують насильно. 

Викрадення людини може бути вчинене також шляхом відкри-
того захоплення або обману (особливо дітей). Якщо це доросла люди-
на, то шляхом запрошення на відпочинок, вечерю, цілеспрямованого 
доведення людини до безпорадного стану тощо. Під час викрадення 
дітей або коли відомо, що потерпілий не чинитиме опору, застосову-
ється відкрите захоплення жертви або жертву обманним шляхом зама-
нюють у місце її подальшого утримання. В інших випадках стосовно 
жертви застосовується насильство. Метою застосування фізичної сили 
є попередження передбачуваного опору з боку потерпілого, а також 
переміщення жертви з місця викрадення в місце утримання. В такому 
разі викраденій особі можуть одягти пов’язку на очі, покласти на дно 
салону або в багажник автомашини, можливе застосування силових 
прийомів (заламування рук, обмеження можливості рухатися). 

Іноді під час викрадення людини викрадачі демонструють перед 
потерпілим із метою його залякування зброю, шляхом погроз чи із за-
стосуванням грубої фізичної сили, а іноді й обману змушують його 
сісти в автомобіль. Можливе застосування наручників, гумових кийків, 
балончиків зі сльозогінним газом, скотчу, а також використання форми 
працівників міліції чи спецпідрозділів органів внутрішніх справ, ма-
сок, підроблених посвідчень. 

Під час переміщення викраденої людини викрадачі використову-
ють автотранспорт. Це може бути автомобіль когось із викрадачів, особи-
стий транспорт жертви чи спеціально викрадений з цією метою автомо-
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біль, в такому разі може бути змінено автомобільні номери, щоб уникнути 
переслідування. Усе це забезпечує швидкий відхід з місця захоплення 
(викрадення) і доставку жертви до місця її подальшого утримання. Може 
використовуватися відразу кілька автомобілів. 

Під час утримання викраденої людини здебільшого чиниться 
вплив на викраденого, в основному це погрози заподіяти шкоду викра-
деному чи його родичам; заподіяти тілесні ушкодження; катування, ско-
вування наручниками, зв’язування; жертву можуть не годувати, вводити 
медичні препарати (психотропні, наркотичні); розголошувати ганебні 
відомості; пошкоджувати (знищувати) майно; повідомляти в правоохо-
ронні органи про її злочинну діяльність тощо. Для того, щоб скерувати 
потерпілого до необхідних дій, злочинці ретельно збирають інформацію 
про нього ще на етапі підготовки до вчинення злочину і шукають «слаб-
кі» місця жертви. Залежно від зібраної інформації вибирається спосіб 
впливу на викраденого. 

На викрадених чиниться як психологічний, так і фізичний вплив 
із метою отримання їх згоди на сплату викупу за їх звільнення. Під час 
вчинення психологічного впливу жертву прагнуть призвести до безпо-
радного стану, тримають у наручниках, приковують ними до різних 
предметів, принижують честь і гідність, постійно погрожують убивст-
вом, демонструючи зброю чи знаряддя катувань. Іноді викрадачі вико-
ристовують витончені форми знущання над потерпілими: позбавляють 
їх води та їжі, можливості вживати ліки, користуватися туалетом тощо. 
Зазвичай фізичне насильство має дуже жорстокий характер. 

Як ми зазначали вище, місце утримання майбутньої жертви рете-
льно вибирається. Найчастіше ним буває окрема квартира, будинок, дача 
чи підвал (86% злочинів). Місцем утримання потерпілого може бути та-
кож багажник автомобіля.  

Вплив на родичів викраденого, його колег по бізнесу, співробітни-
ків здійснюється незалежно від згоди чи відмови потерпілого сплатити 
необхідну суму викупу. Злочинці встановлюють контакт із близькими чи 
родичами викраденого, з його колегами по бізнесу з метою пред’явлення 
їм вимог про сплату викупу чи виконання певних дій. Контакт із ними 
може бути встановлено за допомогою написання викраденою особою за-
писки із проханням виконати вимоги злочинців, передачі відео-, 
аудіозапису зі зверненням викраденого або в інші способи; інформація 
може бути передана за допомогою ведення переговорів телефоном сами-
ми злочинцями, можлива також передача інформації через посередника. 
Також слід зазначити, що обов’язковим застереженням є заборона інфор-
мувати правоохоронні органи про те, що трапилося. Можливе застосуван-
ня насильства щодо потерпілого чи його фізичне усунення. 
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Під час утримання потерпілим можуть бути заподіяні тілесні 
ушкодження. Так, під час викрадення людей у 53% випадків потерпілим 
було заподіяно тілесні ушкодження, що спричинили розлад здоров’я. У 
17% випадків їх зв’язували чи приковували наручниками до різних 
предметів, накладали пов’язки на очі, рот. 

Перед тим, як злочинці встановлять контакт із родичами викра-
деної особи, їх слід попередити, щоб вони не обмовилися злочинцям 
про те, що звернулися до правоохоронних органів. Також слід проінст-
руктувати родичів потерпілого, як буде підтримуватися зв’язок із пра-
цівниками правоохоронних органів, як поводитися в екстремальних 
ситуаціях, а також про тактику ведення переговорів зі злочинцями. За 
особою, якій злочинці висунули вимоги, доцільно встановити спосте-
реження, це дасть можливість з’ясувати наявність чи відсутність конт-
рспостереження із боку викрадачів. 

Після встановлення контакту і проведення переговорів із роди-
чами потерпілого детально обговорюється процес передачі грошей: 
місце, час і спосіб передачі зазначеної суми, доставка грошових купюр 
певного номіналу. Так крім місця захоплення (викрадення) і місця 
утримання викраденого, у криміналістичній літературі виокремлюють 
ще місце передачі викупу. Щоб убезпечити себе, злочинці можуть під 
час переговорів кілька разів змінювати місце й умови передачі викупу 
або інших цінностей. 

Слідчою практикою встановлено, що під час викрадення людини 
найбільш типовими способами передачі викупу є безконтактний і кон-
тактний. Безконтактний спосіб передачі здійснюється шляхом закладан-
ня грошей у встановленому місці, найчастіше на відкритому (пустирі, у 
глухому кутку вулиці, на набережній річки, ділянці вздовж проїжджої 
частини дороги) чи закритому (під’їзди, сходові майданчики будинків, 
віддалених від житлового масиву), де легше проконтролювати пересу-
вання людей та автотранспорту. За контактного способу передачі вику-
пу місцем зустрічі вибираються, як правило, площі біля метро, ринки, 
сквери, де у разі небезпеки можна сховатися від переслідування. Для 
швидкого відходу з цих місць злочинці використовують автомашини. 
Злочинці можуть також вести спостереження за особою, яка повинна 
передати необхідну суму. 

Після отримання викупу існує кілька варіантів поводження із 
викраденим: його можуть відпустити і тоді він самостійно добирається 
до місця проживання; його можуть випустити поблизу місця прожи-
вання; можливе і фізичне усунення жертви. 

Дії викрадачів із приховування слідів ретельно плануються у вза-
ємозв’язку зі способом учинення і можуть здійснюватися ними на стадії 
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підготовки до вчинення викрадення людини, під час його вчинення, а 
також після вчинення злочину. Тут їхньою метою є створення і вибір 
умов, засобів, часу, за яких би, як вони думають, не залишилося зовсім 
чи залишилося мало слідів злочину, а під час виникнення підозр була б 
можливість заперечувати причетність до злочину. 

Якщо в момент учинення викрадення людини поблизу присутні 
очевидці злочину, то злочинці маскуються шляхом створення в навко-
лишніх уявлення, що відбувається некримінальна подія. Щоб уникну-
ти впізнання, викрадачі застосовують такі способи приховування, як 
зміна зовнішності, вибір часу і місця вчинення злочину, за яких мож-
ливість бути поміченим або привернути до себе увагу зменшується; 
швидкий від’їзд з місця події; коли викрадачі зв’язуються із родичами 
викраденого телефоном – маскування голосу, під час написання запис-
ки з висунутими вимогами можлива зміна почерку. У разі переміщен-
ня жертви до місця її подальшого утримання можлива зміна автомобі-
ля, заміна номерів, викрадення автотранспортних засобів; вплив на 
потерпілих і заборона їм звертатися до правоохоронних органів є та-
кож однією з дій із приховування злочину. У деяких випадках із метою 
приховування викрадення людини, про яке стало відомо правоохорон-
ним органам, викрадачі убивають своїх жертв. 

Дії злочинця із приховування слідів можуть бути різними. Вони 
визначаються цілями, які переслідує злочинець. Так, можливе прихо-
вування самої розслідуваної події, місця, знарядь учинення злочину, 
особи злочинця, потерпілого. Можливе також використання місць 
укриття викраденого. 

Можливе також удаване викрадення чи самовикрадення. Іноді 
діти «викрадають» самі себе і вимагають викуп у батьків. Бувають ви-
падки убивства малолітніх заручників. На початковому етапі розсліду-
вання можливе виявлення ознак, характерних для штучно створюваної 
картини того, що відбулося. Це спричинено тим, що суб’єкт прихову-
вання в прагненні подати подію у вигідному для нього світлі докладає 
максимум зусиль для досягнення своєї мети і може втратити відчуття 
реальності можливого і справжнього. Він неминуче допускає прораху-
нки. Проте оцінюватися повинна не лише обстановка місця події, а й 
поведінка осіб, відомості, що повідомляються про цю обстановку. 
Йдеться про докази поведінки, до яких можуть належати такі: про 
винну поінформованість суб’єкта; дії, спрямовані на ухилення від від-
повідальності; дії, що не відповідають звичайній поведінці у подібних 
ситуаціях. 

Вивчення і виявлення способів підготовки, вчинення і прихову-
вання викрадення людини дає можливість визначити злочинні техно-
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логії, механізм таких злочинів. Дослідження способів викрадення лю-
дини сприяє ефективному виявленню і розслідуванню розглянутого 
злочину. 

Елементи криміналістичної характеристики злочинів залежні між 
собою, вони мають кореляційні зв’язки (ймовірні залежності). За наяв-
ності одних ознак можна припустити наявність інших. Обрання способу 
вчинення викрадення людини пов’язано з особливостями особи злочин-
ця. Під час підготовки до вчинення викрадення людини злочинці, виби-
раючи місце й час вчинення злочину, використовують інформацію про 
майбутню жертву. На вибір способу вчинення викрадення людини 
впливає час та місце реалізації злочинного задуму. Своєю чергою, час та 
місце вчинення викрадення людини вибирається залежно від способу 
життя жертви, його графіку роботи (коли він буває один; це може бути 
під час обідньої перерви, повернення додому тощо, коли мала ймовір-
ність бути поміченим). Дані про спосіб учинення викрадення людини 
дають можливість встановити сліди та особливості механізму слідоут-
ворення. Отже, спосіб учинення викрадення людини є центральним еле-
ментом криміналістичної характеристики зазначеного виду злочинів і 
зумовлює наявність таких зв’язків: спосіб вчинення викрадення людини – 
особа злочинця, спосіб вчинення викрадення людини – особа потерпіло-
го – час та місце вчинення викрадення людини. 

Час, місце і обстановка викрадення людини. Під час розробки 
криміналістичної характеристики будь-якого виду злочинів важливу 
роль відіграють типові відомості про час, місце і обстановку їх вчи-
нення, адже вони – це обставини, що підлягають доказуванню за кри-
мінальним провадженням.  

Найбільша кількість викрадень людей припадає на період із 
12 до 20 години (55% посягань). Час переміщення коливається від де-
кількох десятків хвилин до 1–2 діб. Час утримання викраденого розпо-
діляється в такий спосіб: до однієї години – 1%, кілька годин – 35%, 
понад добу (до одного тижня) – 44%, понад тиждень (до одного міся-
ця) – 14%, понад місяць – 6%. Судово-слідчій практиці відомі випадки 
утримання викрадених впродовж одного року. 

Тривалість часу утримання викраденого залежить від того, на-
скільки швидко умови його звільнення будуть повідомлені зацікавле-
ним особам (рідним, компаньйонам, офіційним особам, представникам 
правоохоронних органів, посадовим особам органів влади) і виконані 
останніми, або від того, як швидко буде встановлене місце перебуван-
ня потерпілого і успішно проведена операція щодо його звільнення. 

Місце захоплення людини збігається з місцем її вилучення зі 
звичайного мікросередовища перебування. Таким місцем може бути 
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приміщення, ділянка місцевості або транспортний засіб. Класифікація 
може бути продовжена, оскільки приміщення бувають житлові та не-
житлові; можуть належати потерпілому, його друзям, знайомим або 
стороннім особам; може бути місцем роботи потерпілого або місцем 
його відпочинку; також може бути приміщення магазину, офісу під-
приємства або організації тощо. 

Щодо ділянок місцевості, які стають місцем викрадення люди-
ни, то вони відповідають таким ознакам: охоплюють власними межами 
середовище перебування потерпілого (є його власністю, прилягають до 
неї); розташовані поблизу транспортних розв’язок (тобто від них від-
ходять різновекторні транспортні потоки). 

Що стосується видів транспорту, які теж є місцем захоплення лю-
дини, то насамперед необхідно виокремити дві групи цих об’єктів залеж-
но від їх характеру: приватний або громадський транспорт. До першої 
групи належать легковий, вантажний автотранспорт, а також автобуси, що 
перебувають у власності громадян або юридичних осіб. Захоплення у 
громадському транспорті залежно від виду може бути у метрополітені, 
наземному, водному, повітряному або залізничному транспорті. 

Безпосередні місця захоплення людини розподіляються так: 
квартира жертви (33%); місце її роботи (32%); громадське місце – ву-
лиця, сквер, парк, площа (27%); офіс або квартира знайомих викраденого 
(5%), місця відпочинку і розваг – кафе, бар, ресторан (3%). 

Часто злочинці застосовували або були готові застосувати силу. 
Як правило, вони мали зброю, хоч і не завжди використовували її на-
віть для погроз, адже відомо, що мертва людина не представляє для 
викрадачів комерційної цінності. Однак із метою залякування зловми-
сники загрожували викраденим катуваннями або каліцтвом. 

Як місце транспортування варто розглядати і той транспортний 
засіб, що був використаний злочинцями, і маршрут руху, оскільки 
скрізь можуть залишитися сліди злочину. Транспортування провадить-
ся, як правило, на автомашині, що належить комусь із членів злочин-
ної групи, їх знайомим, рідним або потерпілому. 

У випадку викрадення малолітнього для транспортування може 
бути використаний і громадський транспорт, оскільки введена в оману 
дитина не здатна вчинити опір і може спокійно їхати разом зі злочин-
цем у трамваї, тролейбусі, автобусі, не виявляючи ознак занепокоєння. 

Місцями насильницького утримання жертви під час її переміщення 
є приватний легковий або вантажний автотранспорт, громадський транс-
порт. Місце для таємного утримання викраденого у більшості випадків 
(66%) готується заздалегідь. Як правило, злочинці утримують свої жертви 
у квартирах, отриманих за договором найму (31%), готелях (11%); примі-
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щеннях, що належать жертві (8%); на дачах, у гаражах, інших нежилих 
приміщеннях, які належать злочинцям (24%); квартирах знайомих викра-
дачів (6%); в інших приміщеннях, пристосованих для цього, будинках, що 
знаходяться на капітальному ремонті, підвалах і на горищах (10%); кон-
тейнерах, покинутих автомобілях (9%), інших місцях (1%). 

Із метою конспірації жертві найчастіше зав’язують очі, застосо-
вують наркотики, оглушують, зв’язують і утримують тривалий час у 
такому стані в замкненому приміщенні. Іноді викрадених людей утри-
мують і в більш жорстких умовах (печерах, ямах, каналізаційних лю-
ках, стічних канавах тощо). Бували випадки, що викрадених прикову-
вали до металевого ліжка, накриваючи брезентом, для того, щоб після 
звільнення потерпілий не зміг описати особливості інтер’єру цього 
приміщення. Зазвичай злочинці мають кілька резервних місць для 
утримання викраденого, які вони змінюють під час отримання інфор-
мації про можливе встановлення правоохоронцями місця перебування 
потерпілого. Якщо злочинці зацікавлені у приховуванні місця утри-
мання викраденого, то ними часто обирається приміщення, де ймовір-
ність виявлення потерпілого є найменшою. Ці приміщення можуть 
бути спеціально пристосованими або ситуативно обраними в конкрет-
ному випадку. Місцем утримання потерпілого можуть стати, напри-
клад, квартира, орендована кимось із членів злочинної групи або ін-
ших осіб, дача. Відомі випадки, коли місцем утримання заручників 
злочинці обирали той самий транспортний засіб, за допомогою якого 
було здійснено транспортування потерпілого. 

Варіанти взаємозалежності місця і часу вчинення викрадення 
людини можуть бути різні, наприклад, залежно від місця знаходження 
потенційного викраденого у момент захоплення обирається час учи-
нення злочину. Однак можлива і зворотна залежність: обравши час, 
найбільш зручний для реалізації задуму, злочинці визначають місце, де 
буде вчинено викрадення людини.  

Щоб визначити, яка із розглянутих обставин є головною, насам-
перед необхідно з’ясувати, до якої з розглянутих вище груп належить 
потерпілий, чи представляє його особа безпосередній інтерес для зло-
чинців. Якщо як жертва обирається відома особа, то час і місце захоп-
лення визначається залежно від способу життя потенційного потерпі-
лого, розпорядку його дня, але з урахуванням обстановки і супутніх 
вчиненню злочину обставин. У тому ж випадку, коли особисті якості 
потенційного потерпілого не мають вирішального значення для злочи-
нців, місце і час захоплення визначаються, зважаючи на супутні чин-
ники (насамперед із міркувань зручності для злочинців). 

Спосіб захоплення багато в чому визначається характеристиками 
місця, де він провадиться. Очевидно, що різні способи захоплення вико-
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ристовуються злочинцями у випадках, коли злочин вчиняється, напри-
клад, у приміщенні, громадському місці, безлюдному місці тощо. Важ-
ливим фактором під час вибору способу захоплення є й індивідуальні 
особливості потерпілого (зокрема фізичні), а також кількість і взаємини 
потерпілих у випадку викрадення групи осіб. 

Захоплення особи за місцем роботи (наприклад, в офісі фірми) 
відбувається найчастіше за відсутності в ньому спеціальної збройної 
охорони або в тому випадку, коли чисельність, ступінь озброєності або 
інші фактори, використовувані злочинною групою, дозволяють нейт-
ралізувати (попередити) опір охорони. Одним із таких чинників може 
бути, наприклад, попередня змова між членами злочинної групи і ким-
небудь з охоронців, причому таку змову не можна виключати і в інших 
випадках викрадення людини.  

Оскільки викрадення людини часто припускає пред’явлення 
вимог, то найчастіше злочинці вибирають денний час доби, коли прос-
тіше зв’язатися з тими, до кого будуть звернені вимоги. Вчинення за-
хоплення у нічний час відбувається особливо в тому випадку, коли 
злочинці планують висунути вимоги не відразу, а лише опинившись 
самі чи перемістивши викраденого у безпечне з їх точки зору місце. 

У нічний час збройні напади, спрямовані на викрадення люди-
ни, спостерігаються нечасто і тільки на об’єкти, розташовані на знач-
ній відстані від місць концентрації людей. 

Якщо як потенційного потерпілого злочинна група обирає непов-
нолітнього (зокрема малолітнього), групу неповнолітніх, їх захоплення 
провадиться частіше в тих установах, де вони знаходяться (школа, дитя-
чий садок тощо). Захоплення дітей і підлітків у дитячих установах, шко-
лах відбувається переважно вдень (96%), коли там перебувають потерпілі. 
Часто це відбувається під час перерви, прогулянки чи виходу зі школи 
після закінчення занять (83%), коли злочинні дії можуть не привернути до 
себе увагу інших осіб. Якщо ж злочинці припускають тільки утримувати 
потерпілих, що виявилися через збіг визначених обставин, у якому-небудь 
зручному для цього приміщенні, конкретний момент захоплення може 
бути різним (відразу ж після приходу потерпілого, під час спроби його 
сховатися або залишити приміщення). 

Відомості про обстановку викрадення людей часто недооцінюють-
ся практичними працівниками органів досудового слідства. Вони усклад-
нюють для себе, а часом навіть унеможливлюють процеси висування об-
ґрунтованих версій, складання конкретного плану розслідування злочину, 
встановлення можливих очевидців викрадення людини, визначення кола 
осіб, причетних до вчинення цього злочину, використання типових даних, 
що складають криміналістичну характеристику, вибору типової програми 
та алгоритму розслідування в цій конкретній слідчій ситуації. 
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Матеріальні сліди злочину викрадення людини. Практика роз-
криття і розслідування викрадення людей свідчить, що для вчинення зло-
чинів такої категорії, як знаряддя використовуються будь-які предмети. 

Залежно від моменту використання знаряддя злочину можна 
розділити на дві групи: ті, що використовуються протягом усього часу 
вчинення злочину (тобто на всіх його етапах), і ті, що використову-
ються лише на одному або кількох етапах. Серед останніх варто виок-
ремити знаряддя злочину, які використовуються: 1) безпосередньо під 
час захоплення викраденого на місці його перебування; 2) під час 
транспортування потерпілого; 3) під час утримання потерпілого проти 
його волі у певному іншому місці. 

З аналізу матеріалів судово-слідчої практики у справах про ви-
крадення людини можна класифікувати знаряддя злочину залежно від 
призначення предметів, а саме: 1) предмети, що мають господарсько-
побутове призначення (молотки, сокири, столові ножі), 2) умовно шкі-
дливе або інше призначення (газові пістолети, пневматичні рушниці, 
стартові та будівельні пістолети), 3) вибухові пакети та інші піротехні-
чні вироби й імітаційні засоби, що не містять вибухових речовин, 
4) навчальна вогнепальна зброя, не пристосована для стрільби бойо-
вими патронами.  

Варто мати на увазі, що зброя може використовуватися злочинця-
ми як для попередження, припинення або подолання опору самих потер-
пілих, так і досягнення аналогічних цілей стосовно очевидців злочину. У 
будь-якому випадку зброя – це знаряддя злочину і повинна розглядатися 
слідчими і судовими органами. 

Якщо злочинці приймають рішення використовувати зброю, то 
найчастіше роблять це, починаючи із захоплення потерпілого. Саме на 
цьому етапі опір викраденого найбільш ймовірний і відрізняється бі-
льшою активністю порівняно з іншими етапами злочинної операції. 
Під час транспортування та утримання викраденого в якому-небудь 
іншому місці ймовірність активного опору значно менша, отже проти-
стояти такому опору злочинці мають можливість із меншими витрата-
ми сил та за допомогою інших знарядь, а не зброї. 

Як засоби вчинення викрадення людини злочинцями можуть 
бути використані різні матеріали, речі, інструменти. Серед найрозпов-
сюдженіших засобів учинення злочинів аналізованої категорії слід 
відзначити такі групи: 1) автотранспорт (власний, викрадений або за-
позичений); 2) засоби індивідуального маскування (маски, пов’язки, 
рукавички); 3) засоби переміщення потерпілого та його утримання 
(мішки, сумки, мотузки); 4) засоби зв’язку (рації, радіотелефони, мобі-
льні телефони, пейджери); 5) засоби залякування (предмети, що іміту-
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ють вогнепальну бойову зброю, піротехнічні засоби, побутові предме-
ти, спеціальні засоби); 6) електронні та технічні прилади (наприклад, 
для розшифровки кодових замків, сейфів тощо). 

У більшості досліджених нами кримінальних подій обрання 
знарядь і засобів учинення злочину було жорстко детерміновано кіль-
кісними та якісними характеристиками способу вчинення злочину. 
Вони також перебувають у значній залежності від місця, часу та об-
становки вчинення злочину і корелюються з особою злочинця: у 70% 
випадків знаряддя і засоби вчинення злочину обиралися злочинцем з 
урахуванням його попереднього досвіду (зокрема злочинного), спеціа-
льності, фахових знань тощо; у кожному п’ятому злочині на обрання 
знарядь і засобів учинення злочину вплинули зміни в обстановці зло-
чину; у 2% випадків знаряддя і засоби злочину не відповідали способу 
захоплення та утримання потерпілого. 

Оскільки подія будь-якого злочину відбувається у визначеному 
просторі і за неодмінної умови багаторазової контактної взаємодії різ-
них об’єктів між собою, в місцях учинення злочину або безпосередній 
близькості від них, на інших об’єктах залишаються численні сліди-
відображення. 

Пошук слідів доцільно проводити як на місці захоплення, так і 
на місці утримання викраденого, а також у транспортному засобі, що 
використовувався для перевезення потерпілого. Оскільки йдеться не 
тільки про матеріальні, але й ідеальні сліди, їх носіїв (джерела) варто 
виявляти, шукати і за маршрутом руху транспортного засобу, викорис-
таного злочинцями. 

В місцях захоплення та утримання викраденої людини обов’яз-
ково залишаються сліди ніг (взуття) злочинців, а у випадку застосування 
вогнепальної зброї – сліди пострілу. Можуть бути залишені сліди рук, 
рукавичок. Біля місця захоплення залишаються сліди транспортного 
засобу, якщо він використовувався у процесі вчинення цього злочину. 
Крім матеріальних, можуть залишитись й ідеальні сліди: свідки могли 
бачити, як злочинці прибули до місця захоплення, як вони сідали в ма-
шину, які інші підготовчі дії здійснювали. Звичайно, процес захоплення 
жертви, її переміщення (транспортування) і утримання припускає бага-
торазові факти контактної взаємодії одягу злочинців і потерпілих. В ре-
зультаті такої взаємодії на одязі потерпілого часто залишаються мікро-
частинки одягу злочинців і навпаки.  

У тому місці, де здійснювалось утримання викраденого, можуть 
бути залишені (і виявлені) сліди ніг (взуття) потерпілого. Таких слідів 
не буде тільки в тому випадку, якщо потерпілого принесли в це при-
міщення на руках і так само винесли. Можливе виявлення слідів рук 
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викраденого. Обов’язково залишаться мікрочастинки його одягу на 
тих предметах, з якими він контактував: на ліжку, де він лежав, на об-
бивці крісла, де сидів, на батареї, до якої був прикутий, тощо. Аналогі-
чні сліди залишаться також у транспортному засобі, що використову-
вався для перевезення потерпілого. 

Якщо для утримання, обмеження переміщень потерпілого за-
стосовувалися наручники, мотузки чи інші засоби, на його тілі зали-
шаться садна, потертості, синці, а на цих предметах – клітки епітелію, 
кров потерпілого. У випадку прив’язування (приковування) потерпіло-
го до якого-небудь предмета (до труб опалення, будівельних констру-
кцій тощо), на ньому повинні залишитися сліди у вигляді подряпин, 
тертя, мікрочастинок фарби наручників, мікроволокон мотузки, а на 
мотузці (наручниках) – мікрочастинки (або частки фарби) предмета, до 
якого вони прикріплювалися. 

Якщо розглядати як сліди вчиненого злочину тілесні ушко-
дження, то вони у випадку викрадення людини відрізняються. Для по-
терпілих характерні тілесні ушкодження, отримані: 

– у разі подолання вчиненого ними опору (сліди боротьби або 
самооборони) – синці, садна на обличчі, тулубі, кінцівках. 

– у разі зв’язування – садна і синці (але вже трохи іншої локалі-
зації: на руках – в області зап’ясть, ліктьових суглобів, на плечах; на 
ногах – найчастіше в області гомілковостопних суглобів). 

Оскільки злочинці, як правило, зацікавлені в тому, щоб здо-
ров’ю викраденого не заподіювалося шкоди (особливо на початку зло-
чинної операції), холодна і вогнепальна зброя застосовується в основ-
ному тільки для залякування потерпілого або очевидців злочину, по-
передження можливого активного опору, а не для заподіяння шкоди 
здоров’ю. Слідами застосування психічного насильства до потерпілого 
є стрес, фізіологічні та психічні травми. 

У зв’язку із раптовістю нападу, а також погрозами зброєю поте-
рпілі нечасто вчиняють злочинцям активний опір. Якщо такий опір 
виявляється, для оборони не використовується, як правило, ні холодна, 
а ні вогнепальна зброя. Тому колючо-ріжучі і вогнепальні поранення у 
злочинців спостерігаються нечасто. 

Якщо з урахуванням особистісних якостей і фізичних даних ви-
крадених є підстави припускати, що ними був учинений опір, то в зло-
чинців також можуть бути виявлені садна, синці на обличчі, тулубі і 
кінцівках, пошкодження одягу. 

Як згадувалося вище, під час передачі вимог також залишається 
досить велика кількість слідів, які варто класифікувати як сліди злочи-
ну. Насамперед як матеріальні носії варто розглядати ті предмети, що 
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були використані для адресації вимог: листи, записки, звуко- і відеоза-
писи, різні переговорні пристрої, телефони тощо. Крім того, ідеальні 
сліди залишаються в пам’яті людей, котрі безпосередньо сприймали 
вимоги злочинців. 

Планування злочинної операції з викрадення людини може ві-
добразитися не лише у пам’яті підозрюваних та свідків, а також у 
письмових документах, складених протягом виконання підготовчих до 
вчинення злочину дій. У них можуть окреслюватися такі аспекти під-
готовки: план викрадення, розподіл ролей і функцій між членами зло-
чинної групи, розрахунок часу та кількості людей, комплекс відволі-
каючих заходів, характеристики зброї та інші важливі для розсліду-
вання злочину відомості. 

Не слід забувати, що й на інших основних етапах реалізації зло-
чинного задуму, крім матеріальних, можуть залишитися різні ідеальні 
сліди в результаті того, що злочинців одних або разом із жертвою хто-
небудь бачив, чув їх голоси, комусь відомі їх плани тощо. 

Ідеальні сліди злочину містять значну частину доказової інфор-
мації під час розслідування справ про викрадення людини. Джерелами 
такої інформації є насамперед, потерпілі, обвинувачувані (підозрювані), 
свідки. До свідків, яким можуть бути відомі обставини, що мають суттє-
ве значення для справи, окрім очевидців, слід віднести: членів родини, 
рідних, близьких потерпілого, що стали свідками викрадення або 
пред’явлення вимог; співмешканців та різних членів злочинної групи, 
яка вчинила викрадення, які можуть розповісти про планування та орга-
нізацію злочину; осіб, які живуть поблизу помешкань, де утримувався 
потерпілий, або які бачили його переміщення злочинцями; особи, котрі 
стали свідками захоплення людини, дій злочинців до і після нападу; 
особи, які викликали міліцію після вчинення злочину чи надали для цьо-
го свій телефон; особи, які вели переговори з викрадачами; особи, які 
надавали першу допомогу жертві після її звільнення; члени бригади 
швидкої допомоги, медичний персонал лікувального закладу, хворі, які 
контактували з жертвою; водії таксі, котрі доставили членів злочинної 
групи до адреси, де мешкає потерпілий; колеги з роботи потерпілого та 
інші працівники підприємства, установи, організації; особи, які мають 
конфлікти з потерпілим або членами його родини; керівники та члени 
спортивних секцій, де тренувалися члени злочинної групи, офіціанти 
розважальних закладів, де збиралась група тощо. 

Мотиви викрадення людини, вчиненого організованою гру-
пою. Основою корисливого мотиву вчинення злочинів розглянутої 
групи є одержання вигоди у майбутньому. Вигода може бути матеріа-
льною, нематеріальною або мати змішаний характер.  
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Найпоширенішим варіантом є викрадення із метою отримання 
матеріальної вигоди. Злочинці вимагають передачі їм певних грошових 
сум, матеріальних цінностей чи предметів побуту. Вивчення судово-
слідчої практики свідчить, що величина матеріальної вигоди може варі-
ювати у значних межах: від декількох мільйонів доларів США до кіль-
кох пляшок горілки, закуски і цигарок. 

Нематеріальна вигода може становити деякий набір прав, що 
спочатку не має (чи навіть не здатний мати) вартісного вираження. 
Такою вигодою можуть бути вимоги звільнення взятих під варту чи 
викрадення глави фінансової компанії із метою привернути увагу кері-
вництва обласних правоохоронних органів і заявити їм про злочинну 
діяльність деяких посадових осіб у ній. 

Що ж стосується вигоди, яка має змішаний характер, то вимоги 
про неї також спостерігаються досить часто. Про таку вигоду варто 
говорити у двох групах випадків: 

– коли у вимогах злочинців безпосередньо міститься згадування 
як про матеріальні цінності і гроші, так і про деякий набір прав; 

– коли у вимогах злочинців відсутнє пряме згадування про ма-
теріальні вимоги, а зміст останніх обумовлюється поверненням нібито 
незаконно привласнених потерпілим матеріальних благ. В такому разі 
мета присвоєння повернутих об’єктів злочинцями не переслідується. І 
хоча вони наразі висувають вимоги, на перший погляд, нематеріально-
го характеру, однак їх виконання обов’язково припускає значні матері-
альні витрати на експлуатацію, ремонт, обслуговування цих об’єктів, 
які мають вартісне вираження. 

Завжди варто мати на увазі можливість існування не тільки ви-
словлених, конкретно означених самими злочинцями мотивів учинен-
ня злочину, але і тих мотивів і цілей, що не були названі, існування 
яких передбачається злочинцями і ґрунтується на їх діяльності. 

Що ж стосується майбутнього, у якому передбачається одер-
жання вигоди, то воно може наступити дуже швидко (у випадку, коли 
злочинці відразу одержують необхідне) або через тривалий проміжок 
часу (у випадку, коли злочинці вимагають включення якихось осіб у 
число засновників підприємств із правом одержання дивідендів). 

Із криміналістичної точки зору ця обставина великого значення не 
має. Важливо тільки те, що безпосередньо від викрадення людини злочи-
нці не одержують якої-небудь прямої вигоди, а тільки опосередковану, 
котра за певного збігу обставин може бути навіть більш значною, ніж 
пряма. Ці дії – це проміжний етап, що забезпечує досягнення злочинцями 
поставленої мети. Іншими словами, викрадення людини (прагнення вчи-
нити його успішно) – це проміжна, але не основна мета злочинців. 
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Для викрадення, вчиненого кримінальними елементами з метою 
одержання грошей, тобто з корисливих мотивів, фінансовий стан лю-
дини чи добробут фірми, на яку він працює, є істотним чинником. 

Найчастіше викрадення людей відбуваються із корисливих (86% 
випадків), хуліганських (11%) або мотивів помсти (3%). У сучасній 
Україні з користі людей викрадають із метою одержання викупу 
(25%), повернення дійсного чи уявного боргу (42%), нав’язування по-
слуг з охорони об’єктів (19%), інших корисливих цілей (14%).  

Необхідно пам’ятати, що мотиви злочинної поведінки пов’язані 
насамперед з особою злочинця. Про мотиви можна судити за тими об-
ставинами, що супроводжують викрадення людини: місця, часу захоп-
лення, характеру пред’явлених вимог, особу потерпілого тощо. 

Крім того, слід зазначити, що у випадку вчинення злочину групою 
осіб мотиви різних учасників групи можуть не збігатися. Якщо лідер гру-
пи висуває майнові вимоги, то це не означає, що мотиви інших членів 
групи аналогічні: в останніх часто спостерігаються хуліганські мотиви, 
ніяк не пов’язані з висловленими корисливими. Особливо часто така си-
туація характерна для випадків викрадення дітей, забезпечених у матеріа-
льному плані батьків: рядові члени злочинної групи, іноді навіть приблиз-
но однієї вікової групи з потерпілим, беруть участь у вчиненні злочину, 
бажаючи тільки показати свою перевагу над ним, не переслідуючи в та-
кому разі навіть цілей отримання за це винагороди. 

У випадку вчинення викрадення людини на замовлення у вико-
навців будуть корисливі мотиви (одержання винагороди), а в замовни-
ка мотиви можуть бути інші. Хоча в такому випадку не виключається 
можливість існування корисливих мотивів і в замовника, й у виконав-
ців, але власне поняття «користь» може істотно розрізнятися як за вар-
тісним значенням, так і за змістом. 

Характеристика особи злочинця. Одним із найважливіших 
елементів криміналістичної характеристики викрадення людини, вчи-
неного з корисливих мотивів, є особа злочинця. Злочин може бути 
вчинено однією особою, групою осіб за попередньою домовленістю 
або організованою злочинною групою. 

Кримінально-правова характеристика суб’єкта викрадення лю-
дини, наведена у розділі 1, достатня тільки для визначення кваліфікації 
зазначеного злочину, але не розкриває найбільш характерних особли-
востей, властивих названій категорії злочинців. 

Дані про особу злочинця у справах про викрадення людини 
схожі з аналогічними показниками у справах про вимагання, групові 
розбійні напади та деякі інші корисливо-насильницькі посягання. Це 
обумовлено тим, що у 82% випадків викрадення людей пов’язані з ви-
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маганням у них грошей, майна, цінностей, які іноді навіть передують 
викраденню. 

Щодо досліджуваного виду злочинів мають значення такі дані 
про злочинця, як стать, вік, професія, рід занять, особливості взаємин 
із жертвою злочину, характер злочинної групи та інше. Інформацію 
про якості та риси особи злочинця можна одержати шляхом цілеспря-
мованого вивчення особи і показань потерпілого, місця і обстановки 
вчинення злочину, показань свідків, оперативно-розшукових даних та 
інших відомостей. За наявністю цієї інформації можна визначити на-
прямок пошуку злочинця, швидко його затримати і пред’явити обґрун-
товану підозру у вчиненні злочину. 

Вивчення слідчої і судової практики свідчить, що злочинці-
чоловіки становлять 90% осіб, які беруть участь у викраденні людини. 
Жінкам зазвичай доручається догляд за викраденим (готування їжі, го-
дування) або повідомлення рідним про вимоги викрадачів. Іноді жінки 
виступають у ролі організатора злочину. 

Віковий склад злочинців характеризується такими даними: 
14–18 років (2%); 18–20 років (7%); 20–25 років (33%); 25–30 років 
(26%); 30–35 років (17%); 35–40 років (10%); 40–45 років (4%); понад 
45 років (1%). Ці дані вказують на те, що найбільш криміногенними є 
особи у віці від 20 до 35 років (76%). 

Викрадачі мають досить високий освітній рівень. Більше 80% із 
них мають базову чи повну середню або професійно-технічну освіту, а 
приблизно 15% – базову або повну вищу освіту. 

Викрадення людини однією особою нечасте явище (5% серед ви-
вченої сукупності). Як правило, об’єктом викрадення є малолітня дитина. 
В основному ж викрадення людей вчиняються групою осіб за попере-
дньою домовленістю (64% випадків) або організованою злочинною гру-
пою (30% випадків). Серед злочинних груп, які потрапили в поле зору 
нашого вивчення, тих, що спеціалізуються виключно на викраденні лю-
дей, не виявлено, так само як і злочинних організацій. Найчастіше викра-
дення вчиняються об’єднаннями дрібних неорганізованих груп. 

Основними структурними елементами організованої групи ви-
крадачів є: організатор (лідер) групи (таких осіб може бути декілька); 
група виконавців; група прикриття; охоронці, пособники (водії авто, 
які використовуються для викрадення людини, особи, які надають 
приміщення для утримування потерпілих). Окрім групи виконавців, 
можлива також наявність групи прикриття, яка повинна забезпечувати 
таємність викрадення шляхом спостерігання за об’єктом посягання, 
мінімізації появи можливих свідків, а також можливості виявлення 
слідів злочину зі сторони правоохоронних органів. 
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Особливу суспільну небезпеку представляють викрадення лю-
дини, що вчиняються бандами, стійкими озброєними злочинними фо-
рмуваннями. Члени банд вчиняють такий злочин як з метою задово-
лення власних кримінальних інтересів, так і в інтересах інших злочин-
ців або кримінальних угруповань. Після прийняття рішення про вчи-
нення викрадення людини кримінальна структура (організована зло-
чинна група, банда) автономізується з метою мінімізації можливості 
розкриття і документування злочинної діяльності всього кримінально-
го співтовариства. Мінімальна чисельність групи становить дві-три 
особи, максимальна – від 15 до 20. Після вчинення злочину група зно-
ву вливається до складу співтовариства. 

Виконання злочинних операцій, включених в механізм викраден-
ня людини, обумовлює приблизно такий розподіл кількості учасників: у 
захопленні жертви і її переміщенні беруть участь два-три чоловіки (34% 
випадків) або більше (46%); в утримуванні потерпілого – від двох до 
п’яти злочинців; решта (організатор злочину, члени угруповання, на 
яких покладається вчинення впливу на жертву злочину охоронці) забез-
печують послідовність злочинних операцій. Злочинні групи формують-
ся, звичайно, за національним або регіональним принципом. 

Відокремлюють такі функції членів групи: 1) управління (коор-
динація) процесом викрадення людини (як правило, здійснюється керів-
ником групи безпосередньо на місці події в ході фізичного захоплення 
або на відстані за допомогою засобів зв’язку); 2) створення умов для 
потрапляння злочинців до певного приміщення, де перебуває жертва 
(так звані учасники-приманки, які, наприклад, знайомі з потерпілим і він 
відкриває їм двері оселі, або ті, котрі під виглядом працівників міліції, 
комунальних служб просять сприяти чомусь); 3) здійснення фізичного 
захоплення, дій, спрямованих на заволодіння майном потерпілого, за-
стосування психічного або фізичного насильства; 4) створення умов для 
безперешкодного залишення приміщення, де відбулося захоплення по-
терпілого, його переміщення або утримання (особи, які охороняють міс-
це захоплення, сповіщають безпосередніх виконавців про негативні змі-
ни в обстановці, запобігають спробам потерпілих викликати допомогу, 
скористатись якимись предметами для опору викрадачам тощо); 
5) забезпечення вчасного залишення місця злочину (водії таксі, учасни-
ки групи). 

Як відомо, однією з основних умов існування організованої зло-
чинної групи є її цілісність, яка виражається в комплексі повного соціа-
льно-психологічного та емоційного порозуміння її учасників, що можна 
відобразити таким фундаментальним поняттям, як рівень консолідації 
членів банди. Цей типологічний показник об’єднує такі кількісно-якісні 
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ознаки ОЗГ, як організованість, стійкість, розподіл ролей між учасника-
ми, наявність злочинних планів, взаємна обізнаність членів групи про 
спільну злочинну діяльність, єдність умислу та намірів тощо. 

За рівнем консолідації організовані злочинні групи, що вчиня-
ють викрадення людей, можна розділити на такі види: 

1) групи з високим рівнем консолідації (значні за складом, наяв-
ність лідера, характеризуються стабільністю, жорсткою дисципліною, 
власними нормами поведінки, структурованістю тощо); 

2) групи з середнім рівнем консолідації (це групи, в яких немає 
чітко визначених лідерів, ватажків, але є найбільш активні й авторитетні 
члени; злочинна діяльність деякою мірою хаотична, виручка поділяється 
на рівні частини тощо); 

3) групи з низьким рівнем консолідації (функції членів групи 
розподіляються перед вчиненням кожного злочину, немає суворої спе-
ціалізації злочинної діяльності, ступінь єдності учасників слабий).  

Типологія злочинних груп допомагає адекватно оцінювати соці-
альну небезпечність формування тенденції до спеціалізації ОЗГ на 
вчиненні викрадень людей у виді злочинного промислу. Крім того, 
вона сприяє орієнтації наявних сил правоохоронних органів на бороть-
бу з усіма виявами названої тенденції, підвищенню вимогливості до 
професійного рівня співробітників спеціальних підрозділів, на які по-
кладається виявлення, припинення, розкриття, розслідування, попере-
дження та запобігання цим злочинним виявам. 

Проведені дослідження свідчать, що в 61% випадків організова-
ним злочинним групам вдавалося вчинити від 1 до 3 викрадень люди-
ни (23% – 1 викрадення, 18% – 2, 20% – 3), від 3 до 5 викрадень – 18%, 
більше 5 викрадень – 13%, більше 10 викрадень – 4%. Отже, основна 
маса (79%) припадає на ті організовані злочинні групи, які встигли 
вчинити від 1 до 5 викрадень людини. Зауважимо, що оптимальна кі-
лькість осіб для організації і вчинення викрадення людини з метою 
подальшого отримання за це певної винагороди, майнових прав або 
привілеїв для України становить 4–6 учасників. Групи такої чисельно-
сті становлять приблизно третину серед усієї вивченої сукупності. Не-
часто виявляються групи, склад яких перевищує 10 учасників. Трива-
лість існування організованої злочинної групи охоплюється періодом 
часу від початку її утворення до припинення злочинної діяльності. 
Причому цей часовий інтервал, як показує практика, коливається в 
основному від декількох днів до двох років і більше. Тривалість існу-
вання групи є показником її стійкості. Лише приблизно п’ята частина 
ОЗГ, що вчиняли викрадення людей, діяли понад 2 роки. Їх злочинна 
діяльність, як правило, припинялась до закінчення цього терміну. 
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Злочинні групи, які вчиняють викрадення людей, відрізняються 
озброєністю і технічною оснащеністю. Як правило, вони озброєні ножа-
ми, обрізами, газовими пістолетами, вогнепальною зброєю (45%), іноді як 
зброя використовуються предмети господарсько-побутового призначення 
(15%). Найчастіше злочинні групи мають у своєму розпорядженні авто-
мобілі, радіотелефони, пейджери, наручники (82%). Окремі групи прослу-
ховують ефір за допомогою портативних радіостанцій. 

Важливе значення для характеристики особи викрадачів має рід 
їх занять. Серед них 39% – це особи без визначеного роду занять; бага-
то осіб, котрі займаються забороненими видами діяльності, 22% – під-
приємці і працівники комерційних структур, 16% – працівники прива-
тних охоронних структур, 10% – студенти, слухачі закладів освіти, 
12,5% – інші особи. У вчиненні 2% злочинів брали участь колишні або 
діючі співробітники правоохоронних органів. 

Соціально-психологічні риси притаманні особам, які вчиняють ви-
крадення людей: основою їх життєвої позиції є орієнтація на збагачення за 
будь-яку ціну (66%); майже повна відсутність або обмеженість моральних 
принципів (29%); надзвичайна жорстокість (17%); схильність до ризику та 
гострих відчуттів (15%); особи, чий соціально-психологічний портрет 
подібний до пересічних законослухняних громадян (4%). 

Досить часто серед названої категорії осіб спостерігаються ті, котрі 
мають нервово-психічні аномалії, патологічні риси характеру (22%). 
Йдеться про так звані психічні аномалії в межах хворобливих станів або 
патологічні розлади. Особливу небезпеку представляють злочинні групи, 
очолювані такими особами. До психологічних особливостей психопатів 
збудженого типу, що найчастіше простежуються серед корисливо-насиль-
ницьких, агресивних злочинців (до типу яких, як правило, належать осо-
би, які вчиняють викрадення людей), належать прагнення до реалізації 
неадекватно завищеної самооцінки, нетерпимість до протидії, тенденція 
до домінування і володарювання, упертість, уразливість, схильність до 
самовираження через насильство тощо. 

Правильно казати, що негативне ставлення до закону, правопо-
рядку, громадської безпеки у цієї категорії злочинців досягає найви-
щого рівня. Крім корисливої мотивації, що обумовлює прагнення до 
незаконного збагачення, незаконного одержання матеріальної вигоди 
за рахунок чужих інтересів, порушення майнових відносин, прав влас-
ності інших осіб, члени груп, котрі вчиняють викрадення людей, ке-
руються й іншими мотивами. Корисливі спонукання, як правило, діють 
поряд з «ігровими», оскільки для цих осіб однаково значущі як матері-
альні вигоди в результаті вчинення злочинів, так і ті емоційні пережи-
вання, що пов’язані із самим процесом злочинної діяльності. Надзви-
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чайно важливою обставиною, що належить до морально-психологічної 
специфіки цих злочинців, є те, що викрадення людини як уособлення 
прагнень до злочинної діяльності детермінується потребою до ризику, 
брати участь у різних операціях, контактах, спробувати гострі відчут-
тя, включитися в емоційно збудливі ситуації. Ці особи одержують 
психологічне задоволення від самого процесу злочинної діяльності, що 
має для них самостійне значення. 

 
 

3. ОБСТАВИНИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВСТАНОВЛЕННЮ 
ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВИКРАДЕНЬ ЛЮДЕЙ, 

ВЧИНЕНИХ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ 
 

Згідно з кримінальним процесуальним законом до загального 
предмета доказування належать обставини, що зазначені у ч. 1 ст. 91 
КПК України , а саме: 1) подія кримінального правопорушення (час, 
місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушен-
ня); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопо-
рушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопо-
рушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушен-
ням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають 
на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, харак-
теризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покаран-
ня, які унеможливлюють кримінальну відповідальність або є підставою 
закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для 
звільнення від кримінальної відповідальності або покарання. 

Зазначений вище перелік обставин, які є предметом доказуван-
ня, може уточнюватися та доповнюватися відповідно до кримінально-
правової кваліфікації злочину. 

Доказування – це процес встановлення істини у кримінальній 
справі шляхом збирання, дослідження, оцінки та використання доказів.  

У криміналістичній методиці предмет доказування за конкрет-
ною категорією кримінальних справ називають обставинами, що під-
лягають встановленню у процесі розслідування. Коло цих обставин, як 
правило, ширше типового предмета доказування, оскільки містить об-
ставини, що ґрунтуються на кримінально-правовій характеристиці 
злочину. Обставини події злочину, що підлягають доказуванню, дають 
можливість визначити не тільки предмет доказування, а й межі доказу-
вання. Межі доказування – це необхідна і достатня сукупність доказів, 
яка забезпечує прийняття правильного, обґрунтованого та законного 
процесуального рішення у справі. Під межами доказування слід розу-
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міти такий обсяг доказів, який забезпечує надійне, достовірне встанов-
лення усіх обставин, що належать до предмета доказування та необ-
хідні для правильного вирішення справи.  

Правильне встановлення меж доказування передбачає: 1) забезпе-
чення з необхідною повнотою з’ясування обставин, що становлять пред-
мет доказування; 2) використання з цією метою лише допустимих доказів, 
причому в обсязі, необхідному для достовірних висновків у справі. 

Для того, щоб успішно розслідувати злочин, насамперед необ-
хідно визначити, що слід з’ясувати у справі (обставини, що підлягають 
встановленню), а потім – як це потрібно зробити (засоби встановлення 
зазначених обставин).  

Зміст обставин, що підлягають встановленню у справі, має визна-
чатися у синтезі: 1) складу злочину (ст. 146 КК України); 2) предмета до-
казування (ст. 91 КПК України); 3) криміналістичної характеристики ви-
крадення людини; 4) психологічної характеристики особи злочинця. У 
криміналістичній літературі виокремлюють такі обставини, що підляга-
ють встановленню під час розслідування викрадення людини: а) подія 
злочину (час, місце, спосіб, обстановка, кількість злочинців та інші обста-
вини вчинення злочину); б) відомості про жертву злочину, що характери-
зують її особистість; в) відомості заявника; причини звернення до право-
охоронних органів; його стосунки з жертвою і злочинцем; г) наявність 
конфліктної ситуації у жертви злочину, що передувала події, яка відбула-
ся; ґ) вимоги, що висуваються після викрадення особи (суть вимог, їх кі-
лькість, спосіб пред’явлення вимог, відомості про посередників); 
д) відомості про предмет злочинного посягання; е) факти повного або час-
ткового виконання вимог злочинців; є) винність особи у вчиненні злочи-
ну, форма її вини та мотиви; ж) обставини, що характеризують особу об-
винуваченого та впливають на характер відповідальності; з) кількісний 
склад і характер злочинної групи, роль кожного з її учасників у вчиненні 
злочину; и) характер і розмір шкоди, завданої злочином; і) обставини, що 
впливають на ступінь тяжкості злочину; ї) обставини, що пом’якшують та 
обтяжують покарання; й) обставини, що сприяли вчиненню злочину. 

У разі вчинення викрадення людини організованою групою до 
особливостей розслідування слід зарахувати: множинність джерел до-
казів, взаємозв’язок та взаємозалежність у доказуванні вини співучас-
ників; встановлення ролі кожного співучасника та індивідуалізація їх 
вини перебувають у певній залежності від свідчень кожного співучас-
ника; потреба одночасного проведення однойменних слідчих дій, осо-
бливо на початковому етапі розслідування; потреба вжиття спеціаль-
них заходів, спрямованих на подолання протидії з боку організованої 
злочинної групи. Тому необхідно виділити обставини, що підлягають 
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встановленню під час учинення злочину організованою групою, а са-
ме: а) обставини вчинення злочину виконавцем і співвиконавцями; 
б) обставини, пов’язані з діяльністю співучасників, спрямованою на 
сприяння вчиненню злочину виконавцем і співвиконавцями.  

Отже, у випадку вчинення викрадення людини організованою 
групою, крім вищезазначених обставин, обов’язковому встановленню 
підлягають такі: 1) встановлення факту вчинення злочину організова-
ною групою; 2) злочинна діяльність групи; 3) характер, склад, тип і 
структура злочинної групи, особливості взаємин її членів, наявність у 
групі конфліктних стосунків, зовнішні зв’язки групи; 4) хто є організа-
тором учинення викрадення людини; 5) роль кожного зі співучасників; 
6) причини та умови, що сприяли формуванню злочинної групи та 
вчиненню злочину; 7) з’ясування всіх епізодів протиправної діяльнос-
ті, ролі лідера, наявності конфліктів між членами групи. 

Ґрунтуючись на вимогах кримінального, кримінального проце-
суального законодавства та практиці розслідування викрадення люди-
ни, можна зробити висновок, що обов’язковому з’ясуванню також під-
лягають такі обставини: 

1) спосіб учинення викрадення людини, технічні засоби, що вико-
ристовувались для здійснення злочинного задуму; 2) способи підготовки 
до вчинення викрадення людини (вибір жертви, способу, часу та місця 
вчинення, підготовка транспортних засобів для переміщення жертви, під-
шукування помешкання для подальшого утримання жертви, створення та 
організація злочинної групи, підбір членів групи, технічне забезпечення 
групи тощо); 3) способи приховування викрадення людини. 

Слід враховувати, що неможливо навести вичерпний перелік 
усіх обставин, які підлягають встановленню, під час розслідування 
викрадення людини, оскільки вони ґрунтуються на обставинах кожно-
го конкретного кримінального провадження. 

Проаналізувавши викладене вище, наводимо узагальнений перелік 
обставин, що підлягають встановленню під час розслідування викрадення 
людини, а саме: 

1. Обставини, пов’язані з подією злочину та іншими елементами 
об’єктивної сторони.  

1.1. Подія злочину (викрадення людини, його інсценування, 
вбивство із приховуванням трупа тощо).  

Особливою складністю вирішення цього питання на початково-
му етапі розслідування є випадок зникнення потерпілого. Представля-
ється необхідним виділяти цю обставину як самостійну і першочерго-
ву, оскільки не кожне зникнення людини пов’язане саме з її викраден-
ням. Плануючи діяльність із розслідування конкретного факту зник-
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нення особи, слідчий не повинен обмежуватися якою-небудь однією 
версією і висувати усі версії, які не суперечать зібраній інформації і 
мають підстави для висування як слідчих. 

1.2. Місце вчинення злочину (виконання кожного з етапів зло-
чинної операції: захоплення і вилучення, переміщення, утримання ко-
жного з викрадених осіб); маршрут транспортування потерпілих; межі 
злочину в цілому.  

Однією з особливостей такої категорії злочинів є можлива наявність 
багатьох місць події, оскільки саме вчинення злочину може проходити в 
кілька етапів. Варто мати на увазі, що в ході розслідування повинні бути не 
тільки встановлені всі місця події, але і доведено, чому кожне з них є таким, 
яка саме частина злочинного задуму реалізована в цьому місці. 

Типові помилки під час встановлення місця вчинення злочину 
пов’язані з тим, що слідчий не усвідомлює значення етапності вчинен-
ня цього злочину. Спочатку провадиться захоплення потерпілого в 
тому місці, де він знаходиться (квартира, офіс, автомашина, школа, зал 
аеропорту тощо), і це місце, безсумнівно, є місцем події. Після цього 
провадиться транспортування і утримання викраденого в якомусь ін-
шому місці або навіть кількох місцях (коли потерпілого неодноразово 
перевозять з місця на місце для ускладнення можливості його вияв-
лення), тому кожне з цих місць також є місцем події.  

1.3. Час і термін виконання окремих етапів злочинної операції з 
викрадення людини і злочину в цілому; час звільнення потерпілого.  

Іноді ці дані можна встановити з точністю до хвилини (якщо 
злочин був припинений досить швидко), в ході розслідування вдається 
встановити тривалість виконання злочинних дій тільки орієнтовно 
(якщо, наприклад, утримання викраденого продовжувалося кілька ти-
жнів або місяців). 

Слід мати на увазі, що істотні розходження у змісті етапів реалі-
зації злочинного задуму спричиняють й істотні розходження у трива-
лості кожного з них, а також в точності встановлення їх термінів і меж. 

У тому випадку, коли викрадення вчинене за відсутності очеви-
дців і про зникнення особи заявляють її рідні (і то не відразу), природ-
но, що час захоплення вдається встановити дуже приблизно, а також 
час утримання викраденого, а також час його звільнення є можливим 
встановити абсолютно точно. 

У будь-якому випадку залежно від слідчої ситуації, що склада-
ється на тому чи іншому етапі розслідування, визначається ступінь 
повноти дослідження цього питання. Саме слідчий повинен вирішити, 
наскільки точно можуть і повинні бути встановлені строкові межі ко-
жного з етапів окремо і всієї злочинної операції в цілому. 
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1.4. Способи дії злочинців на кожному з етапів злочинного по-
сягання: захоплення і вилучення, переміщення потерпілого від місця 
захоплення до місця утримання (зокрема із застосуванням фізичного 
чи психічного насильства), утримання викраденого, звільнення потер-
пілого (відпущений злочинцями, звільнений у результаті оперативно-
розшукових заходів тощо). 

Очевидно, що так само, як і місце, і час реалізації кожного з 
етапів злочинної операції щодо захоплення заручників, способи їх реа-
лізації повинні досліджуватися стосовно кожного етапу окремо. Час, 
місце і спосіб вчинення злочину тісно пов’язані між собою, тому що 
обумовлюють один одного. Однак не випадково досить часто у кримі-
налістичній літературі спостерігається твердження про те, що саме 
спосіб учинення злочину є ядром його криміналістичної характеристи-
ки. Від того, наскільки повно буде досліджений спосіб учинення ви-
крадення людини в кожному конкретному випадку, залежатиме ефек-
тивність розшуку злочинців, а також успішність проведення операції 
щодо звільнення викраденого. 

Крім того, саме за тим, в який спосіб діють злочинці (кожен з 
них окремо і вся група в цілому) зазвичай представляється можливим 
встановити, хто є лідером злочинної групи, які ролі інших її членів. 
Зважаючи на спосіб учинення злочину, можна прогнозувати подальшу 
поведінку злочинців, висувати обґрунтовані версії про реальні мотиви 
скоєння цього злочину, вирішувати питання про перспективність (або, 
навпаки, неперспективність) переговорів зі злочинцями про умови зві-
льнення потерпілих тощо. 

1.5. Знаряддя і засоби, використані злочинцями; характер їх за-
стосування на кожному з етапів; факт застосування зброї (якщо засто-
совувалася, то яка, ким і для яких цілей); походження цих знарядь і 
засобів у злочинців. 

Типовим недоліком у роботі органів досудового слідства є ви-
явлення не всіх знарядь, а лише деяких із тих, котрі використовувалися 
на окремих етапах учинення злочину. 

У випадку використання злочинцями вогнепальної, холодної 
зброї, вибухових пристроїв та сильнодіючих отруйних речовин слідчі, 
звичайно, досліджують питання, пов’язані з такими знаряддями вчи-
нення злочинів. Однак не можна обмежуватися лише встановленням 
того, яка саме зброя (вибуховий пристрій) була використана. Необхід-
но прагнути встановити та проаналізувати увесь комплекс питань про 
те, звідки злочинці одержали цю зброю, чи не використовували її ра-
ніше (якщо так, то коли саме, за яких обставин), що і чому збиралися 
робити з нею надалі. 
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Як зазначалося вище, крім зброї, злочинці використовують до-
сить широкий арсенал засобів учинення злочину. Кожен із цих пред-
метів повинен бути ретельно вивчений, для кожного повинна бути ви-
значена його роль у вчиненні злочину, а також точно встановлено, ко-
ли саме (на якому з етапів злочинної операції) і ким зі злочинців був 
використаний кожен із названих предметів. 

1.6. Зміни в обстановці місць події.  
Слідчі явно недооцінюють важливість дослідження цієї групи 

обставин. Основна увага приділяється тому, що з’явилося на місці по-
дії і як виявлену інформацію можна використати у розслідуванні зло-
чину. Варто звертати увагу на будь-який предмет, що з’явився на місці 
реалізації того чи іншого етапу злочинної операції. 

Кожен випадок виявлення таких предметів чи документів на-
самперед вимагає перевірки версії про те, що їх залишили злочинці. 
Отже на цих предметах чи у цих документах може міститись інфор-
мація, що представляє безсумнівний інтерес для цілей розслідування. 
На цих об’єктах можуть бути матеріальні сліди (пальців рук, мікро-
частинки тощо). Якщо йдеться про документи, то інтерес становить 
їх зміст.  

Коли на місці події бувають залишені інші документи, знахо-
дження яких, наприклад, в офісі фірми може бути закономірним, але 
те, що вони були залишені злочинцями (не взяті, якщо знаходилися 
там до приходу злочинців, або залишені злочинцями), має стати пред-
метом самостійного дослідження. 

Що стосується предметів обстановки, які зникли з місця події, 
то вони взагалі часто опиняються поза полем зору слідчого. Іноді за-
лежно від того, які саме предмети чи документи зникли з місця події у 
процесі вчинення злочину чи після цього, можна висувати зовсім нові 
версії про причини вчинення злочину, мотиви і цілі злочинців і навіть 
про осіб, які причетні до вчиненого злочину. 

Так, наприклад, якщо в ході розслідування буде встановлено, що 
зникли установчі документи фірми, де було вчинено викрадення люди-
ни, а серед підозрюваних виявилися особи, які мають право внести в ці 
документи такі зміни, відповідно до яких буде істотно змінено коло за-
сновників або розміри відрахувань від прибутку, це може надати істотну 
допомогу у встановленні осіб, зацікавлених у внесенні змін у зазначені 
документи і, відповідно, у вчиненні злочину. 

Важливість дослідження таких обставин важко переоцінити. 
Якщо за первісного огляду місць події слідчим ці обставини будуть 
залишені без уваги, то надалі заповнення такого пробілу розслідування 
може виявитися неможливим. 
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1.7. Наявність дій із приховування окремих етапів реалізації 
злочинного задуму, їх слідів або злочину в цілому; їх характер. 

Наскільки ретельно будуть досліджені зазначені обставини зале-
жить перевірка версій про те, хто саме брав участь у вчиненні злочину. 

Розглянуті обставини так само, як і всі інші повинні бути вивче-
ні стосовно кожного етапу злочинної діяльності. Важливо встановити 
не тільки сам факт приховування злочину або його слідів, але і те, коли 
саме такі дії були розпочаті злочинцями, в чому конкретно вони вира-
зилися і, чому це були саме такі дії і чому були виконані саме на цьому 
етапі операції. 

Наприклад, те, чому злочинці вимагають, щоб усі присутні ляг-
ли на підлогу обличчям вниз під час захоплення може бути обумовле-
но багатьма чинниками, від ситуації, коли хто-небудь із присутніх знає 
в обличчя когось зі злочинців, і до ситуації, коли у вчиненні злочину 
беруть участь особи з невисоким рівнем освіти і великі шанувальники 
фільмів відповідного змісту. Особливо повинні привертати увагу слід-
чого ситуації, коли злочинці використовують не один, а декілька спо-
собів приховування злочину або його слідів. 

Необхідно пам’ятати, що будь-який злочин, а особливо викра-
дення людини, відбувається в екстремальній ситуації, тому злочинці 
зацікавлені в тому, щоб злочинна мета була досягнута якнайшвидше і 
за мінімальних витрат сил та енергії. Іншими словами, в основному 
злочинці діють швидко і зручно в конкретній ситуації. Вони не роб-
лять великої кількості зайвих дій, що може перешкодити реалізації 
злочинного задуму. 

Якщо злочинці йдуть на виконання додаткових (злочинних) дій 
щодо приховування злочину або його слідів, значить таке рішення чи-
мось обумовлене. А встановити, чим саме  це завдання слідчого. 

1.8. Час перебування потерпілого в кожному з місць події. 
Цю групу обставин варто розглядати разом із питаннями про строки 

реалізації кожного з етапів злочинної операції. З одного боку, дослідження 
цього комплексу обставин дозволить точніше визначити межі кожного з 
етапів, а з іншого  встановлені межі допоможуть визначити, як довго той 
або інший член злочинної групи знаходився в тому чи іншому місці події і 
коли і як його залишив (із потерпілим або без нього). 

Крім того, встановлення того, як довго кожен зі злочинців пере-
бував в тому чи іншому місці події, дозволить перевірити, наскільки 
правильно знайдена відповідь на запитання про те, скільки членів гру-
пи брали участь у виконанні кожного з етапів. 

1.9. Шляхи відходу злочинців із місця виконання кожного з ета-
пів і черговість супроводу потерпілого. 
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Встановлення такої обставини дозволить слідству відшукати 
можливі нові джерела доказової інформації: предмети, що загубили 
або кинули злочинці, залишаючи те чи інше місце події, знайти людей, 
які бачили злочинців, потерпілих і зможуть розповісти щось про об-
ставини вчинення злочину. 

Що стосується черговості супроводу потерпілого, то досліджен-
ня цієї обставини дозволить відшукати додаткову інформацію про те, 
які були ролі всіх учасників злочинної групи, що, коли і де робив ко-
жен із них. Можливо, ретельне дослідження цієї обставини дозволить 
визначити, чому усе відбувалося саме так, як відбувалося, чому хтось 
діяв тоді і так, як це було насправді. 

Одночасно слід зазначити, що встановлення вказаних обставин 
дозволить також спростувати, наприклад, неправдиву версію кого-
небудь із членів групи. Важко буде повірити в те, що рядовим членом 
злочинної групи є той, чий відхід із місця події прикривали інші члени 
злочинної групи. Або, наприклад, повірити в те, що не знає про напря-
мок, яким відправили потерпілого з місця захоплення той, хто залишив 
це місце разом із потерпілим. 

1.10. Наявність фактів передачі потерпілого від одного члена 
злочинної групи до іншого на різних етапах злочинної операції (коли, 
ким, кому, де, за яких обставин, чому, які були дії всіх учасників). 

Дослідження зазначеної групи обставин дозволить не тільки 
уявити, реконструювати та змоделювати механізм учинення злочину, 
але і перевірити версію про те, що не всі з учасників скоєння злочину 
ще встановлені.  

Залежно від отриманої відповіді на поставлені запитання можна 
досить точно встановити, яка роль кожного із членів злочинної групи, і 
не тільки встановити, але й навести вагомі аргументи (докази) в обґру-
нтування свого рішення. 

У справах розглянутої категорії нечасто злочинці дають цілком 
правдиві показання. Не слід розраховувати на одержання таких пока-
зань від членів організованої злочинної групи. 

2. Обставини, пов’язані з об’єктом і предметом злочинного по-
сягання, а також ті, що характеризують розмір завданої їм шкоди. 

2.1. Кількість і персонографічні дані викрадених, їх особистісні 
характеристики, вид діяльності (яка саме); якщо викрадений неповно-
літній, то, крім зазначених відомостей, необхідно зібрати інформацію 
про батьків і сферу їх діяльності; якщо серед викрадених є жінки, то чи 
не знаходяться вони в стані вагітності тощо. 

У вивченні особи потерпілого необхідно насамперед звертати 
увагу на те, до якої групи варто віднести саме потерпілого: 1) ті, чия 
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особа становить безпосередній інтерес для злочинців; 2) ті, хто випад-
ково потрапив у поле зору злочинної групи. Основну увагу варто при-
ділити вирішенню питання, чому особистість кожного потерпілого 
становила інтерес для злочинців або чим обумовлене його захоплення. 

2.2. Поведінка потерпілих до, під час і після захоплення, а також 
на подальших етапах аж до звільнення. Дослідження цієї групи обста-
вин тісно пов’язане із вивченням способу вчинення злочину, зістав-
ленням його з діями злочинців і потерпілих. У розглянуту групу нале-
жать ті дії, що не обов’язково є віктимними. Для відтворення загальної 
картини події дуже важливим представляється дослідження того, як 
саме себе поводить кожен з учасників подій. Важливо встановити, як 
поводився потерпілий, починаючи з того, як ним був сприйнятий факт 
захоплення, і закінчуючи тим, якою саме була його подальша поведін-
ка: чи намагався він вступити в контакт зі злочинцями, як саме, чому, 
яку мету переслідував, чи намагався вчинити опір, як, коли, а якщо не 
намагався, то чому. 

В такому разі поведінку потерпілих необхідно досліджувати в 
сукупності з поведінкою кожного зі злочинців. Іноді з дрібних деталей 
можна дати відповіді на багато запитань: наприклад, чому була викра-
дена саме ця людина, чому використовувалася (або, навпаки, не вико-
ристовувалася) зброя, чому захоплення відбулося саме в цьому місці, 
чому злочинні плани були успішно реалізовані (хто чи що сприяло 
реалізації таких планів) тощо. 

2.3. Характер і розмір шкоди, заподіяної здоров’ю потерпілих 
(одному чи декільком); походження цієї шкоди. 

Необхідність дослідження таких обставин також обумовлюється 
текстом диспозиції ст. 146 КК України, тим більше, що застосування 
насильства, небезпечного для життя або здоров’я в момент заподіяння, 
є кваліфікуючою ознакою. Але така необхідність має і причини кримі-
налістичного характеру. 

Названі обставини повинні бути ретельно досліджені. Саме з 
відповідей на ці запитання можна судити про те, які були дійсні моти-
ви злочинної поведінки, які знаряддя були використані у процесі вчи-
нення злочину і що підтверджує факт їх застосування, а також яка сус-
пільна небезпека того чи іншого злочинця: чи є для нього життя і здо-
ров’я інших людей чимось недоторканним або для досягнення своїх 
цілей він готовий позбавити здоров’я і навіть життя знайомих йому, не 
знайомих і ні в чому не винних громадян. 

У випадку заподіяння будь-якої шкоди здоров’ю всі обставини 
такого заподіяння повинні бути досліджені всебічно, повно й 
об’єктивно. 
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2.4. Розмір і характеристики матеріальних збитків. 
У процесі викрадення людини можуть бути заподіяні і матеріальні 

збитки різних видів. По-перше, матеріальні збити заподіюються потерпі-
лим, здоров’ю яких була нанесена значна шкода. По-друге, такі збитки 
будуть заподіяні у разі виконання тих вимог злочинців, що мали матеріа-
льне вираження. По-третє, матеріальні збитки будуть заподіяні власнику 
приміщення, ділянки місцевості чи транспортного засобу, що були вико-
ристані злочинцями як місце реалізації того чи іншого етапу злочинної 
операції щодо викрадення людини. Про останні збитки слідчі часом забу-
вають і не беруть їх до уваги під час визначення розміру шкоди, заподія-
ної злочином, що, на наш погляд, зовсім неправильно. По-четверте, мате-
ріальні збитки можуть бути заподіяні тій фізичній чи юридичній особі, чиї 
документи були викрадені разом із людиною. Ці збитки можуть наступи-
ти через передачу злочинцям права власності потерпілих або осіб, до яких 
були звернені вимоги, на ті чи інші об’єкти, а також у результаті зриву 
виконання раніше досягнутих домовленостей або передачі договірних 
прав злочинцям чи названим ними особам. 

2.5. Інші тяжкі наслідки вчинення злочину. 
Згадування про інші тяжкі наслідки серед обтяжуючих обставин 

міститься в ч. 3 ст. 146 КК України. Отже, необхідність дослідження цього 
питання очевидна. 

Встановлення тільки факту настання тяжких наслідків недоста-
тньо, тим більше, що законодавець не розшифровує це поняття. Слід-
чий повинен не тільки вивчити ці наслідки, але й обґрунтувати справе-
дливість віднесення їх до категорії тяжких. 

Чим детальніше будуть вивчені такі наслідки і конкретніше у 
справі буде встановлено, у чому саме проявилася їх тяжкість, тим об-
ґрунтованіший буде висновок слідства з цієї групи питань. 

 
 

4. ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ 
ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ТА РОЗШУКОВИХ ДІЙ 
У СПРАВАХ ПРО ВИКРАДЕННЯ ЛЮДИНИ, 
ВЧИНЕНОГО ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ 

 

Під час розслідування викрадення людини, вчиненого організова-
ною групою, слідчі (розшукові) дії мають свою специфіку, що зумовлено 
відсутністю інформації про місце події на початковому етапі розслідуван-
ня та невизначеністю інформації стосовно зникнення особи.  

В організації розслідування викрадення людини, вчиненого ор-
ганізованою групою, головне положення належить бригадному методу 
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розслідування. Починаючи розслідування, слід негайно вирішити пи-
тання щодо створення і організації роботи слідчої або слідчо-
оперативної групи. Слідча група формується керівником органу досу-
дового розслідування, який зобов’язаний визначити старшого слідчої 
групи, який керуватиме діями інших слідчих (п.1 ч. 2 ст. 39 КПК Укра-
їни). Новий КПК України, на жаль, не містить норми, яка б чітко ви-
значала порядок утворення слідчої групи. Законодавець обмежується 
тим, що в ч. 2 ст. 38 КПК України вказує, що досудове розслідування 
здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або 
слідчою групою. Правовою основою діяльності слідчої групи має бути 
постанова керівника органу досудового розслідування, винесена із до-
триманням вимог ст. 110 КПК України «Процесуальні рішення». 

Слідча група формується залежно від ступеня складності кримі-
нального провадження та обсягу роботи, яка має бути виконана. Саме 
це визначає необхідний кількісний склад. Група слідчих може бути 
складовою більш складного та об’ємного формування – слідчо-
оперативної групи, доповнюючись оперативним складом. Разом з пра-
цівниками, які вирішують завдання оперативно-розшукового плану, до 
складу слідчо-оперативної групи долучаються особи, які виконують 
функції спеціалістів, здійснюють технічну допомогу в межах слідчих 
(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, надають кон-
сультації. Слідчо-оперативна група для досудового розслідування 
кримінальних проваджень за фактами викрадення людини організова-
ною групою згідно з п. 4.2 Наказу МВС України від 14.08.2012 № 700 
«Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудово-
го розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ 
у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопору-
шень» створюється наказом начальника територіального органу внут-
рішніх справ, погодженого із начальником слідчого підрозділу.  

В ході розслідування викрадення людей, вчинених організованими 
групами, невідкладною слідчою (розшуковою) дією стає допит заявника.  

До цієї слідчої (розшукової) дії слідчий повинен ретельно підго-
туватися, тому що це є необхідною умовою отримання повних і досто-
вірних даних. Крім вивчення матеріалів справи, завдяки чому слідчий 
може визначити предмет допиту і сформулювати запитання допитува-
ній особі, він повинен мати інформацію, отриману оперативним шля-
хом, у якій має бути відображена характеристика особи допитуваного, 
його психологічний стан, особливості характеру, спосіб життя, його 
взаємини з викраденою особою, те, як він ставиться до події, що 
відбулася. Ці дані можуть бути отримані також шляхом проведення 
опитувань сусідів, знайомих. Завдяки отриманим даним слідчий може 
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скласти план допиту (планування якого вимагає використання можли-
востей рефлексивного управління), визначити тактику його проведен-
ня, черговість виклику свідків. 

Під час розслідування викрадення людини запитання, на які 
можливо і потрібно отримати відповіді у допитуваного, можна кла-
сифікувати за такими групами: 1) характеристика особи викраденої 
людини, спосіб її життя і поведінки, прикмети зовнішності та одягу; 
2) причини та обставини зникнення розшукуваного, можливі місця 
його перебування; 3) поведінка заявника та близьких розшукуваного 
у зв’язку з його викраденням; 4) підозри допитуваного стосовно кон-
кретних осіб, причетних до викрадення розшукуваного. Серед питань 
вивчення особи потерпілого важливими є і такі: а) наркологічний і 
психіатричний статус особи; б) чи мав черепно-мозкові травми; 
в) фізичний стан здоров’я на момент зникнення; г) інтелектуальний 
рівень тощо. 

У заявників з’ясовуються такі питання й обставини: 1) ким ви-
крадена особа доводиться заявникові; 2) дані про викрадену особу 
(прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи чи навчання, адреса місця 
проживання, сімейне становище, її зв’язки у роботі і коло спілкування, 
соціальний стан і фінансове становище, спосіб життя); 3) вік викраде-
ного, ознаки його зовнішності (зокрема особливі прикмети), одягу. Які 
речі і документи він постійно мав біля себе і які були в момент зник-
нення; 4) риси характеру викраденої особи, її стан здоров’я. Чи були у 
неї операції; 5) чи бували раніше випадки тривалої відсутності викра-
деного, яким був його розпорядок дня, якими маршрутами зазвичай 
добирався до місця роботи чи навчання, з ким повинен був зустрітися 
у день викрадення, чи не збирався у поїздку, якщо так, то куди. Чи бу-
ла його поведінка в день викрадення незвичною; 6) чи були у викраде-
ного недоброзичливці, чи не погрожували йому останнім часом. Чи не 
повідомляв він про пред’явлені йому вимоги. Якщо так, то які погрози 
висловлювалися, на чию адресу. Як він реагував на висловлені вимоги 
(намагався виконати, відмовився виконувати, чи повідомив у право-
охоронні органи про погрози); 7) хто останнім часом проявляв інтерес 
до особи викраденого, нав’язував свою дружбу; 8) нові знайомства 
(товариші, друзі); 9) наявність родичів та інших зв’язків і можливість 
перебування викраденого там; 10) коли і як стало відомо, що особу 
викрадено (повідомили телефоном, надіслали листа, передали аудіо-, 
відеокасету); 11) чи відомо місце перебування викраденого; 12) чи ві-
домо злочинцям про спосіб життя викраденого, хто міг їх про це поін-
формувати; 13) які вимоги були висунуті викрадачами в обмін на зві-
льнення викраденого і термін їх виконання; 14) характер погроз і кому 
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вони висловлюються у разі невиконання вимог; 15) способи зв’язку 
для ведення переговорів із викрадачами; 16) коли і де назначена зу-
стріч для передачі викупу; 17) чи намагалися родичі самостійно домо-
витися із викрадачами. 

Допит свідків є однією з найбільш ефективних слідчих дій під 
час розслідування викрадення людини. Кожен зі свідків має бути до-
питаний окремо, в такому разі слідчий повинен ужити заходів для то-
го, щоб свідки, викликані в одній справі, не могли спілкуватися між 
собою до закінчення допиту, оскільки вони можуть обмінятися думка-
ми, розповісти про відомі їм обставини, у результаті його показання 
свідків можуть стати однотипними. 

Після вільної розповіді слідчий має поставити доповнювальні, 
уточнювальні, контрольні запитання з метою отримання більш конкре-
тних відомостей. Якщо в показаннях свідка виявляться неточності чи 
прогалини (внаслідок добросовісної помилки допитуваної особи чи її 
небажання дати правдиві показання), слідчий має шляхом застосуван-
ня тактичних прийомів усунути їх. 

На практиці бувають випадки допиту неповнолітніх свідків. 
Важливим питанням підготовки до допиту неповнолітнього є вибір 
місця та обстановки допиту (вдома, у школі, в кабінеті слідчого тощо), 
що має сприяти встановленню психологічного контакту та отриманню 
необхідної інформації. Слід заздалегідь підготувати запитання, які по-
трібно з’ясувати у неповнолітнього. Вони мають бути простими, до-
ступними для розуміння допитуваного. Для встановлення психологіч-
ного контакту з неповнолітнім рекомендується провести бесіди на за-
гальні теми (спорт, навчання, ігри, нові фільми, книжки та ін.). Під час 
допиту дітей належить спілкуватися з ними не офіційними термінами, 
а зрозумілими для них зверненнями. 

Під час викрадення людини виникає потреба у допиті потерпі-
лого. В такому разі предметом допиту будуть обставини, пов’язані з 
його викраденням, а саме: зі способом викрадення, застосуванням на-
сильства до нього, роллю кожного зі злочинців у вчиненні злочину, 
стосунками потерпілого з підозрюваним (обвинуваченим) тощо. 

Показання потерпілого становлять велику цінність, оскільки він 
може повідомити дані про вчинений злочин, зовнішність злочинців, 
їхні дії. Під час обрання тактики допиту потерпілого необхідно врахо-
вувати сукупність чинників, що впливають на формування показань і 
їх вірогідність. До них належать об’єктивні чинники, пов’язані з поді-
єю злочину (час, впродовж якого відбувалася подія, освітлення в мо-
мент сприйняття, погода), а також стан особи під час сприйняття (пе-
реляк, біль, сильне хвилювання). 
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Особливо грубий фізичний вплив і гострі психічні переживання, 
характерні для посягань на життя і здоров’я, можуть призвести до ам-
незії, тобто часткового або повного випадіння з пам’яті пережитої по-
дії. Фізичний і психічний стан потерпілого, що пережив нервово-
психічне потрясіння у зв’язку зі злочином, є причиною того, що в його 
показаннях трапляються перебільшення небезпеки вчиненого посяган-
ня, фрагментарність, тобто наявність пробілів в описі події злочину, 
непослідовність у викладенні. 

Допит підозрюваного щодо розглянутої категорії справ є однією 
із важливих слідчих (розшукових) дій. Невідкладний допит сприяє 
отриманню більш повних і достовірних показань, тому що затримана 
особа перебуває у певному психологічному розгубленні і не встигла 
визначити лінію своєї поведінки. Особа, котра вчинила злочин, завжди 
є носієм важливої інформації, хоч би у якому процесуальному статусі 
вона не перебувала. 

Під час вчинення викрадення людини організованою злочинною 
групою слідчий уже у процесі підготовки до допиту має визначити по-
слідовність допиту кількох осіб-членів організованої групи, розробити 
найбільш доцільні тактичні прийоми. Під час допиту підозрюваних мо-
жливе використання специфічних тактичних прийомів («Пошук у лан-
цюзі обвинувачених слабкої ланки»; «Використання конфліктної ситуа-
ції, що існує між членами організованої злочинної групи»; «Допит у 
першу чергу осіб із найменшим злочинним досвідом»). У разі вчинення 
викрадення людини організованою злочинною групою особливість 
предмета допиту підозрюваних осіб полягає в установленні даних, які 
належать до групового суб’єкта злочину; груповим діям; даним, що да-
ють можливість не лише констатувати факт учинення злочину групою, а 
й отримати про неї максимально повне уявлення, індивідуалізувати роль 
та вину кожного з її учасників. 

Як підозрювані у справах про викрадення людини допитуються: 
1) родичі та знайомі потерпілого, з якими у викраденої особи були 
конфліктні стосунки; 2) партнери по бізнесу; 3) конкуренти по бізнесу; 
4) співробітники викраденої особи. 

Зміна позиції одного або кількох членів злочинної групи стосовно 
своїх свідчень неминуче впливатиме на решту членів. Тому важливо, щоб 
допит проводився за умови ізоляції членів злочинної групи один від одно-
го. Бажано допитувати якомога більшу кількість співучасників за тими 
самими фактами, що цікавлять слідство. Така тактика допиту заважатиме 
членам злочинної групи попередньо узгоджувати свої свідчення. 

Для виявлення неправдивості показань допитуваного слід вра-
ховувати, що ознаками неправди, як правило, є: 1) суперечності між 
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висловлюваннями та іншими зібраними у справі доказами; 2) не-
конкретність відомостей, що містяться в показаннях; 3) різні пояснен-
ня тих самих обставин на різних допитах; 4) ухилення від відповіді на 
прямі запитання; 5) обмовки в показаннях; 6) зовнішній прояв змін 
психічної діяльності допитуваного як реакції на поставлені запитання; 
7) збіг до найменших деталей показань кількох допитуваних, що, зви-
чайно, свідчить про змову; 8) замовчування того, що повинен знати 
допитуваний за певних обставин; 9) наявність виразів і категорій, які 
не відповідають рівню освіти і розвитку допитуваного. 

У випадку вчинення викрадення людини організованою гру-
пою проведення допиту підозрюваних осіб матиме свої особливості. 
Після виявлення та затримання організатора злочинної групи бажано 
ізолювати його від усіх співучасників, позбавити можливості спілку-
ватися з іншими членами групи. Під час вирішення питання, кого 
першим із групи допитувати у справі, необхідно орієнтуватися на тих 
співучасників, які ймовірно дадуть більш правдиві показання про дії 
інших осіб або злочинної групи в цілому. Правдиві показання органі-
затора групи завжди дають добрі результати для розслідування спра-
ви, тому що організатор злочинної групи знає всю злочинну діяль-
ність багатьох членів групи. Проте за загальним правилом прийнято 
допитувати не організатора злочинної групи, а співучасника, який 
вчинив менш тяжкий злочин, або члена групи, який був з ким-небудь 
зі співучасників у конфлікті. Від цих осіб можна швидше отримати 
правдиві свідчення. Водночас необхідно мати на увазі, що у злочин-
ній групі може бути відпрацьовано варіант на випадок провалу. Так, 
у деяких випадках один із членів злочинної групи може взяти всю 
провину на себе, щоб вигородити інших. Інші співучасники також 
перекладають провину на нього. Саме тому під час допиту потрібно 
застосовувати такий тактичний прийом, як деталізація показань сто-
совно кожного співучасника. 

Під час допиту організаторів злочинної групи слід з’ясувати: 
1) у кого виник задум організації злочинної групи, за яких обставин; 
2) яка злочинна діяльність планувалась; 3) епізоди та учасники зло-
чинної діяльності; 4) чи брав організатор безпосередню участь у вчи-
ненні злочинів; 5) які способи використовувались під час вчинення 
злочинів; 6) яка структура злочинної групи, засоби конспірації, засоби 
та способи зв’язку; 7) яка матеріально-технічна оснащеність групи; 8) 
способи залучення у злочинну групу нових членів; 9) чи є корумповані 
зв’язки в державних та інших структурах; 10) як отримували злочинні 
доходи, спосіб розподілу цих доходів серед членів злочинної групи; 
11) чи виникали конфлікти в групі, яка система покарань тощо. 
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Предмет допиту виконавця (у нашому випадку – викрадача) має 
свої особливості та охоплює такі обставини: 1) у вчиненні яких злочи-
нів брав участь допитуваний, у чому полягала його участь; 2) хто є 
ініціатором злочинної діяльності; 3) як розподілялися ролі у злочинній 
групі; 4) чи здійснювалося планування злочину; 5) як приховувались 
злочини; 6) які стосунки у допитуваного з іншими учасниками групи; 
7) як він став членом злочинної групи; 8) чому він вчинив злочин. 

Для вирішення конфліктної ситуації важливе значення має очна 
ставка (за новим КПК України 2012 року – одночасний допит двох і 
більше осіб). Проте слід пам’ятати, що тактика очної ставки має свою 
специфіку, яка пов’язана з підвищеним рівнем тактичного ризику, тоб-
то із можливістю настання негативного результату чи негативних нас-
лідків під час провадження слідчої дії. 

Під час проведення очної ставки застосовуються тактичні прийо-
ми, що справляють психологічний вплив на її учасників: використання 
чинника раптовості, тимчасове маскування її мети, створення в несум-
лінного учасника перебільшеного уявлення про обсяг і значення зібра-
них у справі доказів. Пред’явлення доказів на очній ставці не лише 
сприяє активізації пам’яті допитуваного, а має й викривальне значення. 
Рекомендується не поспішати із проведенням очної ставки організатора 
із членом злочинної групи навіть тоді, коли організатор сам просить 
провести очну ставку з будь-ким зі співучасників. З урахуванням сфор-
мованої слідчої ситуації слідчий має право відмовитися від її проведен-
ня, що дуже часто відбувається під час розслідування викрадення люди-
ни, особливо вчиненого членами організованих груп. Причиною відмови 
від проведення очної ставки за цих умов може бути як очевидна безпер-
спективність, так і недоцільність проведення цієї слідчої дії. 

Одним зі способів дослідження доказів, що містяться в показан-
нях потерпілого, свідків, підозрюваного та обвинуваченого, є перевірка 
показань на місці. Потреба її проведення під час розслідування викра-
дення людини виникає тоді, коли іншим шляхом, крім зіставлення пока-
зань із тим, що є дійсно на місці події, неможливо переконатися у віро-
гідності таких показань. Під час проведення перевірки показань на місці 
слідчий переконується в існуванні місця, про яке повідомляє свідок, об-
винувачений; у наявності шляхів проникнення в це приміщення; у наяв-
ності чи відсутності суперечностей у показаннях, про шлях проходжен-
ня до місця утримання викраденого чи про саме місце утримання. 

Тактика перевірки показань на місці під час розслідування ви-
крадення людини, вчиненого організованою групою, пов’язана із про-
блемою забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у слідчій дії. 
Члени організованої групи прагнуть позбутися свідків, заарештованих 
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співучасників злочину і взагалі осіб, яким щось відомо про вчинений 
злочин, тому не виключено, що під час проведення перевірки показань 
на місці може виникнути реальна загроза їх життю. Тому необхідно 
вжити заходів щодо забезпечення особистої охорони учасників слідчої 
(розшукової) дії. Слідчий має детально ознайомитися з обстановкою 
місця провадження перевірки показань для виявлення місця можливо-
го нападу на учасників слідчої (розшукової) дії. Це допоможе слідчому 
забезпечити потрібну кількість охоронців та їх відповідну озброєність. 

Метою провадження слідчого експерименту можуть бути: а) пере-
вірка версії про спосіб заволодіння людиною; б) можливість реального 
утримання людини поза її волею в конкретних умовах за певних обста-
вин; в) перевірка можливості свідку-очевидцю розглянути деталі викра-
дення за певних умов; г) перевірка придатності і міцності засобів, що ви-
користовувалися для зв’язування потерпілого. 

Під час розслідування викрадення людини, вчиненого злочин-
ною організацією, слідчий також має провести огляд місця події. 

Під час розслідування викрадення людини слідчий огляд має 
низку особливостей, до яких належать: а) наявність кількох місць по-
дії, пов’язаних із механізмом учинення злочину (тобто місця захоп-
лення (викрадення) та утримання людини); б) проведення огляду місць 
події не після виявлення ознак злочину, а після звільнення викрадено-
го і затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину; в) потреба 
проведення у процесі розслідування викрадення людини різних видів 
слідчого огляду, серед яких огляди місць події, живих осіб, трупа, 
предметів і документів, поштово-телеграфної та іншої кореспонденції. 
Під час розслідування зазначеної категорії справ однією з особливос-
тей є те, що часто не відоме місце викрадення, тому обов’язково слід 
оглянути місця роботи потерпілого, проживання та останнього його 
перебування. 

У криміналістичній літературі виокремлюють декілька місць 
події під час викрадення людини, серед яких: а) місце захоплення по-
терпілого; б) приміщення або ділянка місцевості, де викрадена особа 
насильно утримувалась; в) місце затримання злочинців під час отри-
мання ними викупу.  

Встановлення групового характеру вчинення викрадення люди-
ни є важливим діагностичним завданням огляду місця події, що впли-
ває на дії слідчого, визначає подальші оперативно-розшукові заходи, 
слідчі (розшукові) дії, тактичні операції. У процесі огляду місця події 
може бути встановлено ознаки, що свідчать про вчинення злочину ор-
ганізованою групою. До числа таких ознак можуть належати: а) зухва-
лість діяння, його продуманість за місцем та часом; б) складний спосіб 
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учинення злочину; в) наявність матеріальних наслідків, що свідчать 
про високу технічну оснащеність та озброєність виконавців; г) невипа-
дковий вибір об’єкта злочинного посягання; ґ) наявність злочинного 
почерку. 

Огляд місця захоплення (викрадення) потерпілого дає можливість 
отримати відомості про кількість осіб, котрі вчинили злочин. Це визна-
чається такими обставинами: 1) вчинення деяких злочинів передбачає 
участь кількох осіб; 2) застосування цілої низки прийомів, способів учи-
нення злочину охоплює розподіл функцій між його учасниками; 3) вчи-
нення деяких злочинів із використанням певних способів потребує фізи-
чних зусиль і професійних прийомів, що неможливо зробити одній лю-
дині; 4) про участь однієї чи кількох осіб у вчиненні злочину можна та-
кож говорити і за кількістю та характером залишених слідів. 

Прибувши на місце події, слідчий повинен: вжити заходів для 
надання допомоги потерпілому; організувати охорону місця події; 
усунути з місця події сторонніх осіб, які не беруть участі в його огляді; 
викликати понятих і роз’яснити їм їхні права та обов’язки; визначити 
об’єкти огляду (ділянка місцевості чи приміщення, обстановка місця 
події, сліди злочину і злочинця, інші предмети, документи, що є на 
місці події). 

Залучені до проведення огляду спеціалісти сприяють слідчому у 
виявленні, фіксації, вилученні слідів, виявлених на місці події, допо-
магають встановити зв’язок слідів із розслідуваним злочином (це може 
сприяти перевірці і висуненню версій), допомагають розпізнати інсце-
нування. Працівники органів внутрішніх справ за дорученням слідчого 
охороняють місце події, застосовують службово-пошукового собаку 
для розшуку злочинців, які зникли, надають іншу допомогу слідчому. 

Якщо викрадену особу утримували в різних місцях, то всі вони 
підлягають слідчому огляду. Під час огляду місця утримання викраде-
ної особи слідчий повинен вивчити і зафіксувати: розташування при-
міщення, де утримувалася особа, прилеглих будівель, шляхів, що ве-
дуть до них; розташування предметів у приміщенні, їх положення і 
відстань відносно один до одного; сліди злочину і злочинця; відсут-
ність необхідних у цій обстановці предметів і слідів. 

Потрібно пам’ятати, що злочинець у багатьох випадках міняє мі-
сце злочину, маскує його, фальсифікує обстановку, знищує сліди злочи-
ну і створює неправдиві сліди. Завдання слідчого полягає у тому, щоб 
розпізнати задум суб’єкта інсценування, критично оцінити очевидні і 
правдоподібні сліди злочину. 

У разі виявлення транспортного засобу, в якому ймовірно пере-
возилася викрадена особа, його також слід оглянути на місці події. В 
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такому разі як свідчать результати узагальнення кримінальних справ 
відбитки пальців виявляють на рульовому колесі, важелі перемикання 
передач, склі, тримачі дзеркала заднього виду, ручках дверей, кнопці 
блокування дверей тощо. У салоні автомобіля виявляють мікрочастин-
ки одягу потерпілого і викрадачів, сліди їх взуття. Виявлена машина 
має бути належно описана, слід зазначити: марку, колір, номерні знаки 
машини, рік випуску, номери кузова і двигуна; стан автомашини (на-
явність дефектів), наявність додаткових аксесуарів; предмети і сліди, 
виявлені в салоні автомобіля. 

В окремих випадках слідчий має здійснити обшук у будинку ви-
краденої особи з метою виявлення документів або предметів, що на-
лежать до справи. Наприклад, якщо на адресу викраденої особи висло-
влювалися погрози, то під час обшуку виявляють записки, листи з по-
грозами. Перед обшуком слід оцінити наявні відомості про осіб, у яких 
слід провести обшук, їхні звички, спосіб життя, зв’язки тощо. 

Обшук є також засобом встановлення групового характеру вчи-
неного злочину, отримання інформації про існування злочинної групи, 
її склад, розподіл ролей між її учасниками, особи організатора та ліде-
ра. Проведення обшуку під час розслідування викрадення людини, 
вчиненого організованою злочинною групою, має свої особливості. У 
таких випадках є потреба проведення одночасного обшуку у кількох 
осіб або в різних місцях. Йдеться про можливість використання такти-
чної операції «груповий обшук». Проведення обшуку потребує відпо-
відної підготовки з урахуванням засобів, що використовуються злочи-
нцями з метою конспірації та приховування об’єктів пошуку. Важливе 
значення має використання оперативних даних під час підготовки до 
проведення обшуків. Доцільно складати схеми злочинних зв’язків чле-
нів організованої групи. У деяких випадках важливою тактичною опе-
рацією під час розслідування викрадення людини, вчиненого організо-
ваною злочинною групою, може бути операція «обшук-затримання». 
Обшук може поєднуватися із затриманням осіб, які перебувають у міс-
ці його проведення. В такому разі мають бути вжиті заходи щодо про-
ведення особистого обшуку затриманих, забезпечення спостереження 
за ними та їх охорона під час обшуку. Під час проведення тактичної 
операції «обшук-затримання» припускається участь групи затримання. 

Разом зі слідчими діями мають проводитися оперативно-розшукові 
заходи. Під час розслідування викрадення людини велике значення має 
взаємодія слідчого з оперативними працівниками. Це пояснюється склад-
ністю справи і великим обсягом оперативно-розшукових заходів. Взаємо-
дія може відбуватися як у вигляді спільної участі в слідчих діях, так і дачі 
слідчим доручень оперативним працівникам. 
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Проведені оперативно-розшукові заходи мають бути спрямовані 
на встановлення місця насильницького утримання викраденого і вияв-
лення злочинців. За особою, якій злочинці висунули вимоги, потрібно 
встановити приховане спостереження, це дасть можливість встанови-
ти, чи не ведеться за нею спостереження з боку викрадачів. Якщо від-
булася передача викупу злочинцям, за ними також установлюється 
приховане спостереження з метою визначення місця утримання викра-
деного. Водночас вживаються заходи щодо виявлення очевидців ви-
крадення та їх опитування. 

Разом з іншими слід провести оперативно-розшукові заходи, 
спрямовані на встановлення свідків та очевидців вчиненого злочину, 
перевірити особу потерпілого за криміналістичними обліками на пред-
мет наявності відомостей, що його характеризують, отримати оператив-
ним шляхом відомості про спосіб життя та поведінку потерпілого, його 
зв’язки та характер стосунків зі знайомими (наявність ворожнечі, по-
гроз, неприязних стосунків, несплачених боргів, конфліктів із компань-
йонами, конкурентами по бізнесу тощо), організувати перевірку підозрі-
лих осіб на їх причетність до вчинення викрадення людини. 

Під час ведення переговорів зі злочинцями потрібно так зорієн-
тувати родичів, щоб вони висували свої вимоги, наприклад, можли-
вість поговорити з викраденим телефоном або побачити його. Це по-
трібно для того, щоб переконатися в тому, що викрадений живий, ін-
акше проведення оперативно-розшукових заходів матиме дещо інший 
характер. Якщо ж місце перебування злочинців визначене, то потрібно 
шляхом проведення низки оперативно-розшукових заходів з’ясувати, 
чи утримується там викрадена особа. 

Під час обговорення з викрадачами виконання висунутих ними 
вимог щодо викупу слід детально обговорити місце, час і спосіб його 
передачі. Для передачі викупу злочинці можуть вибрати як багатолю-
дні місця, так і покинуті будівлі. Бажано, щоб передача викупу відбу-
валася в багатолюдному місці, оскільки так легше вести спостережен-
ня і здійснювати технічний контроль. 

Передача викупу можлива у двох варіантах: викрадачам переда-
ється «лялька» або купюри позначаються спецзасобом (перед цим 
гроші мають бути оглянуті в присутності понятих, до протоколу зане-
сено їх номінал, номери). Особу, яка передаватиме викуп, потрібно 
проінструктувати (як поводитися під час передачі викупу), визначити 
маршрути відходу з місця зустрічі. Рекомендується використання 
радіомікрофона, який у присутності понятих необхідно віддати особі, 
котра передає викуп. Це дасть можливість слідчо-оперативній групі 
чути розмову, яка відбувається між родичами та злочинцями. Члени 
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слідчо-оперативної групи мають бути розосереджені біля місця пере-
дачі викупу. 

Під час розслідування викрадення людини проводиться така слід-
ча дія, як пред’явлення для впізнання. Для успішного проведення впіз-
нання потрібне контактування викраденої особи і викрадача з метою 
запам’ятовування зовнішнього вигляду злочинців, їхньої мови, поведін-
ки. У випадку запам’ятовування свідками згаданих вище рис вони також 
можуть взяти участь у провадженні цієї слідчої (розшукової) дії. Проте, 
як правило, викрадачі використовують засоби маскування, або викра-
дення людини відбувається настільки швидко, що свідки не встигають 
нічого запам’ятати. Результативним для доказування може стати 
пред’явлення для впізнання осіб, які надавали якісь послуги злочинцям, 
без залучення до конкретної злочинної діяльності (наприклад, особи, які 
надали приміщення для проживання; передали лист, записку або інший 
документ чи усно певні відомості від злочинців щодо утримання викра-
деного, висунутих вимог). Не менш важливе пред’явлення для впізнання 
зброї, інших предметів, що використовувалися для пригнічення волі, 
опору потерпілого (зокрема впізнання за індивідуальними особливостя-
ми мотузки, ременя, наручників, кляпа тощо). Наприклад під час розслі-
дування кримінальної справи за фактом викрадення малолітньої С. із 
метою використання для жебрацтва було проведене пред’явлення для 
впізнання, під час якого потерпіла впізнала осіб, які викрали її. 

Іноді небажано проводити з потерпілими та свідками впізнання 
членів організованої групи, якщо деякі з них перебувають на волі. У 
такому випадку слідчий може поставити під загрозу життя того, хто 
впізнає. Тоді бажано провести пред’явлення для впізнання за фотозні-
мками або в умовах, коли особа, котра впізнає, перебуває поза візуаль-
ним спостереженням особи, яку впізнають. Якщо ж викрадачі викори-
стовували засоби маскування і викрадена особа не може впізнати їх за 
ознаками зовнішності, проводиться впізнання особи за голосом. У та-
кому разі особою, котра впізнає, може бути як викрадена особа, так і її 
родичі, знайомі, яким передавалися вимоги телефоном.  

Під час розслідування викрадення людини може бути призначе-
но цілу низку судових експертиз, серед яких судово-дактилоскопічна 
(64%), судово-трасологічна експертиза слідів ніг людини та взуття 
(52,6%), експертиза слідів транспортних засобів, судово-почеркознавча 
(30,6%), судово-авторознавча (9,3%), фототехнічна (2,6%), експертиза 
відеозвукозапису (фоноскопічна – 16,6%, фонетична – 4%) та ін. 

Під час учинення викрадення людини організованою злочинною 
групою рекомендується призначати такий вид судово-психологічної 
експертизи, як судово-психологічна експертиза злочинного угрупо-
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вання для виявлення лідера в організованій злочинній групі і місця в її 
структурі інших членів групи. Основними питаннями судово-
психологічної експертизи злочинної групи є: визначення конкретної 
ролі кожного учасника у злочинних епізодах; ступінь впливу групи на 
окремого учасника; типові форми взаємодії між членами групи як під 
час учинення злочинів, так і в процесі розслідування; встановлення 
лідерів-організаторів. Для виявлення лідера і місця в її структурі інших 
членів групи рекомендується постановка таких запитань: 1) які психо-
логічні особливості кожного члена організованої злочинної групи; 
2) які психологічні риси кожного члена організованої злочинної групи 
сприяли його входженню до групи й участі в злочинній діяльності; 
3) яка структура міжособистісних зв’язків у середині цієї організованої 
злочинної групи з урахуванням чинників підпорядкування і лідерства; 
4) хто з обвинувачених є лідером цієї групи. 

 
 

ВИСНОВКИ 

 
Злочини, пов’язані із викраденням людей, вчинюваних організо-

ваними групами, є поширеним явищем у всьому світі. Як візначається у 
багатьох джерелах, кожного року жертвами відповідних злочинів стають 
понад 15 тисяч осіб.  

У цих методичних рекомендаціях, присвячених особливостям 
розслідування викрадення людей, вчинюваних організованими групами, 
проводиться кримінально-правова характеристика ознак складу злочину 
викрадення людини, передбаченого у ст. 146 КК України, із досліджен-
ням такого його кваліфікованого виду, як викрадення людини, вчинено-
го організованою групою. Наведено приклади відмежування викрадення 
людини від інших суміжних складів злочинів. 

Аналіз криміналістичної характеристики викрадення людини, 
зокрема її елементного складу, свідчить, що викрадення людини 
складається із п’яти послідовних дій – підготовки, захоплення, пере-
міщення, подальшого утримання, приховування. Проте під час ви-
крадення людини названі елементи не сприяють досягненню мети 
злочинної діяльності. Тому необхідна ще одна процедура – вплив на 
викрадену людину, близьких чи громадськість, що спрямований на 
досягнення поставленої злочинної мети. З точки зору теорії криміна-
лістики спосіб викрадення людини – це складна модель, до структури 
якої належать такі елементи: 1) спосіб підготовки; 2) спосіб учинен-
ня, який, своєю чергою, складається із захоплення, переміщення, 
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утримання і впливу; 3) спосіб приховування. Всі означені елементи 
взаємозалежні і застосовуються у певнй послідовності. Вплив як 
складова реалізації незаконних діянь щодо потерпілого у процесі йо-
го викрадення може виявлятися і в інших елементах системи: захоп-
ленні, переміщенні й утриманні. 

Підготовка до вчинення злочинів характерна для всіх злочинів у 
цілому і для викрадення людини зокрема. Існує певна модель підгото-
вки до вчинення цього злочину, що містить декілька етапів. Під час 
вибору конкретного способу викрадення злочинці враховують як ста-
тево-вікові та психологічні характеристики жертв, їхні фізичні особли-
вості, схильність до довірливості чи обачності, так і комунікабельність 
чи замкнутість. 

Під час викрадення людини чиниться вплив на викраденого, за-
звичай це погрози: заподіяння шкоди викраденому чи його родичам; 
заподіяння тілесних ушкоджень; катування, сковування наручниками, 
зв’язування тощо. Незалежно від згоди чи відмови потерпілого спла-
тити необхідну суму викупу злочинці встановлюють контакт із близь-
кими чи родичами викраденого з метою пред’явлення їм вимог про 
сплату викупу. Слідчою практикою встановлено, що найбільш типо-
вими способами передачі викупу є безконтактний та контактний. 

У разі вчинення викрадення людини здійснюються дії із прихо-
вування злочину. Дії викрадачів із приховування слідів ретельно пла-
нуються у взаємозв’язку зі способом учинення і можуть здійснюватися 
ними на стадії підготовки до вчинення викрадення людини, під час 
його вчинення, а також після вчинення злочину. На початковому етапі 
розслідування можливе виявлення ознак, характерних для штучно 
створюваної картини того, що відбулося. 

Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики 
досліджується у двох аспектах: індивідуалізації і типізації. Інфор-
мація про типову особу злочинця має суттєве криміналістичне зна-
чення, оскільки дає можливість виявити коло осіб, серед яких пере-
буває підозрюваний, висунути версії про можливих співучасників, 
застосовані злочинцями знаряддя посягання, визначити заходи що-
до перевірки цих версій, розробити і реалізувати тактичні операції і 
комбінації. Виокремлюють такі типи викрадачів (основою поділу є 
критерій обов’язків кожної особи, котра бере участь у викраденні, і 
характеристика кожної із цих осіб): а) організатор – особа, яка ор-
ганізувала вчинення викрадення людини чи керувала його підгото-
вкою або вчиненням, забезпечувала фінансування чи організовува-
ла приховування злочинної діяльності організованої злочинної гру-
пи або злочинної організації; б) викрадач-особа, яка у співучасті з 
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іншими суб’єктами злочину чи безпосередньо шляхом використан-
ня інших осіб вчинила злочин; в) помічник-особа, котра своїми по-
радами, вказівками, наданням засобів і знарядь чи усуненням пере-
шкод сприяла вчиненню викрадення людини, а також особа, яка 
заздалегідь обіцяла сховати злочинця чи знаряддя, засоби вчинення 
злочину, сліди злочину чи предмети, здобуті злочинним шляхом; г) 
посередник, за допомогою якого здійснюється передача вимог зло-
чинців родичам викраденої особи або отримання викупу. 

Результати проведеного нами дослідження свідчать, що здебі-
льшого викрадення людини вчиняється за попередньою змовою гру-
пою осіб та організованою групою. У таких випадках особа злочинця є 
колективним суб’єктом злочинної діяльності. Під час учинення викра-
дення людини організованою групою на вибір способу вчинення впли-
ває низка чинників: склад злочинної групи, кількість злочинців, наяв-
ність у них злочинного досвіду тощо. В організованій групі існує роз-
поділ ролей, кожен новий злочин все чіткіше визначає ролі учасників 
групи. 

Вивчення криміналістичного аспекту особи та поведінки потер-
пілого дає підстави не лише висунути слідчі версії про особу, котра 
вчинила злочин, з’ясувати розвиток причинного зв’язку у справі й оці-
нити значущість її окремих ланок, а й найбільш точно і повно виявити 
обставини, що спричиняють цей вид злочинів. Відомості про потерпі-
лого, його поведінку, зв’язки і взаємини з оточенням ведуть до встано-
влення зв’язку з особою, яка вчинила злочин, і з’ясування інших об-
ставин, що відбулися. 

Значення типових слідів для всього процесу розкриття і розслі-
дування викрадення людини полягає в їх інформативності, тобто в су-
купності тієї інформації, яку містять залишені сліди. 

Не тільки викрадення людини вчиняється, як правило, групою 
злочинців, але і потерпілими може бути група громадян. У цих випад-
ках обсяг роботи у справі стрімко збільшується, оскільки обставини, 
що підлягають встановленню, повинні досліджуватися щодо кожного 
потерпілого окремо, адже кожен з етапів вчинення такого злочину мо-
же реалізовуватись у різний час, відбуватися у різні способи, у різних 
місцях. Очевидно, що кожна з дій стосовно різних потерпілих може 
бути вчинена різними членами злочинної групи. Саме в цьому насам-
перед полягає складність справ розглянутої категорії. 

Під час розслідування більшості викрадень людини слідчим до-
водиться паралельно встановлювати та досліджувати дві категорії об-
ставин. По-перше, це обставини, які стосуються саме викрадення лю-
дини. По-друге, це обставини, які стосуються групового або організо-
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ваного характеру вчиненого злочину. В такому разі слід використову-
вати наукові рекомендації, розроблені спеціально для відповідної кате-
горії кримінальних проваджень.  

Під час розслідування проваджень про викрадення людини слі-
дчим варто прагнути встановити наявність усього комплексу ознак, що 
характеризують предмет доказування та склад злочину, зокрема орга-
нізованість, стійкість, цілісність, а в разі необхідності – й озброєність 
групи. Обумовлено це тим, що стійка організована й озброєна злочин-
на група (банда) представляє не сукупність осіб (її учасників), а ціліс-
ну асоціальну систему, яка набула у зв’язку з цим нових якостей і під-
вищеної суспільної небезпеки, що ускладнює їх викриття. Встановлен-
ню саме цих ознак органи досудового слідства не завжди приділяють 
необхідну увагу. Часто нез’ясованими залишаються особливості фор-
мування злочинної групи, її склад і структура, ролі кожного з учасни-
ків, а особливо лідерів, правила поведінки учасників у групі та за її 
межами тощо. 

Процес розслідування викрадення людини характеризується 
складною пошуковою діяльністю щодо виявлення різних доказів, що 
мають важливе значення і залежать від правильного визначення слід-
чим тієї слідчої ситуації, що виникає на початковому етапі розсліду-
вання. Залежно від того, яка слідча ситуація склалася на початковому 
етапі розслідування, для перевірки висунутих версій слідчий визначає 
черговість проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. 
Для всіх слідчих ситуацій будуть загальними заходи, що застосову-
ються для виявлення очевидців учиненого злочину: 1) подвірно-
поквартирні обходи; 2) встановлення водіїв транспортних засобів та їх 
пасажирів, котрі перебували в районі учинення злочину; 3) виявлення 
осіб, яка перебували чи працюють у районі учинення викрадення лю-
дини. В ході розслідування злочинів цієї категорії невідкладною слід-
чою дією стає допит заявника. 
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Розкошинська С. О., викладач (розд. 2.8); 
Созанський Т. І., канд. юрид. наук, доцент (розд. 2.1, 2.2); 
Сорока С. О., канд. юрид. наук, доцент (розд. 2.7); 
Татаров О. Ю., доктор юрид. наук, професор (розд. 2.5) 
Фаринник В. І., канд. юрид. наук, заслужений юрист України (розд. 1.1, 1.2); 
Хитра А. Я., канд. юрид. наук, доцент (розд. 1.1, 2.4); 
Цимбалюк М. М., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України 
(розд. 1.1); 
Щур Б. В., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України 
(розд. 1.2); 
Якимова С. В., канд. юрид. наук, доцент (розд. 2.4). 
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