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Передмова 

Реалії соціально-економічних та політичних перетво

рень, зростання соціальної нестабільності у суспільстві, 

поширення правового нігілізму, зріст злочинності вимага

ють зміцнення законності та правопорядку, підвищення 

професійної майстерності слідчих, прокурорів, суддів·. 

В умовах існування організованої та професійної злочин- f 
ності, виникнення нового типу злочинця, використання 

новітніх способів та <•технологіЙ>> вчинення злочинів пе-

ред криміналістикою постають важливі завдання, спрямо

вані на формування і пропонування практиці боротьби зі 

злочинністю наукових засобів, прийомів та методів. Кри

міналістична тактика- інтелектуальне ядро криміналісти-

ки, її логіко-психологічна основа. Засоби криміналістич-

ної тактики є надійним інструментом в роботі працівників 

правоохоронних органів. 

Пропоноване монографічне дослідження являє собою спро

бу розглянути криміналістичну тактику за допомогою сис

темно-структурного підходу, висвітлити їі методологічні за

сади, предмет, структуру та зміст окремих елементів. Сис

темність криміналістичної тактики простежується в її 

закономірних зв'язках, взаємообумовленості певних струк

турних елементів- тактичних прийомів, комбінацій (систем) 

чи тактичних операцій, механізмі їх реалізації. 

Розвиток криміналістичної тактики свідчить про гене

рат~іl ноnих ідей, формування різних напрямків в її струк

турі. О ·тrш пім часом виникають дискусійні теоретичні 

концепції, JJронопуються сумнівні рекомендації для впро

вадження в прак1·ику. ТаІ<ий стан впливає на наукову па

радигму та.І<ТИІ<И, на ;змінення пануючих ідей, розширен

ня її меж та зв' язків з іншими науковими галузями, звер

нення до нетрадиційного виріШення завдань. 
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У монографії комплексно досліджені проблеми кримі

валістичної тактики. За своєю структурою робота скла

дається з трьох частин та дев' яти розділів. Приділена дос

татня увага загально-теоретичним аспектам криміналістич

ної тактики: ролі та місцю в системі криміналістики, її 

тенденціям, сутності та змісту тактичних засобів. Розгля

нуто тактику слідчої та судової діяльності, визначено ти

пові системи тактичних прийомів та тактичні операції. 

Теоретичні пошуки та висновки проілюстровані судовою 

та слідчою практикою, емпіричними даними, отриманими 

автором (результати узагальнення 300 кримінальних справ 
з окремих категорій злочинів, анкетування і інтерв'юван

ня слідчих прокуратури та МВС України, що провадилися 

за спеціально розробленими методиками щодо загальних 
положень тактики (опитано 350 чол.) і специфіки тактики 
окремих процесуальних дій (опитано 400 чол.)), відомос
тями з інших узагальнень та аналізу матеріалів, у тому 

числі опублікованої слідчої і судової практики. В роботі 

пропонуються певні авторські бачення на проблеми кримі

налістичної тактики та шляхи їі розвитку. 

Автор висловлює щиру подяку всім, хто надав допомо

гу при підготовці даної монографії, а також буде вдячний 

читачам за їх відгуки та побажання. 



ЧАСТИНА 1. 

ТЕОРЕТИК О-МЕТОДОЛОГІЧНІ 

ЗАСАДИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 
ТАКТИКИ 

Розділ 1. Криміпалісти-чпа тактика 
в системі кримікалістики 

§ 1. Розвиток наукових уявлень 
про криміналістичну тактику 

За останні десятиріччя відбулися суттєві зміни в предметі 

криміналістичної тактики, виникли нові напрямки, сформу

вались окремі наукові теорії. Становлення криміналістичної 

тактики відрізняється нерівномірністю розвитку, гіперболі

зацією окремих її частин і напрямків. "У різні періоди часу 

відбувалось захоплення тактикою злочинної діяльності, вив

ченням особи і типу злочинця, а потім крен відбувся в бік 

слідчої тактиr<и, розробки прийомів слідчої діяльності. Сьо

годні в криміналістичній тактиці існує маса дискусійних по

ложень і концепцій, виникають псевдотеорії, пропонуються 

умоглядні конструкції. 

Виникнення криміналістичної тактики нерозривно пов' я

зане з історією розвитку наукових уявлень про криміналісти-
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ку як науку. У період зародження криміналістики як само

стійної галузі знання тактика розглядалася як частина 

поліцейської (кримінальної) техніки. Так, Е. Локар писав, 

що ми будемо називати поліцейською технікою сукупність 

методів, запозичених з біології, фізики, хімії й у дуже не

значній кількості з математики (теореми криптографії) і та

ких, що дають можливість встановити речові докази. Впадає 

в око, що таке визначення захоплює і судову медицину, і су

дову хімію, і психологію показань свідків. 1 П. І. Люблінсь

кий у вступній статті до "Нарису док'азового права" Дж. Стіфе
на зазначав, що дотепер криміналістика зберігає свій еклек

тичний характер, є конгломератом самих різнорідних знань, 

об'єднаних єдністю практичного інтересу. 2 Автор відокрем

лює в криміналістиці шість відділів, один із яких був сфор

мульований як вчення про методи вчинення різних злочинів 

і способів їх виявлення (кримінальна тактика). 3 

Термін "тактика" в етимологічному розумінні означає 

"військове мистецтво"; "уміння мати у своєму розпоряд

женні військові сили". 4 Воєнна тактика за своєю суттю 

відрізняється від криміналістичної. Мистецтво ведення 

бою відрізняється від мистецтва оперативно-розшукової, 

слідчої чи судової роботи. 

У працях вчених Австро-Угорщини і Німеччини (Е. Ану

шата, А. Вейнгарта, А. Гельвіга, Р. Гейндля, Г. Гросса, 

Г.Шнейкерта, В. Штібера та інших) відбиті перші уявлен

ня про кримінальну тактику. Зокрема, Г. Гросс зазначав, 

що криміналістика як вчення про реалії кримінального 

права, до яких слід віднести на перший план саму людину 

1 Локар 3. Руководство по криминалистике І Пер . проф. С.Б. Позпьrшева и 

Н.Б. Терзиева . - М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1941. - С. 9. 
2 Люблинский П.И. Предметь и значеніе ученія о доказательствах'Ь ... І І Дж. Сти· 

феН'Ь. Очерrt'Ьдоказательственнаrо права.· СПб: Сепатскаятипографія, 1910.-С.ХХ. 
3 Там само.- С . ХХ. 

• Даль Б. Толковьrй словарь живого великоруссrtого язьrка. - М.: Гос. изд-во 
иностр . и нац. словарей , 1956. - Т.4.- С.387. 
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(злочинця, свідка, експерта та суддю), розкриває перед 

нами сутність злочинних діянь, їх поча•rок, їх складові ча

стини, їх подальший перебіг та їх цілі. 5 А. Вейнгарт вказу

вав, що у боротьбі зі злочинністю, як і на війні, насампе

ред, необхідні енергійна діяльність, прояв особистої ініціа

ти ви та швидкість. Розпочинаючи розслідування з 

можливою поспішністю, не слід діяти необмірковано та на

вмання. Розслідування кожного злочину, а особливо у ви

падках важливих, необхідно вести за певним методом, сис

тематично і завиробленим планом. 6 'У кримінальній тактиці 

того часу викладалися особливості діяльності професійних 

злочинців, таємні способи їхнього спілкування, способи 

вчинення злочинів, відомості про поведінку злочинця до і 

після вчинення злочину, методи розкрит·rя злочинів, роз

шуку і затримання злочинців, також містилися рекомен

дації про проведення деяких слідчих дій (огляду місця дії 

і встановлення слідів, обшуку, допиту обвинувачених і 

свідків, порівняння почерків та ін.). 7 

Перші спроби дослідження проблем, що відносилися до 

криміналістичної тактики, були звернені до тактики ·rа

ких процесуальних дій, як огляд, обшук, допит. Так, вже 

в 1841 р. Я. Баршев здійснює спроби по формулюванню 
тактичних правил провадження огляду. 8 Його рекомен
дації не повторювали правила закону, а істотно доповню

вали їх низкою важливих моментів. 

Наприкінці ХІХ - поча'l'КУ ХХ ст. дослідження псих о-

• Гросс Г. Руttо:водство для судебньrх следо:вателей нак система r<рими.налис
тики.- Новое и:щ., псрсnсч. с изд. 1908 г.- М.: Леr<с:Jст, 2002.- С.ІХ. 

6 Вейнгарт Л. Уголо1шая тактика. Руководство к расследованию nреступле
ний.- СПб., 1912. - С . 5, 6. 

7 Більш дет. див.: Шти.бер В. и Шпейкерт Г. Практическое руководство для 
работниковуголовногорозьJСка.- Пер. снем . -М.: Гос. тех. изд-во, 1925. -С.35-
190; ЯІ<имов И.Н. Крим:ипалистюш. Ру1юводство по уголовной техниІ<е и такти
Іtе.- М., 1925.-430 с. 

8 Баршен Я. Основания уголоююго судопроизводства с применением R Рос
сийскому уголовному судопроизJІодству. -СПб., 1841. - C.l49-151. 
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логії показань свідків і обвинувачених виступає .як само

стійна тенденція в розвитку криміналістики. Численні 

наукові праці того часу присвячені проблемам помилок у 

показаннях свідків. 9 Відношення до показань свідків було 
вельми специфічним. Так, А. Гельніг вказував, що .якщо 

показання психічно здорових людей можуть користувати

ся повною довірою лише у рідких випадках, то повною 

мірою зрозумілим є те, що у показаннях душевнохворих і 

розумово відсталих обман зустрічається більш часто10 • Інте

рес .являють спроби визначити можливості щодо коректу

вання й усунення таких помилок у показаннях. Заслуго

вують на увагу в цьому сенсі вказівки М.М. Гродзинського 

про те, що питання про однаковість помилок у показаннях 

свідків ще вивчені недостатньо; тому ті дані, що здобуті 

дотепер, дозволяють поки прийти тільки до скромних вис

новків і притому переважно негативного характеру ... Що 
ж стосується досягнень позитивного характеру, то про них 

можливо буде говорити лише тоді, коли будуть відшукані 

способи точного обліку однакових помилок, і коли тим са

мим буде відкритий шлях до коректування досліджуваних 

показань у необхідних напрямках. В даний час таке корек

тування однакових помилок можливе не в усіх випад

ках ... 11 Такі висновки з' явилися передумовами до розроб

ки тактичних прийомів допиту. 

Дослідження r'енези криміналістичної тактики перед-

9 Голдовский О. Психология свидетельских показаний І jСудебпое обозрение. 

1904.- N216-18; Квачевекий А. О вьtзове и допросе в предварительном следствии 
І /Юридический вестник, 1869. -Кн. 7 -8; Кони А. Ф. евидетели на суде І /Пробле

мьІпсихологии.1901. -N2l;ЛиnмапнО. Психологиялжи/І Липманн О., Адам Л. 
Ложь в праве. - Х.: Юрид. и:зд-во УкраиньІ, 1929. - С.8 , 9; Штибер В . и Шней

керт Г . 3азнач. праця.- С. 60-65 та ін. 
10 Гельвиг А. Современная криминалистю<а (методьІ расследования преступ

лений) Пер. снем. Е. Л-ской / Под ред. П.И . Люблинского. -М.: Изд-во • Право 

ижизнм, 1925. -С.бl. 
11 Гродзинский М. Единообразие ошибок в свидетельских показаниях// Ар

хив криминологиии судебной медициньt, 1927.- Вьш. 3. - T. l.- Кн.ч. 4, 5.
С. 1005-1018. 
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бачає необхідність вивчення й аналізу визначень предме

та криміналістики, іменованою в той період кримінальною 

технікою. У 1915 р. С.М. Трегубов писав, що не претендую
чи на самостійне наукове значення, кримінальна техніка є 

прикладною, такою, що переслідує практичні цілі, науко

вою дисципліною, тісно пов' .язаною з кримінально-проце

суальним правом, і має своїм предметом вивчення найбільш 

доцільних способів і прийомів застосування методів природ

ничих наук й технічних знань до дослідження злочинів та 

встановленню особи злочинц.я. 12 У 1925 р. І.М. Якимов у 
своїй роботі ":Криміналістика. Посібник з кримінальної тех

ніки і тактики" зазначав, що криміналістика має своїм пред

метом вивчення найбільш доцільних способів і прийомів за

стосування методів природничих, медичних і технічних 

наук до розслідування злочинів і вивчення фізичної і мо

ральної особис'.rості злочинця. 13 Вже ці визначення містили 
вказівки на найбільш доцільні способи та прийоми розелі

дування злочинів, що виступають прообразом сучасних кри

міналістичних прийомів (у тому числі й тактичних). 

У підручнику криміналістики (1938 р.) криміналісти
ка визначається .як технічно прикладна наука про техні

ку, тактику і методику розслідування злочинів. 14 Такий 

розподіл був твердженням того, що криміналістика є сис

темою, одним із розділів .якої є тактика. Розгляд кримі

налістики .як механічного об'єднання криміналістичної 

техніки і слідчої тактики викликав заперечення, аргумен

товані тим, що криміналістична техніка і слідча тактика в 

практиці роботи слідчих органів доповнюються одна дру

гою і пов'язані єдністю слідчих дій. 15 

12 Трегубо:в С. Н. ОсиовІ.т уголопFrой технпки. Пг., 1915. С.14. 
13 Якимов И.Н. КримиuадІ1СТШ<а. РуІtОВодство по уголовной технпке итак

ти ке.- М., 1925.- С.~. 
14 Більш дет. див.: Криминалпстика. Техникаитактика расследованил пре

стушrений. - М., 1938. С.З 
15 Митричен С.П. Теоретические основьІ советской криминалистики (введе

ние в науку). - М., 1965. С.25. 
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Б.М. Шавер і А.І. Вінбергу низці підручників (1940, 
1949, 1950 рр.) криміналістику розглядали як науку про 
прийоми і методи виявлення та дослідження доказів, що 

використовуються з метою розкриття злочину, виявлення 

й упізнання злочинця. 16 У цьому визначенні понЯ'l"l'Я кри
міналістики мова вже йде не про запозичені з інших наук 

способи і прийоми, а про прийоми і методи виявлення і 

дослідження доказів, що "не пропонуються законом, а є 
лише науково-технічними і тактичними прийомами" .17 

У криміналістичній літера·rурі знайшли своє відбиття і 

спроби визначення поняття тактики. Історія криміналісти

ки знає різні терміни, що позначають її поняття: кримі

нальна тактика, слідча тактика, криміналістична такти

ка. Змінювалася не тільки назва тактики, але й її зміст. 

Так, від вивчення особи злочинців і способів вчинення зло

чинів, вироблення найкращих методів їхнього розкриття 

до дослідження прийомів проведення окремих процесуаль

них дій, тактика одержувала свій новий розвиток і відбу

валося її становлення. 

У 50-60-і рр. пройшли широкі дискусії про основні по

ложення слідчої (криміналістичної) тактики. 18 Вони 

відіграли важливу роль по активізації досліджень у галузі 

тактики, сприяли визначенню її предмета і змісту. Саме в 

te Шавер В.М., ВинберrА.И. КриМJІка;шс•t•ика: "Учебник. - М.: Юрид. изд-во 

НКЮСССР, 1940. - С.З; ВинбергА.И., ШаверВ.М. Криминалистn:ка: Учебни:к . 

М.: Гос. изд-ноюрид. лит., 1949. - С.З; ВинбергА.И., ШанерВ.М. КримІІНалисти

ка: Учебник.- М.: Гос. изд-во юрид. лит., 1950.- С.З. 
"Шавер Б.М., Ви:вберг А.И. Криминалистика: Учебвик. - М.: Юрид. изд-во 

НКЮ СССР, 1940. - С.З. 
Пода;Іьшю1 розвиток наунових уявлень про предмет нриміналістюш ДІНІ.: 

Белкин Р.С . Общая теория советской криминалпстики. - Саратов: И.зд-во Сара-

1'0вского ун-та, 1986. - С.6-55. 
•в Зміст дискусій викладається в наступвих nовідомленнях: В Совете Инстп

тута криминалистики ПрокуратурьІ СССР //Советсная кримивалиетика на служ

беследС1'ІJJІЯ. М.: Госюриздат, 1956. - Вьш. 7. - С.153-164; ГавриловО.А., Сол
Серко Л.А. Д11скуссия о некоторьІх основньrх положениях слІщс·гвенкой такти
ки //Вопрось• кримтпrалистиюr. - М.: Юрид. лит., 1964. - N!!lO. С.206-216. 
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цей час відбувається підготовка і захист докторських ди

сертацій з проблем слідчої тактики. 19 

Привертають увагу ті визначення тактики, що розгля

дають її як систему прийомів. Так, О.М. Васильєв визна

чає слідчу тактику як частину криміналістики, що трак

тує про систему заснованих на нормах кримінального про

цесу прийомів аr<тивного, швидкого і планомірного 

розслідування, загальних для розслідування усіх видів зло

чині в і здійснюваних із застосуванням ефективних засобів 

L<риміналістичної техніки20 чи як сис'rему тактичних 
прийомів, розроблених на основі наукової організації 

праці, логіки, психології й узагальнення слідчої практи

ки для організації планомірного розслідування злочину, 

правильного застосування логічних методів пізнання, фор

мування психології взаємин слідчого з учасниками слідчих 

дій й ефективного застосування науково-технічних засобів 

з метою успішного збирання доказів відповідно до крим і

пально-процесуальних норм. 21 В. П. Колмаков формулює 

визначення слідчої тактики як системи наукових методів 

і прийомів планомірної підготовки і здійснення слідчих і 

оперативно-розшукових дій. 22 

Аналогічним чином окремі автори визначають тактику 

судового слідства, зокрема, Л.Ю. Ароцкер пише, що під 

тактикою судового слідства мається на увазі система зас

нованих на кримінально-процесуальному законі прийомів 

і методів планомірної підготовки і проведення судового 

19 Див.: Васильев А.Н. ОсновЬІ следственной тактики: Автореф. дис ... д-ра 
юрид. наук: 12. ОО . 09. - М., 1960; Коновалова В. Е. Теоретичесrше проблемЬІ след
ственной тактики (Познавательная функция логики и психологии в следствен· 
ной тактиrtе): Автореф. дис ... д-ра юрид. наук: 12.00.09.- Х., 1966. - 30 с. 

20 Васильев А. Н. Осrювьr следственной тактики: Автореф. дис .... д-ра юрид. 
наук: 12.00.09.- М., 1960.- C.ll, 12. 

21 Васильев А.Н . Тактический nрием- основа следственной тактики І /Соци
алистическая законность.- М.: Известия, 1974.- N2 4.- С. 44. 

22 Колмаков В.П. Введение в курс науки советской криминалистики: Лек

ция. -Одесса, 1973. - С.12. 
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слідства в цілому й окремих судових дій, спрямованих на 

встановлення іс•J•ини по справі . 23 

Інтерес являють спроби деяких авторів розглядати визна

чення поняття криміналістичної тактики. Так, Р.С. Бєлкін 

вказує, що криміналістична ·гактика - це система науко

вих положень і розроблювальних на їхній основі рекомен

дацій з організації та планування попереднього і судового 

слідства, визначення лінії поведінки осіб, що здійснюють 

судове дослідження, і прийомів ,проведення окремих про

цесуальних дій, спрямованих на збирання і Дослідження 

доказів, на встановлення причин і умов, що сприяли вчи

ненню і приховуванню злочинів24 • В.О. Коновалова харак-
• 

теризує криміналістичну тактику як систему наукових 

прийомів і методів, заснованих на вимогах н:римінально

процесуального закону, що застосовуються при провадженні 

· слідчих дій і опера. тивно-розшукових заходів з метою попе
редження і розслідування злочинів25 чи .як систему плану

вання й організації розслідування, найбільш ефективних 

прийомів провадження окремих слідчих дій, що застосо

вуються з метою розкриття і попередження злочину. 26 

У сучасній теорії криміналістики теж звертається увага 

на системність криміналістичної тактики. Так, М.П. Ябло

ков і О.Ю. Головін пишуть, що криміналістична тактика 

23 Ароцкер Л.Е . Основнь1е вопросьІ тактики и методики судебного разбира

тельства //Настольная книга судьи (рассмотрение уголов.ньrх дел в суде первой 

инстанции). - М. : Юрид. лит., 1972.- С.151. 
24 Белкин Р .С. Общая теория сове1·ской криминал.І1С'J'ИКГ1. -Саратов: Изд-во 

Саратонекого ун-та, 1986. - С. 269; Белкин Р.С. Криминалистическая анцикло
педия. - М.: Мегатрон ХХІ, 2000. - 2-е изд. доп. - С. 102. 

25 Коновалова В.Е. Теоретич~ские проблемЬІ следс1·венной тактики (Позна
вательна я функция логики и психологии в следственной тактике): Автореф . дис . 
... д-ра юрид. наук: 12.00.09. - Х., 1966 . - С.15. 

~в ІСоІ-Іовалона В.Е. Криминалис·rическая тактика: принципьr и функции // 
Кримтrю1лис·r-икя и судебная зкспертиза. -К.: Вища школа, 1981. - Вьш . 22. 
С. 40; Коно.ваJюва В.Е. Предмет следственной тактики //ПроблемЬl социалис
ти<Jескоі1 :1аконноети на совремеином зтапе коммунистического с·гроительства. 

- Х.: Юрвуз, 1973. С . 219, 250. 
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являє собою систему теоретичних положень, які сформува

лися на підставі науково-практичного вивчення організа

ційно-управлінських та 9ціночно-поведінкових аспектів 

об'єктів криміналістики і така, що розробляє систему так

тичних рекомендацій по плануванню, організації і прове

детппо слідчих дій і різних. тактичних комплексів (операцій, 

н:омбі шщій) при розслідуванні і попередженні злочинів27 • 
І [а еьогодні у криміналістичній літературі мають місце 

rrроІІозиції стосовно змінення системи криміналістики. У 

r ~r.<>MY плані деякі позиції викликають заперечення і не 
відповідають об'єктивному положенню. Так, С.В. Лав

рухін, який проповідує нову модель криміналістики, об

межує криміналістичну тактику алгоритмами слідчих 

дій28 • За нашим переконанням, тактика не може бути обме

жена рамками алгоритмів і програм. Тактика не завжди є 

го·говою схемою, вона динамічна, ситуаційно залежна, інди

відуальна в кожному конкретному випадку. Тактика не 

повинна бути зведена тільки до шаблонів, схем, типового. 

Існує різномані·гтя прийомів, способів, методів за їх вида

ми, формами та внутрішнім змістом. Поряд з типовим зав

жди може мати місце атипове. 

Доси·rь специфічний підхід дР криміналістичної такти

ки висловлює Г.О. Зорін. Він пропонує так звану <<інтегра

тивна-модульну тактику>>, зміст якої полягає у максималь

но адекватній реакції криміналі~та на поставлену пробле

му. На його думку, механізм практичної реалізації 

інтегративна-модульної тактики передбачає: 1. Об'єднан
ня наявних тактичних елементів, які можна розподілити 

на 2 групи: а) класичні (прийоми, методи, засоби, способи, 

27 Незважаючи па сх,ладnість nролохrовапого визначснпя, позитивним є 
те, що автори зазначають шшпі засоби І'риміnалістичпої так1•ики (див.; Яб

локов Н.П., Головип А.Ю. Криминалистика; природа и система. - М. ; 

ЮрИСТ'Ь, 2005. - с. 135). 
28 Лаврух ин С.В. Система кримипалистин:и І /Государство иправо . - М., 1999. 

-:М8.-С.31-36. 
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тактичні операції, комбінації, тактики, стратегії); б) інтегра

тивна-модульні (ігри, ін•rриги, інверсії, ефекти, реагенти, 

тактичні пастки, а також фільтри ризику, помилок, інсце

нувань тощо). 2. Прогнозневизначення і пере·rворення 
зв'язків інтегрованих елемен·гів. 3. Ситуалогічне інтегру
вання, яке засноване на врахуванні трьох головних чин

ників: а) ситуація, яка може відігравати головну роль, роб

лячи при цьому суб'єкта своїм заручником (цен·грування 

на ситуацію); б) ситуація стає фоном обставин, в яких 

суб'єкт відіграє головну визначальну роль, де він домінує 

над ситуацією (центрування на особистість); в) ситуація і 

суб'єкт знаходяться у рівнодії і між ними немає супереч

ності (гармонія суб'єкта та ситуації). 4. Перетворення 
прийому, методу, засобу за евристичною методикою, а та

кож їх множинне інтегрування у різних поєднаннях з ме

тою створення тактичних модулів29 • 
Спроби надати криміналістичній ·rаК'l'ИЦі інтегративна

модульний характер є спірними. Оскільки тактика завжди 

об'єднувала, інтегрувала певні тактичні засоби і мала відпо

відну структуру. Іменувати елементи криміналістичної так

тики інтегративними модулями означає ускладнення нау

кового апарату. Окрім цього, викликають заперечення 

інтегративна-модульні тактичні елементи: ігри, інтриги, 

інверсії, ефекти, реагенти, тактичні пастки, а також фільтри 

ризику, помилок, інсценувань. 

Криміналістична тактика охоплює не тільки проблеми 

оптимізації слідчих дій. За своїм обсягом вона набагато шир

ша, її рекомендації не обмежуються тактикою розслідуван

ня злочинів. "У лі'l'ературних джерелах зазначається, що по

няття <<криміналістична тактика>> ширше за своїм змістом, 

11 : Іор11н Г.А. Звристические приемь1 и методЬІ для построения и реализации 

,.,,.,,., '"''''"""" мпдулhной тактики // Зффективность уголовной юс·гиции в кон
" 1 "' ІІ·р. <ІІІІ'ІІ<''ІІІІ\ нрА.ІJА.: Ma'l·ep. междунар. науч. конф. - Минсн: БГУ, 2003 . 
! І ІІ•І І'ІІ , 
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оскільки включає не лише аспекти власне <•слідства•> (попе

реднє, судоn .), але й всі інші сфери, де можуть використо
вувати<' .ІІ н ложення криміналістичної тактики (наприк

лн;~. 'І'ІІІ<'І' І ш:а обвинувачення і захисту, які ще чекають своєї 

(ІО.ІJІО )І И):ю. 

< k'І'< пнім часом у криміналістиці у багатьох випадках 
1 JІІІМіналістичну тактику ототожнюють зі слідчою. Фак

'І'~J •rпо використовують термін «криміналістична тактика>> 

нн: біт~ш привабливий за звучанням, а не за змістом. 31 

В. П. Бахіп, М.Ч. Когамов і Н.С. Карпов зазначають, що 

щшміналістичну тактику необхідно розглядати як теоре-

1'ичпj основи слідчої діяльності, і як практичну реалізацію 

ІІрнйомів і способів даної діяльності, тобто практику, вив

'Н'ІШЯ .нкої дає можливість формулювати і розвивати її те

ОJ>С'І'ИЧНі основи. 32 У являється, що предмет криміналістич
ної тактики розповсюджується не тільки на слідчу 

діяльність, а й на розшукову, судову, адвокатську та ін. 

Важливим об'єктом вивчення криміналістичної тактики 

є злочинна діяльність. Процес злочинної діяльності дуже 

специфічний і своєрідний. Така ділльність містить у собі 

не тільки конкретний акт вчинення злочину, але й більш 

широке коло дій по забезпеченню життя злочинця. 33 

Спроби вийти за межі слідчої тактики прослідковуються 

у О.Я. Баєва. На його думку, в системі криміналістичної 

' t 'ІІ І ('І'І1ІСИ можна виокремити три самостійні підсистеми: так-

" І 11 ІІІ В.П., Гора І.В., Цимбал П.В. Криміналістика: Курс лекцій. - Ч.l. 
ІрІІіtщ 1 нд . дnс України, 2002.- C.l77. 

11 ' І'111 , r ~ІІ(ЛИКАЄ заперечення розуміння структури і змісту криміналістич

ної 'І'ІІІ ·1 ш• 11 11 . М. Ахтирською (див.: Ахтирська Н.М. Криміналістична такти
ка: !ІJ>ІІІІІ(ІІІІІІ І функції: Автореф .... дне. канд. юрид. паук: 12.00.09/ Пац. юрид. 
акад. УІ<рІІІІІІІ , ., 1998.- С.4, 5). 

32 БахlІІІ 11 11 , І огnмов М.Ч., Карпов Н.С. Допрос па предварительпом след
ствии (угшнІІІІІо ІІfЮЦІ'ссуальвме и криминалистические вопросьr). - Алматьr: 
Оркевиет, 1!111!1 . ( ',НП. 

38 Бахип В. І І ., Knpnoв Н. С . Преступвая деятельность каr< об'Ьокт кримипа
листичосІ<ОІ'О иау• t('І!Ия: Лсr<ция.- К. , 1999.- С.В. 
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·гику слідчу (попереднього розслідування злочинів); ·гакти

ку прокурорську (державного обвинувачення по криміналь

них справах); тактику адвокатську (професійного захисту 

від підозри або обвинувачення у вчиненні злочину).34 

Існує думка, що тактика необхідна там, де зустрічаєть

ся протидія цілям предметної діяльності або досягненню 

конкретного результату, і спрямована вона на його подо

лання або нейтралізацію. У найбільш загальному вигляді 

тактика полягає в умінні «перехитрити>> протидіючу сто

рону за рахунок маскування своїх намірів, шляхом введен

ня в оману, спонукання до певних дій.35 Аналогічних по

глядів дотримується В.В:. Весельський, який зазначає, що 

криміналістична тактика- це уміння (здатність) перехит

рИ1'И особу, яка протидіє встановленню об'єктивної істи

ни36. О.В. Полставалов пропонує розглядати криміналістич

ну конфліктологію, як тактику подолання конфлікту і вета

новлення психологічного контакту87 • 
Такапозиція відображає лише одну сторонукриміналістич

ної тактики, пов'язану із подоланням протидії зацікавле

них осіб. Однак тактика існує й там, де не потрібно перебо

рювати протидії (наприклад, надати допомогу добросовіс

ному допитуваному в пригадуванні забутого чи встановити 

психологічний контакт із жертвою злочинного посягання 

й ін.). Тактика- це не тільки протидіюча сила, а й надійний 

інструмен·г у руках судово-слідчих та оперативних праців

ників. Виникнувши у відповідь на по·rреби практики у виг-

34 Баев О.Я. Основьт криминалистики: Курс лекций.- М.: Зкзамен, 2001. 
- с. 184. 

35 Бахин В.П., Карпов Н.С. Понятие и сущность криминалистической такти

ки І /Современньте проблемьr криминалистики. Трудьr Академии управления. -
М.: А1<ад. упр. МВД России, 1998. - С.9. 

36 Весельський В.Н:. Сучасні проблеми допиту (процесуальні, органі:заційnі і 

пн<тичні аспекти): Автореф .... дис. У<анд. юрид. наук.- н:., 1999.- С. 4. 
87 ІІ.олстоnалов О.В. Криминалистическа.я т<онфликтология: соnрсмеппме 

nравствсnш:.rс и психологические nроблемьr: Монография.- Уфа: РИО БашГУ, 

2002. - с. 1 о .. 
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ляді окремих прийомів і рекомендацій проведення слідчих 

дій, 38 криміналістична тактика сьогодні сформувалася в 

систему наукових положень, які складають елементи за

гальної теорії криміналістичної науки. 39 

§ 2. Стр~тура та зміст криміналістичної тактики 

Структура криміналістичної тактики передбачає виок

ремлення певних її елементів, частин. Існують різні підхо

ди до структури криміналістичної тактики. 

Зокрема, існує позиція стосовно розподілу криміналістич

ної тактики на дві частини: 1) загальної частини (загальні 
положення криміналістичної тактики, криміналістичне 

вчення про тактичні прийоми, комбінації і операції, взає

модія в процесі розкриття і розслідування злочинів, взає

модія правоохоронних органів із засобами масової інфор

мації 'І'а залучення громадськості до розкриття, розсліду

вання та попередження злочинів); 2) особливої частини 
(охоплює тактику окремих слідчих дій та використання 

спеціальних знань )10
• Такий розподіл є достатньо умовним 

Він не охоплює всього змісту криміналістичної тактики, а 

обмежується лише слідчою тактикою. Причому окремі 

елементи, які запропоновано, більше тяжіють до кримі

валістичної методики (наприклад, взаємодія в процесі 

розкриття і розслідування злочинів). 

М.П. Яблоков і О.Ю. Головін вважають, що у структурі 

38 Інтерес має визначення слідчої тактики як логіки розслідування, nід якою 
І\tаЄ1'ьс.я на увазі оn тимальва система. рекомендацій по розслідуванню злочинів, 

якій притаманний характер наукових закономірностей (див.: Митричен С.П. 

Следственвая тактика зто мастерс1•во І /Социалистическая законность. - М., 
1971. - N2 4.- С.86-94). 

30 Аверь.янова Т.В., Белкин Р.С., Rорухов Ю.Г., Россинекал Е.Р. Rримина
щrстика: Учебник длявузовІ Под ред. Р .С . Белкива. - М . : НОРМА-ИНФРА-М, 

1999. -С.4.65. 
40 Rypc кримивалисти:ки. В З т. Т .1. Общетеоретические вопросьт. Rриминалис

·rичес:кал ·.гехвика. Rрим:юнuшстичес:кал тактіfИТІІод ред....Q.Н J':.ш1.qановой и А.А. 

Стеuан:ова. - СПб: Изд-во <•Юридический цен р ~п~~с•,:2004 . гo C,J."ffiJ2; ._ , _ _ 
·' _., ,,afИR1; ІСНЇ (І '·•·lі.<МЩ 

• ·- J росJІана M.v. or 
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криміналістичної тактики традиційно виокремлюються 

дві основні частини: 1) загальна частина, в якій викладаєть
ся поняття, сутність і зміст криміналістичної тактики і 

складових її підрозділів, її зв'язок з іншими частинами 

криміналістики, основні понятійні категорії криміналі

стичної тактики (тактичний прийом, тактичне завдання, 

тактичне рішення, тактичні комплекси (комбінації і опе

рації) і тактичний ризик), а також основи тактики слідчих 

та інших процесуальних дій, тактичних операцій; 2) особ
лива частина (підрозділи І<.риміналістичної тактики) несе 

основне функціональне або практичне навантаження да

ного розділу криміналістики. До числа основних 

підрозділів криміналістичної тактики відносять: тактику 

проведення слідчих дій і тактичних операцій; тактику про

ведення деяких інших процесуальних дій (затримання, 

прийняття явки з повинною, накладення арешту на май

но, обрання запобіжних заходів та ін.); тактику взаємодії 

слідчого і оперативно-розшукових та інших правоохорон

них органів, використання в розслідуванні оперативно

розшукової та іншої процесуальної (допоміжної) інфор

мації; тактику використання спеціальних знань при роз

слідуванні; тактику розшукової діяльності слідчого41 • 
Пропонована структура криміналістичної тактики звер

нена тільки до слідчої діяльності і фактично не виходить 

за її межі. Що ж стосується так'l·ичних засобів, то вони роз

глядаються, на думку авторів, як в загальній, так і в особ

ливій частині. Особлива частина складається з певних 

підрозділів, тобто вона не є єдиною. 

У криміналістичних джерелах мали місце пропозиції 

щодо побудови інтегративно-модульної тактики42 та виок-

<t Яблоков ІІ.П., Головин А.Ю. Криминалистика: природа и система.- М.: 

ЮрИСТ'Ь, 2005. - С.136, 137. 
' 2 Зо рип Г.А. Звристические приеМЬІ и методьr дл.я построеnи.я и реализации ин· 

тегративно-модульпой тактmtи І І Зффективность уголовной юстиции в контексте 

всрховепствапрt:ІDа: Матер. междунар. науч. rtОпф. - Мипск:БГУ, 2003. - С.189-191. 
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ремлення інтегративна-тактичних модулів43 • На думку ав

•горів, інтегративна-тактичні модулі передбачають: 1. Вико
ристовувати у запитаннях семичленну формулу: хто, що, 

де, коли, як, чим, навіщо. По•гім помножи'І'И кожний еле

мен·г на будь-який інший, створивши композицію: хто

що, хто- коли, хто- чим, хто- навіщо, хто- чому, хто

кому ... 2. Використовувати метод контрольних запитань 
<<адвоката-диявола•>, задав при цьому собі самому усі 

найбільш неприємні запитання по проблемі. 3. Викорис
товувати метод типових запитань по аналогічній проблемі 

зі с•гандартним <<обличчям•>. 4. При побудові тактичного 
модуля ранжирувати інформацію, розставляти її за хро

нологією та за значимістю, за наявністю зв'язків і за сис

·гемами використання. 5. Інтегрувати, збирати і розбирати 
інформацію, будувати макети проблеми, її схеми. 6. Спира
тися на аналогії вчинення і розкриття. 7. Шукати супереч
ності, невідповідності інсценування. 8. Раціоналізувати 
систему методів розкриття перестановленням, перевертан

ням, комбінуванням, роз'єднанням частин та ін. 9. Реф
лексувати: думати за супротивника; думати за помічників; 

думати за глядачів (думати за всіх). 10. Шукати ключове 
слово до вирішення проблеми. 11. Максимально заванта
жити допит с·rандартними типовими запитаннями тощон. 

Відображення даної позиції свідчить не про структуру 

криміналістичної тактики, а про рекомендації у застосу

ванні певних тактичних засобів. Евристичність тактично

го прийому залежить не тільки від визначення його змісту, 

а й часу, місця, послідовності та інших чинників застосу-

43 Зорин Г .А., Зорина Н.А. Звристические приемьr построения: и использова

ния интегративnо-тактических модулей І І 8ффективность уголовной юстиции 

в контексте верховеветва nрава: Матер. междунар . науч. конф.- Минск: БГУ, 

2003. - С . 193-195. 
44 Зорин Г .А., Зориnа Н.А. Звристические nриемЬІ nостроения и использова

ния интегративно-тактических модулей І І Зффективность уголовной юстиции 

в контексте верховенства права: Матер. междунар. науч. Ftонф. - Миuск: БГУ, 

2003. - С.193-195. 
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вання. Назва інтегративна-тактичні модулі є більш широ

кою, ніж реальний зміст, що запропонований. Модулі- це 

блоки (елементи), з яких має складатися тактика, а не 

тільки "евристичні" рекомендації. Причому багато реко

мендацій адресовано цілком до слідчої діяльності, а деякі 

-до окремих слідчих дій (наприклад, допиту). Такі реко

мендації не охоплюють всієї криміналістичної тактики. 

Тенденції розвитку криміналістичної тактики вимага

ють розширення її меж дослідження. На нашу думку, за 

своїм змістом криміналістична тактика повинна мати три

рівневу структуру: 

1) загальпі положепп.я (поняття і предмет криміналістич
ної тактики, її принципи, функції, елементи, планування й 

організацію розслідування і судового розгляду та ін.); 

2) галузі (слідча тактика, судова тактика, тактика роз
шукової діяльності, тактика злочинної діяльнос'l'і); 

3) окре.мі наукові теорії (теорія прийняття тактичних 
рішень, теорія криміналістичного спілкування, теорія так

тичних операцій, теорія слідчої ситуації, теорія система

ти зації тактичних прийомів тощо )45
• 

Оскільки тактика- частина науки, вона не може не 

охоплювати якихось елементів цієї науки, її положень. 

Ними можуть бути окремі криміналістичні теорії або їхні 

структурні підрозділи. 46 Окремі наукові теорії в криміна

лістичній 'l'аІ<тиці мають різний ступінь сформованос'rі. У 

цьому плані криміналістична тактика є відкритою систе

мою, що характеризується появою нових теорій. 

Найбільш розробленою галуззю криміналістичної так

тики є слідча. Слідча тактика пов' язана з процедурою роз-

46 Деякі окремі криміnалістичні теорії, заnроnоповані останпім часом, мають 

падумаnий характер, є фаптомами криміnалістю<и (більш дст. див.: Белкип Р.С. 

Ериминалистика: nроблемьr сегодняшнего дня. Злободневньrе вопросьr российс

койкримипалистики. - М.: Норма, 2001. - С. 219-237). 
16 Белкип Р . С. Очсрr<и криминалистической тактики: Учеб. пособие. - Вол

гоград: ВСШ МВД РФ, 1993.- С. 9. 



Криміналістична тактика 2 1 

слідування злочинів, проведенням окремих слідчих дій та 

їхніх комплексів, інтелектуальною діяльністю слідчого. 

Розслідування злочинів являє собою специфічний вид 

пізнання минулих подій, особливості якого визначаються 

цілями, регламен·гацією процедури, засобами і методами 

збирання інформації для вирішення завдань кримінально

го судочинства47 • За своїм обсягом слідча тактика ширше 

тактики слідчих дій. 

Недостатньо дослідженою в теоретичному плані висту

пає судова тактика, тактичні особливості судового 

слідства, тактичні прийоми проведення судових дій. Су

дова реформа в Україні ставить за мету звільнити суд від 

виконання будь-яких функцій обвинувачення. Суд пови

нен вислухати думки сторін, що змаг.аються (державного 

обвинувача і захисника), про доведеність обвинувачення, 

перевірити наявні у справі докази. Конституція України 

як принципи судочинства оголошує рівність усіх учас

ників процесу перед законом та судом, змагальність сторін 

та свободу в поданні суду своїх доказів. 3 урахуванням 
цього конституційного положення якісно змінюється й 

тактика провадження таких судових дій, як допит, очна 

ставка, пред'явлення для впізнання, огляд місця події та 

ін. У зв'язку з цим можна говорити про тактику суду 

(судді), тактику державного обвинувачення і тактику про

фесійного захисту48 • 

У криміналістичній теорії останнім часом проводилися 

певні дослідження щодо судової тактики. Так, Л.С. Кис-

47 Бахин В.П. Понятие, сущность и содержание криминалистичесr~ой такти
ки . Лющия:.- Симферополь, 1999.- С.3. 

48 На думку О.Я. Баєва, в системі криміналістичної тактики можна виокре

мити дві самостійні підсистеми: тактику кримінального переслідування, яка у 

сnою чергу складається: з слідчої- попереднього розслідування :злочинів і танти

ки nрокурорської- державного обвинувачення по кримінальним справам, і так

тику адвокатську (таr~тику професійного захисту від підозри або обвинувачення 

у вчепні злочину) (див . : Баев О .Я. Основьr Іtриминалистики: І>:урс лекций.- 2-е 

изд., перераб . и доп.- М.: Изд-во "Зкзамен" , 2003.- С . 200). 
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ленко зробив спробу в дослідженні тактики судового 

слідства та визначення її місця в системі криміналістики49 • 

На його думку, тактика судового слідства є логічно по

слідовною і завершальною частиною тактики криміналістич

ної. В іншому випадку процес розслідування залишається 

не завершеним, а завдання криміналістики (як науки) за

лишаються не вирішеними. 50 

Існують й інші думки щодо судової тактики. Зокрема, 

М.П. Яблоков і О.Ю. Головін зазначають, що питання про 

особливості та обсяг використання судом рекомендацій 

криміналістичної тактики у відповідності з чинним кримі

надьно-процесуальним законодавством потребує додаткових 

наукових досліджень. Перш за все, це стосує·rься самого 

поняття <<тактики судового слідства>> в умовах змагально

го процесу, більш чіткого визначення мети, завдань і 

суб'єктів криміналістичної діяльнос'l'і, котра може бути 

здійснена під час такого судового розгляду. Хоча автори 

вважають, що стосовно тактики судового слідства можна 

говорити лише про рекомендації криміналістичного харак

теру по проведенню судом низки процесуальних дій, спря

мованих на дослідження і перевірку доказів по справі (до

пити підсудного, потерпілого, свідків, експерта, призна

чення судової експертизи, огляд речових доказів, 

місцевості та приміщень, проведення слідчого експеримен

ту, пред' явлення для впізнання і освідування), а також для 

вирішення окремих ситуаційних завдань 51 • 

Дискусійними залишаються питання про тактику опе

ративно-розшукових заходів і тактику розшуку. Процес 

становлення теорії оперативно-розшукової діяльності як 

самостійної галузі багато в чому схожий з історією розвит-

49 Кисленко С.Л . Тактика судебного следствия: и ее место в системе кримина
листики: Автореф. дис .... канд. юрид. наук: 12.00.09.- Саратов, 2002.-30 с. 

50 Кисленко С.Л. Зазпач. праця:. - С.16. 
"'Яблоков ІІ.П. Головин А.Ю. Кримииалистика: nрирода и система.- М.: 

Юрист'!>, 2005. - С.139, 140. 
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н:у криміналістики: спочатку елементи цієї теорії 'та прав:-_ 

тичні рекомендації з проведення оперативно-розшукових 

aaxo,n;i n розроблялися у розділі кримінальної тактики. На 
<·t ,ot 'uднi тактику розшукової діяльності слідчого розгля

дають .як певний підрозділ криміналістичної тактики52 • 

Розшукова діяльність є функцією органів дізнання та 

досудового слідства. Розшукова діяльність органів дізнан

ня має непроцесуальний, переважно розвідувальний ха

рактер та здійснюється спеціальними засобами. Розшуко

ва діяльність слідчого охоплює слідчі дії, розшукові й 

організаційно-технічні заходи слідчого. 

Негласна оперативно-розшукова діяльність дозволяє 

відслідковувати злочини, що готуються і вчиняються, кон

тролювати злочинну діяльність, активно впливати на неї, 

приймати відповідні рішення, а також використовувати 

весь потенціал оперативно-розшукових заходів для роз

криття вже вчинених злочинів, надавати істотну допомо

гу в розслідуванні злочинів. 53 Тактика провадження опе
ративно-розшукових заходів повинна посісти відповідне 

місце не тільки у теорії оперативно-розшукової діяльності, 

а й у криміналістиці. Це пов' яз ан о з тим, що хоча природа 

оперативно-розшукової та кримінально-процесуальної 

діяльності різна, однак існує тенденція до легалізації та 

надання доказової сили оперативно-розшуковим заходам. 

Так, згідно зі ст. 65 КПК України доказами в кримінальній 
справі є всякі фактичні дані, які, зокрема, можуть вста

новлюватися протоколами з відповідними додатками, 

складеними уповноваженими органами за результатами 

оперативно-розшукових заходів, та іншими документами. 

У ст. 66 КПК України зазначено, що у передбачених зако-

•
2 .Яблоков Н.П ., Головин А.Ю. Криминалистика: природа и система. - М.: 

ЮрИСТ'Ь, 2005 . - С.137 . 
63 Филимонов Б .А. О понs1тии оперативно-розьrс:кной деятельности І /У креn

ление за:конности и борьба с прес·гупнос1'ью.- Вестн. Моск. ун-та. - Сер. 11: Пра
во, 1996. - N2 4 . - С . 28 -40 . 
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ном випадках особа, яка проводить дізнання, слідчий, про

курор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, 

вправі доручити підрозділам, які здійснюють оперативно

розшукову діяльність, провести оперативно-розшукові за

ходи чи використати засоби для отримання даних, які мо

жуть бути доказами у кримінальній справі. 

Необr'рунтовано забутою є тактика злочинної діяльності 

(кримінальна тактика), яка визначає типові способи вчи

нення та приховування злочинів, форми поведінки злочин

ця, його психологічний портрет, особливості протидії заці

кавлених осіб, створення інсценувань та фальсифікацій. У 

злочинців в процесі злочинної діяльності виробляються 

своєрідні вміння та навички, звички та схильності, тобто 

<• злочинний почерк>>. Схильність до вчинення злочинів 

певним способом є передумовою кримінальної професіона

лізації. Спроби типізувати особливості професійних зло

чинців прослідковуються вже у В. Штібера і Г. Шнейкер

та. 54 Так, професійні злодії поділяються на кишенькових 

злодіїв, домушників, ск окарей та ін. Знання специфіки спо

собів професійної злочинної діяльності - ключ до виявлен

ня винуватих. Однак з початку 30-х рр. ХХ ст.професійна 

злочинна діяльність у нашій країні належним чином не дос

ліджувалася. JІише в останні роки стали з' являтися окремі 

публікації55 і навіть дисертаційні дослідження56 • 

54 ІІ1rибер В., Шнейкерт Г. Практическое руководС'І'ВО дл.я рабО1'ІШков уго

ловного розьтска /Пер. с нем. - М.: Гос. техн. изд - во, 1925.- С.166-190. 
55 Вахин В.П. Задачи криминалис·І·нки в современнь1х условиях І /Аr<туаль

ньrе проблемьr уголовного процесса и криминаmrстики на совремеином зтапе : Меж

вуз. сб. науч. тр. - Одесса: Одесский ун-т, 1993. - С. 96-103; Вахін В.П., Гора І .В., 
Цимбал П.В. Криміналістика: Курс лекцій. - Ч.l. - Ірпінь: Акад. ДПС Уr<раїви, 

2002. - C.l72-176; Вахин В., Дзоз В., н:арпов Н. Тактика престунной деятельнос
ти І /Закони жизнь. - Кюпинев,1999. - NQ 12. - С.24-25; Вахин в.п, н:арпов н.с. 

Понятие и сущность крпминалистичесr<ой тактики: ТрудЬІ Аrщдемни управления 

МВД России. - М., 1998. - С. 9-19; ВахинВ.П. КарповН. С. Прес•J·упнаядеятель

ность r<:щ об'Ьект криминалистического изучения: Лекция. - К., 1999. - 22 с. 
56 Див . : Сю<ало В.О . Так·rика злочинної ді.пльності: Автореф. дис .... канд. 

юрид. наук: 12.00.09 І Нац. акад. внутр. справ України.- К, 2002. -16 с. 
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Сучасна криміналістична теорія не має достатньої 

кількості досліджень в галузі тактики злочинної діяльності 

та не виділяє її у своїй структурі. Разом з тим, особливості 

кримінальної тактики необхідно враховувати судово

слідчим працівникам під час провадження процесуальних 

дій, виявлення слідів злочину, встановлення неправдивих 

відображень- негативних обставин, при викритті зло

чинців. Справедливо пишуть деякі криміналісти стосовно 

кримінальної тактики: для того, щоб тактично, грамотно 

вести розслідування, необхідно знати так'l'ИКУ дій зло

чинців і мати арсенал достатніх засобів виявлення та ней

тралізації їхніх тактичних вивертів. Звідси випливає не

обхідність криміналістичного вивчення злочинної діяль

ності як соціального явища і такого її елемента, як 

тактика 57• У літературних джерелах висловлюються й інші 

думки щодо місця злочинної (кримінальної) тактики у 

структурі криміналістики, її певного самостійного зна чен~ 

ня чи віднесеності до криміналістичної методики (або її 

окремих положень) ~>8 • 

Структурність криміналістичної тактики можна просте

жити на її елементному складі, який передбачає виділен

ня тих <<ЧастоК>>, на яких Грунтується тактика: 

1) тактичпий прийом як спосіб здійснення процесуаль
ної дії, спрямований на досягнення її мети; 

2) тактичпа рекомепдація - науково обГрунтована та 

перевірена практикою порада щодо вибору і застосування 

засобів, прийомів та форм поведінки; 

3) система (підсистема) тактичпих прийомів (тактич
на комбінація) -упорядкована сукупністьвзаємопов'язаних 

та взаемеобумовлених прийомів, що мають цільову спрямо-

57 Бахин В.П., Rогамов М. Ч., Карпов Н.С. Допрос на предварительном след
ствии (уголовно-процессуальньrе и криминалистические вопросьr). - Алматьr: 
Орr<ениет, 1999. - С.97-98. 

58 Яблоков Н. П., Головип А.Ю. Rриминалистика: природа и система. - М.: 
Юрист'Ь, 2005. -C.l38. 
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ваність у процесі її реалізації (іноді систему тю~:·rичних 

прийомів іменують тактичною комбінацією); 

4) таюпика слідчої (судової, оперативно-розшукової) 

дії,5з яка охоплює весь типовий таК'rичний комплекс мож

ливого її здійснення, реалізації; 

5) система слідчих або ін.ших дій (тактична операція), 
яка спрямована на виконання завдання розслідування у 

відповідній слідчій ситуації. 

На сучасному етапі розвитку криміналістики "елемент

ний склад" справедливо називають засобами криміналістич

ної тактики. Так, деякі вчені-криміналісти пишуть, що 

головними засобами криміналістичної тактики є тактичні 

прийоми й рекомендації, а також слідчі дії, у рамках яких 

вони реалізуються. 5° Акцентування уваги на тому, що пе

рераховані засоби є головними, є не зовсім справедливим. 

Засобами криміналістичної тактики є також системи так

тичних прийомів (тактичні комбінації), тактичні операції, 

тактика окремої слідчої дії та ін. 

Аналіз структури криміналістичної тактики дозволяє 

звернути увагу й на певні нові її елементи. Так, О .Я. Баєв 

вирізняє "тактику кримінального переслідування і про

фесійного захисту від нього"61 ; М.О. Баєв досліджує "так
тику професійного захисту" і виокремлює загальну •ra особ
ливу частини62 • В.П. Бахін аргументує доцільність "так

тики повторного слідства"63 • І.І. Ульвачова піддає аналізу 

59 Розгляду етапів формуваШІ я такт:иr<и слідчих дій, її змісту і системи при

діляє увагу Д.С. Хижняк (див.: Хижню< Д.С. Процессуальш>Іе и криминалисти

ческие проблемьr развития тактики следственньrх действий: Монография І Под 

ред . В.И. Комиссарова. - М.: Изд-во •Юрлитинформ•, 2004. - 128 с.). 
60 Бахін В.П., Гора І.В., Цимбал П.В. Криміналістиr<а: Курс лекцій (ч.l).

Ірпінь: Акад. ДПС України, 2002.- C.l79 . 
61 БаенО.Я. Тактикауголовногоареследованияипро(!JеССиопальнойзащитьrотпего. 

СледствеJшая тактика: Науч.- праr•т . пособие.- М.: Изд-во •Зкзамен•, 2003. - 432 с . 
62 Баев М.О. Тактические основьr деятельности адвоката-защитника в уго

ловном судопроизводстве. - Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2004.- 220 с. 
63 БахинВ.П. Криминалистика. Проблемьr и мнения (1962-2002).- н:., 2002. 

- с. 168-175. 
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"тактику проведення повторних слідчих дій"64 • Б.В. Щур 

досліджує "тактику нейтралізації протидії розслідуван

ню"65. В. В. Войніков вивчає "тактику забезпечення безпе

ки у кримінальному судочинстві"66 • Зустрічаються й інші 

пропозиції до вискремлення структурних елементів кри

міналістичної тактики67 • 

64 У львачева И.И. Повторньrе следственньrе действия (уголовно·nроцессуаль· 
нЬІелкриминалистические аспеr<тЬІ): Автореф. дис .... канд. юрид. наук: 12.00.09 
І Воронеж. гос. ун-т. - Воронеж, 2005. - 24 с.; Ульвачева И. И. Пов·горньrе с.лед· 

ственньrе действия: уголовно-процессуальньrе и криминалистические аспектьr: 

Монографил І Науч. ред. О.Я. Баев.- Воронеж: Изд-во Исто"Ки, 2006. -126 с. 
"

5 Щур Б.В . Тюи·ика нейтралізації nро·rидії розслідуванню злочинів, вчине· 

нпх організованими групами: Монографія І За ред. В.Ю. Шепіть"Ка.- Х.: Гриф, 

2005. - 1 76 с . ; Щур Б.В. Тактика усунення протидіїрозслідуванню злочинів, що 

вчиюlЮ1'ЬСя організованими злочинними групами: Ав1•ореф. дис . ... канд. юрид. 
наук: 12.00.09 І Нац. юрид. акад. Україю-r. - Х., 2005.-20 с. 

66 Войню<ов В.В. Тактика обеспечения безопасности в уголовном судопроиз· 

водстве: Ав·І'Ореф. дис . ... канд. юрид. наук: 12.00.09 І Калинингр. юрид . ин-1· 

МВД России.- Калининград, 2002.-23 с. 
67 Зокрема, справедливо]· r<ритики зазнали пропозиції виокремлювати "екс· 

нер•rну так·гrшу" (див.: Беш<ин Р.С. Н:урс криминалистики. В 3 т. Т.2: ЧастнЬІе 
к:римивалис1·ические теории.- М.: Юрист'Ь, 1997. - С . 310). 
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Розділ 2. Тактич,пий прийом- структурпий 

елемепт криміпалістич,пої 

тактики 

§ 1. Поняття тактичного прийому у криміналістиці 

Тактичний прийом є основним структурним елемен

том криміналістичної тактики. В юридичній літературі 

визначення поняття тактичного прийому до цього часу 

є спірним, що викликає неоднозначне його розуміння і 

тлумачення. 

У криміналістиці існують два основних напрямки у 

поглядах на сутність тактичного прийому. Деякі авто

ри розглядають ·rактичний прийом як своєрідну науко

ву рекомендацію. 1 Так, О.М. Васильєв визначає тактич

ний прийом як рекомендацію, розроблену на основі да

них спеціальних наук (головним чином, логіки, 

психології, наукової організації праці), а також уза

гальнення слідчої практики для застосування логічних 

методів пізнання (формальної логіки) у специфічних 

умовах розслідування, формування психології сто

сунків слідчого з учасниками слідчих дій, організації 

планомірного розслідування. 2 На його думку, усякий 
тактичний прийом розслідування є рекомендація, зас

тосування якої залежить від слідчого, від його оцінки 

обстановки, що склалася. 3 

l Васильев А.Н. Следс·rвеннал ·rю<·r·ика. - М.: Юрид. лит., 1976. С. 33; Ко
миссаров В.И. Теоре1•ичесюrе проблемьr следствевной тактики. - Саратов: Изд

во Саратонекого ун-та, 1987 . - С. 65. 
2 Васильев А.Н. Тактика отдельньrх следственньrх дейс•гвий (Биб-ч:ка следо

ватешr). - М.: Юрид. лит., 1981. - С.4. 
3 Васильев А.Н. Следственная тактика (общие положения) І І Rриминаmrс

тика: 'Учебюш. М.: Изд-во МГУ, 1963. - С. 276. 
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Інші автори визначають тактичний прийом як спосіб 

дії чи лінію поведінки. 4 Так, Р. С. Белкін указує, що так

тичний прийом -це найбільш раціональний та ефективний 

спосіб дії або найбільш доцільна в даних умовах лінія повед

інки особи, яка здійснює процесуальну дію. 5 С.П. Мітричев 

вважає, що тактичний прийом виступає як законна та 

найбільш доцільна в даних умовах дія або поведінка осо

би, яка провадить розслідування, що забезпечує досяг

нення ефективних результатів при проведенні тієї чи 

іншої процесуальної дії. 6 А. А. Філющенко підкреслює, 

що тактичний прийом являє собою результат розумової 

діяльності, змістом .якої є оцінка конкретної ситуації, вибір 

найбільш ефективного способу дії з інших варіантів по-
. 7 

ВеДlНКИ ..• 

Наведені визначення сутнос'l'і тактичного прийому ха

рактеризують різні його сторони (тактичний прийом- це 

й рекомендація, порада щодо вчинення тих чи інших дій, і 

безпосередньо спосіб дії). У зв' .язку з цим деякі автори роз

глядають тактичні прийоми як розроблювальнікриміналістич

ною наукою рекомендації про способи дії, використання 

яких із урахуванням конкретної слідчої ситуації і вимог 

'Белкин Р.С. Общая теория советской кримнвалистпки.- Саратов: Изд-во 

Саратонекого ув-та. 1986. - С.281; БелюІН Р.С. Очерки кримивалистичесrtоїr 

тактшш:Учеб. nособие. - Волгоград: ВСШМВДРФ,1993. - С.105; БешшнР.С .. 
Колдни В.Я . Лагнко-информационная с·rрук·І'ура н система следственньJх дей

ствий, приемов и операций //Кримина.пистrша соц1талистических страв /Под ред. 

В.Я. ІСолдина. - М.: Юрид. ЛИ'!'., 1986. - С.151; Митрrr<rев С.П. Предмет, задача, 
сис~·ема и ме1•од советской крпминалис·rикн І /І{риминалпсти ка: Учебник. - Изд. 

2 -е, испр. и доп. - М.: Юрид. лит., 1973. - С. 9. ЯІtубович Н.Л. Общие проблемьт 
криминалнстической таrtтюtи І ІСоветсrtая rtримпналпстика. Теорети•rеские 

проблемь[.- М.: Юрид. лит., 1978. - С.143 и др. 
5 Белюrн Р.С. Кримнналистпка: проблемьт, тенденцпи, перспективьr. Оттео

рни - к практrше. - М.: Юрид. лит., 1988. - С.143.; БелкпнР.С. КримиваJшсти

чес.кая: знциклопедJІЯ. - М.: Mer·a·rpoн ХХІ, 2000.- C.l03. 
0 Митричев С.П. Зазнач . праця. С.9 . 
7 Филющенко А.А. Пред:111е·r и содержание кримивалистичес.кой тактики 

І /Теоретическне проблемьr криминалис1·ической 1·актикп. - Свердловск, 

1981. с. 6-8. 
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процесуального закону забезпечує найбільш ефективне і 

швидке вирішення окремих слідчих завдань та досягнен

ня загальної мети розкриття злочину. 8 Існує також думка, 

що "1·актичний прийом" і "рекомендація"- поняття хоча і 

не то·гожні, але нас1·ільки нерозривні, що жорС'l'КО розді

ляти їх недоцільно.9 Іншу позицію займає А.Ф. Волобуєв, 

який пише, що поняття "тактичний прийом" та "тактич

на рекомендація" є різнопорядковими і при їхньому вико

ристанні повинна дотримуватись умова- аспект розгляду 

слідчої тактики. Поняття "тактичний прийом" відображає, 

насамперед, практичну спрямованість слідчої тактики, 

оскільки це - спосіб цілеспрямованої практичної діяль

ності при розслідуванні злочинів. Поняття ж "тактичної 

рекомендації", .як і "криміналістичної рекомендації", уза

галі відноситься до наукознавчої сфери криміналістики. 10 

На пашу думку, у визначенні поняття тактичного прийо

му необхідно вказувати, що це саме спосіб дїі. Підставами 

для цього є такі міркування: 

1) визначення поняття тактичного прийому .як науко
вої рекомендації містить вказівку на джерело його форму

вання, але не відбиває самої сутності прийому; 

2) в етимологічному розумінні "прийом" означає "спосіб 
виконання або здійснення чого-небудь", рекомендація ж

це тільки порада, пропозиці.я1 1; 

3) спосіб передбачає практичну реалізацію прийому, тоді 
як рекомендація існує лише абс·грактно. 

8 Бьrховский И.Е . Общие положею-rя следственной тВRтики І І Rримин:алисти

ка: "Учебник ІПодред . И . Ф. ЕрЬІлона - Л.: Изд-воЛенингр. ун та, 1976. - С. 282. 
9 Еомпесарав В .И. Теоретичешше ороблемЬІ следственвой 'l'ait'rикr1. - Сара

тов : Изд во Саратонекого ун-та, 1987. -С.59; Москвин Е.О. ТВRтический ори

ем: Монография. - М.: Изд-во «Юрлитивфорr.н, 2006.- С.12. 
10 Волобуев А.Ф. Соотношение понятий <• ~·актический орием~ и <•тактичес

кая рекомендация • в системе следственной тактики І І ЕриминаюІстика и су 

дебная зкспер~· иза. Е.: Вища школа, 1983. llьш.27. - С.30, 31. 
11 Див.: Великий тлумачний словник сучасної украХнської мовrt І Уклад. і 

голов . ред. В .Т . Бусел. - R.; Ірпінь: ВТФ оПерун•, 2004. - С. 933, 1023. 
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"У багатьох визначеннях тактичного прийому міститься 

вказівка на те, що це- не тільки спосіб дії, але й лінія пове

дінки особи, яка здійснює процесуальну дію. Так, Р .С. Белкін 

указує, що тактичним може бути й "поведінковий" прийом, 

тобто вибір і здійснення особою, яка провадить розсліду

вання, найбільш доцільної лінії поведінки. 12 На нашу дум

ку, таке доповнення до визначення поняття тактичного 

прийому є недоцільним, а повинно являти собою само

стійну криміналістичну категорію (систему прийомів чи 

тактичну комбінацію), тому що лінія поведінки завжди 

передбачає низку, серію, комплекс способів дії. Тим 

більше, що тактичні прийоми у багатьох випадках вико

ристовуються саме у певних комплексах13 • 
Деякі автори при дослідженні сутності тактичного 

прийому як синонім терміну "спосіб" уживають терміни 

"підхід" і "метод". Зокрема, І.Ф. Герасимов зазначає, що 

тактичним прийомом варто вважати науково обr'рунтова

ний спосіб, метод виконання якої-небудь слідчої дії, який 

не суперечить закону ... 14 О. М. Васильєв пише, що тактичні 

прийоми слідчих дій- найбільш доцільний підхіддопрак

тичної організації слідчої дії та її активного, планомірно

го, цілеспрямованого провадження на основі норм кримі

нального процесу з використанням засобів криміналістич

ної техніки. 15 На наш погляд, представлені позиції 

12 Белюrн Р.С. Общая теория советской криминашrстики.- Саратов: Изд-во 
Саратовсr~ого ун-та, 1986. - С. 282; Белкив Р.С. Курс І<римивалисти:ки. В 3 т. 
Т.1: Общая теория крим-инюшстики. - М.: Юрис1."Ь, 1997. - С. 309,310. 

1
" У крпмі:налістичн:ій літературі висловлена сумнівна позиція про 1.'Є , що в інте

ресах упоряДJ~ування поняті.йного апарату І<рнмівалістики доцільно відмовитися від 

сІlільного використання однопорЯДІ<ових термінів •лінія поведінки~ і •спосіб дії•, 

оскільюrповедівка не існує позасистемоюдій (вчинків)людини(див.: МосквинЕ.О. 

ТактичесІtий прием: Монография. - М.: Изд-во оЮрлитинформ•, 2006. - С.14). 

'"Герасимов И.Ф. Общие воnросЬІ І~римиваJІИС'І'нчесІ~ой тактиІ~и І ІКрими
нuJtис·rпка: Учебник І Под ред . И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драп ки на. - М.: ВЬІсшая 

шт<ола, 1991. - С. 224. 
1 ~ Васнльев А.Н. Сдедственная таr~тшtа (общие nоложения) І ІІ{:рим.иналис

І1ІtІІ: Уч~бник. - М.: Изд-во МГУ, 1963.- С. 276. 
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недоста'l'НЬО чіткі. Терміни "підхід" і "метод" являють со

бою категорії більш високого порядку в порівнянні із "спо

собом", що відображає суть тактичного прийому. 16 

-у криміналістичній літера1•урі висловлена думка, що до 

·rак·І·ичних (·rак·гико-криміналіс'l'ичних) прийомів відно

сяться способи організації і планування розслідування в 

цілому, підготовки та проведення слідчих дій. 1 7 Така дум

ка дозволила окремим авторам намітити наступні підста

ви класифікації тактичних прийомів: 

1) по висуненню слідчих і судових версій; 
2) по плануванню попереднього і судового слідства і пе

ревірці версій; 

3) по організації взаємодії слідчого і працівників міліції 
при розслідуванні і попередженні злочинів; 

4) по залученню громадськості до участі в розкритті зло
чинів, а таr<ож для виявлення й усунення причин і умов, 

що сприяли вчиненню злочинів; 

5) по підготовці і проведенню слідчих і судових дій. 18 

Представлена позиція відзначена занадто широким 

'l'рак'l·уванням поняття тактичного прийому. Як прийоми 

пропонуються і загальні положення криміналістичної так

тики, і прийоми організації в діяльності слідчого і судді, і 

прийоми планування, і прийоми здійснення слідчих і су

дових дій. На нашу думку, дію тактичного прийому недо

цільно переносити на загальні положення криміналістич

ної таК'l'ИКИ, а необхідно використовувати її стосовно до 

окремих процесуальних дій. -у протилежному випадку так

тичниі.f прийом набуває занадто широку спрямованість, 

16 Етимологічнезначенняслів <•Підхід•, ~метод•, •сnосіб•> див.: Великий тлу· 
матший с,ловник сучасної української мови І Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел . 

К.; Ірпінь: ВТФ ~перун•, 2004. - с. 785, 522, 1179. 
17 БеJrкин Р .С., Колдив В.Я. Логика-информационная структура и сис·1·ема 

следственньrх действий, приемов и операций / ІКриминалистика социалистичес
ких стран (Под ред. В .Я. Еолдина. - М.: Юрид. лит . , 1986. - C.l51, 152. 

18 Якубович Н.А. Общие проблемь1 криминалистической ·гактики //Сове·rс

кая криминалистика. Теоретическиепроблемьr. М.: !Орид. лит . , 1978. - C.l46. 



Криміналістична тактика 33 

розмивається його зміст, стає неможливим виділи'l'И його 

істотні ознаки. Це призводи·rь до змішання поняття так

тичного прийому з більш широким поняттям процесуаль

ної і пізнавальної діяльнОС'l'і слідчого, що далеко виходи•rь 

за межі функціонування одиничних прийомів або навіть 

локального їхнього комплексу (системи). 

Окремі криміналісти під тактичним прийомом розуміють 

спосіб впливу. Так, Л.Б. Філанов і В.І. Давидов тактичні 

прийоми характеризують як способи впливу на людину, 

що викликають певні психологічні зміни, за допомогою яких 

досягається бажаний результат.19 У цьому сенсі О.Я. Баєв 

указує, що тактика в самому широкому розумінні цього по

няття існує там і тільки там, де є необхідність подолати 

протидію або попереджати протидію потенційно. Немає 

реальної чи потенційної протидії, немає реальної чи потен

ційної конфліктності в інтересах -немає тактики. 20 Таке 

розуміння ·rактичних прийомів охоплює тільки ті з них, 

що виконують функцію впливу. Разом з тим існують так

тичні прийоми, які не виконують такої функції. 

Особливий інтерес має аналіз розуміння сутності '!'ак тич

ного прийому суб'єктами його реалізації- працівниками 

правоохоронних органів. Так, анкетування та інтерв'юван

ІІЯ слідчих прокура'І'УРИ і МВС України, проведене нами, 

дозволило одержати наступні результати: 53% опитаних 
розуміють тактичний прийом як найбільш раціональний і 

с•фс•r<·r·ппшtіі спосіб дії; 15% - розглядаю'l'Ь його як своєрід

ІІV ІІІІ\ ' І ону рекомендацію; 14%- характеризують його як 
ІІІ'.ІУ ІІІоІ' І ' І ' роаумово]' тr;ілльності.; 12% -уявляють його як 
ІІІІіі ІІ.1ІІ.ІІІ NІІ~ільпу ліr ію поведінки; 6% вбачають у ньо

м JН 1 І<0Мt 1 ІІ )\ІІІ~і І0 11])() ('ІІ()Сіб ДіЇ. 

ІІі ФилОІІОІІ .11. в .. )\11111•11\<ІІІ в.и. n('ІfХОЛОІ'ИЧЄСRІ1е ориеМЬІ допроса обвиняе
МОІ'О І /BonpocJ->J оrихоJІоt·ни. М .: [Іедагоги:ка, 1966. - N26. - C.ll1. 

2" Баев О.Я. Крнмтt8.J111С'І'!1ческал тактика: nонятие и система І І Актуальньrе 
ІІnнросьІ правоведения (ннформзционяь•е материальr).- Екатеринбург, 1992. -
,, 80 85. 
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Однак віднесення до тактичних прийомів тільки спо

собів здійснення слідчих дій означає звуження сфери їхньо

го застосування. У сучасній криміналістичній літературі 

окремі ав·rори пов' язують використання тактичних 

прийомів з різними учасниками процесу доказування. Так, 

Т.В. Варфоломеєва здійснила спробу виявити специфіку 

тактики в роботі захисника на досудовому слідстві й у суді, 

вказала на необхідність розробки тактичних прийомів за

хисту. 21 Разом з тим, як зазначає О.Я. Баєв, тактика захи

сту уявляється "терра інкогніто" і практично не має не 

тільки яких-небудь фундаментальних досліджень, але й не 

виділяється як самостійна підсистема у складі криміналі

стичної тактики. 22 Очевидно, що тактичні прийоми, роз

роблені стосовно діяльності слідчого, не можна механічно 

переносити у сферу виконання специфічних професійних 

повноважень інших осіб (пршсурора, судді, захисника), кож

на з яких вимагає спеціального дослідження23 • Є.О. Москвін 

вважає, що розподіл тактики дозволяє диференціювати так

тичні прийоми, які застосовуються у різних стадіях судо

чинства, визначати вплив кожного учасника процесу на 

розвиток тактики, а також розробляти конкретні тактичні 

прийоми, використовувані даними суб'єктами у суровій 

залежності від виконуваних ними процесуальних 

функцій24 • 
Тактичним прийомом може вис·rупати не будь-який, а 

лише найбільш раціональний і ефективний спосіб здійснен-

21 Варфоломеева Т.В. Вопросьr тактиr<и защитьr в уголовном судапроизводстве 

І ІКриминалистика и судебнаязr<сnертиза. - К.: Вища ШІ<Ола, 1984. - ВЬІn. 29. 
С. 36-40; Варфоломеева Т .В. Криманалис·Рика и професспональная деятельность 

защитнИІ<а. - К.: Вища школа, 1987. - 152 с. 
22 Баев О.Я. ТаІ<'l·ика профессиоватrьной: защитьr по уголовнЬІм делам І І Акту

альнЬІе ароблемьrборьбЬІ с правонарушениямн.- Екатеринбург, 1992.- С. 87, 88. 
2~ Варфоломеева Т.В. Криминалиетика п профессиональная деятельность 

защитннка. К.: Вища школа, 1987. - С.35. 
2' Москвнн Е . О . Тактический прием: Монография. - М.: Изд-во «Юрлитин

формо, 2006. - C.ll. 
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ня процесуальної дії у певних обставинах його реалізації. 

Раціональність і ефективність способу дії (·rактичного 

прийому) виявляється тільки у відповідних ситуаціях. При 

неправильному його використанні він буде нераціональним 

і виявиться неефективним, але від цього прийом не пере

стане бути тактичним. Р.С. Бєлкін до числа чинників, що 

впливають на визнання способу дії найбільш раціональним 

і ефективним, відносить: 

1) системність операцій, що складають у своїй сукуп
ності спосіб дій, котра встановлює послідовність їхнього 

виконання з метою вирішення поставленого завдання; 

2) вирішальна здатність використовуваних техніко-кри
міналістичних засобів й інших технічних пристроїв, обов' яз

кове дотримання правил поводження з ними, що необхідно 

для досягнення потрібного ефекту; 

3) параметри використовуваних технічних засобів (роз
міри, вага, можливість переміщення тощо); 

4) фізичні і психічні можливості людини, від якої зале
жить зміст та умови застосування прийому; 

5) індивідуальні особливості суб'єкта, який використо
вує прийом, що обумовлюють формування, вибір ним да

ного прийому та його реалізацію. 25 

Запропоновані чинники, на нашу думку, недос'!'атньо 

повно відображають ознаку способу дії, пов'язану з його 

раціональністю й ефективністю. Тому, перелік, який ре

комендується, може бути доповнений й такими чинника

ми, як достовірність і повнота інформації, на якій засно

ваний ·rой чи інший прийом; правильність визначення си

туації, при якій доцільно використовувати спосіб дії; 

оптимальна послідовність розміщення способів дії в лан-

25 Белкин Р .С . Общая теория советской криминалисти ки . - Саратов: Изд-во 
Сара·l'Овского ун-та, 1986. - С.282; Белкин Р.С. Очерки криминалистическойтак
·rики: Учеб. пособие. - Волгоград: ВСШ МВД РФ, 1993.- C.l06; Белкин Р .С. 

Курс криминалистики. В 3 т. Т .1: Общ ал ·rеорин криминалистики . - М.: Юрист'Ь, 

1Н97. - С . 310. 
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цюзі їхнього використання при конкретній ситуації; так

тично обумовлений момент застосування способу дії. 

Раціональність і ефективність способу дії (тактичного 

прийому) є однією з істотних ознак. Разом з тим, зазначена 

ознака ще не дозволяє відмежувати тактичний прийом від 

інших способів дії (організаційних, підготовчих, технічних 

та ін.). Відокремлення тактичного прийому від інших спо

собів дії, за нашим переконанням, складається в його психо

логічній сутності, особливостях психологічного механізму 

його реалізації. Такий механізм реалізації тактичного прийо

му передбачає: 1) йогопсихологічну спрямованість, пов'яза
ну з викриттям неправди, актуалізацією забутого, відтворен

ням події, що трапилася, знаходженням прихованого тощо; 

2) безпосередню чи опосередковану взаємодію між слідчим 
(суддею) та його респондентами; 3) психологічний ефект від 
використання прийому(що пов' язана з одержанням об'єктив

них показань, виявленням слідів і знарядь злочину, встанов

ленням місцеперебування тайника тощо )26
• 

У криміналістичній літературі висловлювалась й інша 

точка зору про те, що психологічний механізм реалізації 

тактичного прийому характеризує лише їх певну групу, але 

не розглядає поняття в цілому27 • 3 такою думкою повною 
мірою погодитися не можна, оскільки психологічний ме

ханізм реалізації тактичних прийомів існує і при відсут

ності безпосереднього спілкування слідчого (судді) з інши

ми особами. У цих випадках має місце опосередковане 

спілкування, яке відбувається через результат діяльності, 

матеріальні джерела інформації. 

26 У криміналістичній літературі зверталася увага на психологічну природу 

слідчої тактюш, а значить й тактичних прийомів (див.: Каповалова В.Е. Орга
низІщиоrrньrе и психологические основьr деятельности следователя. - К.: РИО 
МВД УССР, 1973. -124 с.; Отблеск В.Е. О психологической стороне следствек
ной таJ<тики //Вопросьr судебной психологии (Тезисьr докл. и сообщ. на Всесо
юз. коnф. по судсб. психологии).- М., 1971.- С.68) . 

27 Моеквин Е.О. Тактический прием: Монография.- М.: Изд-во «Юрлитин

форМ•>, 2006. - С.17. 
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У криміналістиці деякі вчені-криміналісти справедли

во наголошували на необхідності розмежування тактики і 

правил слідчої діяльності. В.П. Бахін підкреслює, що у 

практичній слідчій діяльності необхідно відмежовувати 

організацію і тактику діяльнос'l'і. Це дозволить і зобов'я

же вчених, які займаються дослідженням проблем кримі

налістичної ·rактики, вести конкретну розробку власно так

тичних рекомендацій без підміни їх загальними питання

ми підготовки і проведення слідчих дій28 • 

Визначення поняття тактичного прийому передбачає 

урахування і такої його ознаки, як ситуаційна обумовленість. 

У цьому відношенні праві В.Г. Гончаренко і Ф.М. Сокиран, 

ю<і зазначають, що введення в поняття прийому елементів 

ситуації має на меті показати, що той самий прийом в 

різних умовах може модифікуватися і прийняти певні 

відтінки. 29 Зміст і характер тактичного прийому обумов
люються сформованою слідчою СИ'l'уацією, при якій він 

застосовується. 30 Дійсно, слідча ситуація справляє чималий 
вплив як на обрання тактичних прийомів, так і на 

доцільність їх застосування в ·rих чи інших умовах. Крім 

того, тактичний прийом повинен сприяти досягненню цілей 

процесуальної дії, відрізнятися цільовою спрямованістю. 

Обрання способів дії пов' яз ан о з визначенням їхнього цільо

вого призначення, відповідності цілям слідчої (судової) дії. 

3 урахуванням викладеного уявляється можливим виз
начити тактичпий прийом як спосіб здійснення процесу

альпої дії, спрямовапий па досягн,ен,н,я їі 1еопкретпої мети, 

засн,овапий па психологічпо.му .мехапізмі його реаліз·ації, і 

н,айбільш раціопальпий і ефе1еmивпий у певпих ситуаціях. 
28 Бахин В .П. І~риминалистика. ПроблемЬІимпения(1962-2002).- К, 2002 . 

- С . 11 6-1 19 . 
20 Гончарепrtо В.Г ., Сокиран Ф .М. 'l'актикапсихологічного впливу на попред· 

ш.ому слідстві : Навч . посібник . -І~ . : УІ<раїнська ю<адемія внутрішніх справ, 

1994.- с . .1 7. 
80 Ятчrrлип С.Ю . 'l'актичесr<ие приемьr при расследовании преступлений. -

1\tt• uнь: Изд-во Казанекого ун-та , 1983.- С. 8. 
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З'ясування сутності тактичного прийому передбачає 

доцільність розгляду вимог, які ставляться до останнього. 

Тактичний прийом буде виконувати свої функції тільки у 

тому випадку, якщо він буде відповідати низці вимог. 31 

Так, О.М. Васильєв як вимоги, які ставляться до тактич

них прийомів (загальних властивостей), пропонує наступне: 

1) науковість тактичного прийому - його походження 

від спеціальних наук та узагальнення слідчої практики; 

2) структурна форма кожного прийому, його належність 
до системи прийомів; 

3) рекомендаційний характер прийому, що являє мож
ливість вибору з декількох можливих; 

4) законність - обов'язковість точного дотримання всіх 

процесуальних правил, у межах яких застосовується так

тичний прийом; 

5) спрямованість на проведення у життя відповідної нор
ми кримінально-процесуального закону; 

6) відповідність тактичного прийому етичним нормам; 
7) здатність допомагати широкому застосуванню науІ<о

во-технічних засобів. 32 

М.І. Порубов до основних вимог, які ставляться до так

тичних прийомів, відносить: 

1) повну відповідність тактичного прийому криміналь

но-процесуальному закону, процесуальному порядку ве

дення слідства; 

2) допустимість тактичного прийому визначається відпо

відністю принципам моралі, вимогам професійної етики; 

3) ТаКТИЧні ПрИЙОМИ ПОВинні бути наукОВО обr'рун'l'ОВаНИ
МИ, базуватися на використанні новітніх даних таких наук, 

як психологія, логіка, наукова організація праці, педагогі

ка; перевірені передовою слідчою практикою; виходити з та-

31 Коновалова В.Е., Сербулов А.М. Следствевнал тактика: прив:ципьr и функ

ции. - К.: РИОМВДУССР, 1983. - С. 19. 
32 Васильев А. ІІ . Тактика отдельпьrх следственвьІх действий (Биб-чка следо

вателя) .- М.: Юрид. лит., 1981.- С. 4-7. 
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ких загальних наукових і 'rактичних принципів криміна

ліс'rики, .як планування, організація взаємодії, використан

ня науково-технічних засобів і допомоги громадськості; 

4) тактичні прийоми повинні бути логічними, пов'яза
ними між собою, слугувати досягненню однієї мети; 

5) тактичний прийом повинен бути ефективним і еконо
мічним, нести навантаження, "спрацьовувати", підкоря

тися виконанню певного завдання; 

6) використання тактичних прийомів повинно передба
чати свободу вибору конкретного прийому. 33 

В.О. Коновалова й О.М. Сербулов до загальних вимог, які 

ставляться до тактичних прийомів, відносять: 1) законність; 
2) науковість; 3) лізнавальну цінність; 4) етичність; 5) вибір
ковість.31 

Як вимоги, що ставляться до тактичних прийомів, В .І. Ко

міссарів називає: 1) наукову обГрунтованість; 2) загальну 
відповідність законності, ефективності, моральній допус

тимостР". Низку аналогічних вимог виокремлюють й інші 
автори, .які досліджують проблеми тактики36 • 

На нашу думку, найбільш важливими вимогами, що став

ляться до тактичних прийомів, є: 1) законність; 2) етичність; 
3) науковість; 4) вибірковість; 5) лізнавальна цінність. Роз
глянемо зазначені вимоги більш докладно. 

33 Порубон Н.И. Научн:ь1е основь1 д011роса на nред:варительном следствии. -
Минск: Вьrшзйшая школа, 1978. - С. 63-65. 

34 Кононадова В.Е. , Сербулов А.М. Зазнач. праця. - С. 19-25. 
3" Комиссаров В.И. ТеоретичеСІ·н~е проблемьr следственной так·гики. - Сара

тов: Изд-воСаратовского уs-та, 1987. - С.67. 
30 Бахин В.П. Глава 13. Понятие, средства и привциnЬl криминалисти ческой 

1·актики. Раздел lV. Научнь1е основь1 криминалисти ческой тактики (кримина
листическая тактика) / / Специа..чизированвьrй курс криминалистики (для слу
шателей ву зо в МВД СССР, обучающнхся на базе сrrециальвого среднего юриди

ческого образования): "Учебник /Отв. ред. М.В. Сал·гевский. - К.: НИиРИОКВШ 

МВД СССР, 1987. - C.l92; Москвин Е.О. Тактический nрием:: Монография. 

М.: Изд-во ~Юрлитинформ•, 2006. - С. 33-45; Якушин С.Ю. Тактические при
емьІ расследования преступлений. - Казань: Изд-во Кааанского ун-та., 1983. 
с. 36 71. 
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Тан:тичний прийом насамперед повинен відповідати ви

мозі законності, тому що він, з одного боку, застосовуєть

ся в діяльності, що регулюється кримінально-процесуаль

ним законодавством, і з іншого боку, він не може вважати

ся допустимим, .якщо він суперечить вимозі закону або 

прямо його порушує37 • Законність тактичних прийомів 

виявляється, перш за все, через реалізацію її основних 

принципів, .які адекватно відображають сенс, зміст і роль 

законності, тобто: а) верховенство закону; б) єдність закон

ності; в) недопустимість протиставлення законності і доціль

ностї38. Допустимість, .як принцип застосування кримі

налістичних прийомів, полягає у тому, що за своїм харак

тером, змістом і цілеспрямованістю ці прийоми повинні 

цілком відповідати духу і букві закону. Нормами, що виз

начають загальні принципи допустимості застосування 

криміналістичних прийомів, с, по-перше, норми, що ви

ражають вимоги повноти, всебічності, об'єктивності, швид

кості й активності розслідування; по-друге, норми, що вета

новлюють права громадян, дотримання .яких при розелі

дуванні злочинів гарантується законом; по-третє, норми, 

що вказують на межі доказування .як на фактичні межі 

застосування криміналістичних прийомів, - за об'єктом 

додатку (фактичні дані), за часом й у просторі. 39 Тактич

ний прийом може застосовуватися тільки у межах тих 

слідчих і судових дій, процедура і порядок здійснення яких 

визначені кримінально-процесуальним законодавством. 

Поза цією діяльністю тактичний прийом втрачає свою 

цінність і .якості. 40 

3' Комиссаров В. И. Зазнач. прац.я. - С. 6 7. 
38 Москвин Е.О. Тактический прием; Монография.- М.: Изд-во •Юрлитин

форм•, 2006. -С.37. 
30 Белкип Р.С., Колдив В . .Я. Логико-ипформациопвая структура и система 

следственвЬІх действий, приемов и операций //Кримивалистика социалистичес

І<ИХ стран І Под ред. В . .Я. Колдина.- М.: Юрид. лит., 1986. - С.154. 

·10 КоnоваловаВ.Е., СербуловА.М. Зазпач. nраця.- C.l9, 20. 
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Відповідність тактичного прийому вимозі законності 

означає також і те, що він не може суперечити закону. 

Так, наприклад, у процесі здійснення такої слідчої дії, як 

пред' явлення для впізнання, пред' являється декілька 

осіб або предметів чисельністю менше, ніж вимагає закон 

(ст.ст. 17 4, 175 КПК України). Такий спосіб не може бути 
визнаний тактичним прийомом. 

Окремі прийоми, що рекомендуються в криміналістичній 

літ~ратурі, також не можуть бути розглянуті як законні 

способи дії. Це стосується, зокрема, експериментування 

над допитуваним під час допиту, 41 діагностики його при

че·rності до вчиненого злочину42 або створення для нього 

"нелегкого положення", "виклик його психологічної ре-

41 А.В. Дулов рекомендує використовувати nід час доnиту емоційnий 
експеримент, .який мас за мету з' .ясуванп.я реакції доnитуваного па nод

развик дл.я встановлення його відношення до nевних обставин події зло

чину (Ду лов А. В. Судебная nсихология. - Миnск: Вwш:>йшая школа, 1975. 
- с. 321-325). 

42 В.І. Цильвік проnонує nід час допиту використовувати такий метод, 

який дозволяє визначати час в чинепня злочипу: допитуваному пропопується 

можливість власноручно описати події у той день, яr<і інтересують слідчого, з 

інтервалом у дві години. Якщо допитуваний за.являє, що не пам'.ята.є, чим 

займався, nаприr<лад, з 16 до 18 г., йому nроnопується записати стосовrю цього 
nроміжку часу трафаретну фразу типу "моя пам'ять не є виключною, вибір

ковою тощо". При ретельному дослідженні сnеціалістом почерку, який nоля

гає у замірі розмірів ОІ<ремих елементів літер (частіше Р), можна за їх вимі

рами скласти графік, найвища точка якого буде відображати час nісля на

пруги людини, тому що почерк допитуваного, незалежно від його волі і 

свідомості, при описі дій у проміжку часу, яrшй відnовідає часу фаr<тичного 

зникнепня людини, тобто часу вчинення вбивства, зміщається і надає мож

ливість слідчому визначити час вчинення вбивства (Цильвик В.И. Человек 

nропал без вести ... Розьrск.- К.: РИО МВД УкраинЬІ , 1995.- С.95, 96). Мож
на задати автору запиташr.я: що це за дослідrкенн.я? Яка сутність тщщго еr<с

nериментування і отримання яких-небудь зразків? У цьому випадку автор 

упусr<ає одну суттсву деталь: змінення у noчepr<y ЯІ<ЩО і виниюІуть, і будуть 

nов'язані з емоційпою напругою (стресом) допитуваного, то чому цей стрес 

зумовлений небажанням висвітлити дії в той чи інший період часу, а не дія

ми самого слідчого, який здійснює вплив? 
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а:кції". 43 Та:кі дії виходять за межі допи'l'У, по відношенню 
до допитуваного порушують його процесуальні гарантії, а 

значить і норми :кримінально-процесуального законодав

ства. Подібні прийоми незаконні через їхню моральну 

ущербніс'l'Ь і нау:кову неспроможність. Вони швидше за все 

наслідок не винахідливості, а безпорадності. 44 

Важливою проблемою у :криміналістичній тактиці є виз

начення характеру взаємозв 'яз:ку і розмежування тактич

них прийомів та процесуального поряд:ку провадження 

слідчих і судових дій. 3 цього приводу в юридичній літера
·гурі висловлені дві протилежні точ:ки зору. Прибічники 

однієї з них вважають, що у :кримінально-процесуальному 

за:коні можуть міститися тактичні прийоми. Вони зазна

чають, що тактичний прийом, я:кий став нормою за:кону, не 

втрачає свого :криміналістичного змісту. Та:к, Р.С. Бєл:кін 

у:казує, що законодавча регламентація, закріплення так

тичного прийому означають визнання законодавцем того, 

що цей прийом і є найбільш доцільний, найбільш раціо

нальний, найбільш ефективний спосіб дій при провадженні 

слідчого а:к·га, настільки доцільний і ефе:к·гивний, що його 

слід або можна застосовувати у всіх випадках. Від того, що 

даний спосіб дії став обов' яз:ковим, він не перестав бути 

43 Г.Г. Доеаулов надає пораду: поза зз'язком і! темою розмови задати запи 
'J'ання або пред'явитн доказ . Сам нрий.ом правильний, важлива його цільова спрsJ

мованість. На думку Г.Г. ДосnуловR., ефект раптовості tІолягае у створенні для 

допитуваного "нелегкого становитца", "виклик його замішання", виникнення 

ситуації, коли допитуваний знаходиться у такому ПОJ!Оженні, що не може при

думати неправду. С·rворення таких си·rуацій має за мету спостереження за реак

ціями допитуваного (Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном 

следс·J·вии:. -М.: Юрид. ли·г., 1976. - С. 79). Мова йде про прийоми, засновані на 
·гак званому "nсихологічвому реагенті". Роль останнього може відігравати той 

чи інший матеріальнийоб'єкт, який-небудь факт, явище, nовідомлення. Допи

туваному надається можливість сприйняти такий реаrевт в умовах, які В11.Клю

чають свідомо неправдиві твердження. Пр1-rчому об'єкт сприйня1·тя повинен вик

ликати психологічну реакцію тільки у причетної до зло•ш:ну особи (Селива.нов 

Н .А. Зтическо-тактические воnросьr расследования. - М . , 1981. - С.13- 15). 

•• КоноваловаВ.Е. Правовая психология: Учеб. пособие. - Х.: Основа, 1990. 
- с. 104. 
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способом дії, тобто тактичним прийомом. 45 Законодавче 
закріплення окремих тактичних прийомів й рекомендацій, 

не змінюючи їхнього змісту (способу раціонального вико

ристання тих чи інших закономірностей при доказуванні), 

дає нам нову, процесуальну форму криміналістичної так

тики,- вказує О.Я. Баєв46 • Аналогічної точки зору дотри

муються і деякі інші криміналісти47 • 
Прибічники іншої точки зору вважають, що в кримі

нально-nроцесуальному законі не можуть міститися ніякі 

тактичні рекомендації. Так, В.О. Коновалова зазначає, що 

сприйняття кримінально-процесуальним законом окремих 

тактичних рекомендацій, як найбільш ефективних при роз

слідуванні, перетворило їх в обов' яз кові норми. 48 М.Л. Якуб 
також пише, що якщо законодавець підносить ту чи іншу 

тактичну рекомендацію до норми закону, то вона набуває 

нову якість процесуальної норми і втрачає властивості так

тичної рекомендації. 49 Таку ж позицію займає й О.М. Ва

сильєв, який вказує, що усяке правило, що міститься в 

nроцесуальній формі, є закон і ніякі тактичні правила в 

процесуальних нормах не містяться. 50 

Неоднозначне ставлення до розглянутої проблеми вияв

лене нами й у практичних працівників правоохоронних 

органів. Так, інтерв'ювання слідчих прокуратури і МВС 

45 Бею<ин Р.С. Очерки криминалистической тадтики: Учеб. пособие. - Вол
гоград: ВСШ МВД РФ, 1993. - С. 110. 

46 Баев О . Я. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальньrй за

кон . - Воронеж: Изд-во Воронежекого ун-та, 1977. - С . 32. 
4 7 Белдин Р.С . , Винберг А.И. Криминалистика. Общетеоре·гические пробле

мьr . - М.: Юрид. лпт. , 1973. - С. 91, 92; Шаламов М.П. Некоторьrе проблемьr 
советсr<ОJІ крпминалистиюr. - М. , 1965. - С. 27, 28. 

48 Коновалова В.Е . Теоретические пробJrемьr следственной ·r·актики. (Позна

вательнал функция логики и nспхологни в следствевной 'l'акткке): Автореф. дис . 
... д-ра юрид . наук : 12.00.09 - Х., 1966. - С. 16. 

49 Якуб М.Л . Процессуальнан форма в советском уголовном судопроизвод
t:тве (понятие и свойства) І /Сибирскпе юридические записки . - Иркутск-Омск, 

1973. - N2 3. - с . 167. 
50 Васильев А.Н. Осно:вьІ следственной тактики: Автореф. дис .... д-ра юрид. 

наук: 12 .00 .09 . - М., 1960. -С.29. 
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'України дозволило встанови'І'И таке: 52% опитаних вважа
ють, що у кримінально-процесуальному законі не можу'І'Ь 

міститися тактичні прийоми; 40% відповіли, що кримі
нально-процесуальний закон у своєму арсеналі може міс'rи

ти так1·ичні прийоми; 8% мали складнощі відповісти на 
поставлене запитання. 

На нашу думку, у криміна.і'Іьно-процесуальному законі 

не можуть міститися тактичні прийоми, бо, по-перше, так

тичний прийом Грунтується на процесуальних нормах і не 

повинен суперечити їм; по-друге, процесуальна норма, 

навіть альтернативна, не може бути тактичним прийомом 

через те, що вонамає розпорядчий або обов'язковий харак

тер у певних межах; по-третє, тактичний прийом є більш 

гнучким, його застосування визначається ситуаційною 

обумовленістю, яку законодавець у деталях передбачити 

не може, а може представити і приписати тільки загаль

ний процесуальний порядок; по-че'rверте, тактичний 

прийом не може бути застосований в усіх випадках -лише 

при певних умовах, обставинах, відповідних ситуаціях 

його застосування буде оптимальним. 

Допустимість тактичного прийому пов' язана не тільки 

з його законністю, а й з етичністю. Етичність тактичних 

прийомів полягає в 'rому, що вони не МОЖУ'ГЬ міс'гити в собі 

елементів неправдивої інформації, уведення особи в ома

ну, вчинення такого впливу на психіку людини, що 'І'ягне 

за собою нега'гивні наслідки. 51 О.М. Васильєв зазначає, що 
з погляду моралі неприпустимі тактичні прийоми, якщо вони 

засновані чи поєднані з: 1) насильством або погрозами насиль
ства; 2) обманом; 3) викорис'ганням культурної відсталості і 
релігійних забобонів; 4) використанням аморальних спону
кань; 5) будь-якими діями, що можуть за своєю формою 
чи інтенсивністю виклика·ги неправдиві показання чи са

мообмову; 6) будь-якими діями, що принижують людську 

"' КоноваловаВ.Е., СербуловА.М. 3азнач. праця. - С. 24. 
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гідність; 7) діями, що підривають авторитет слідчих 
органів. 52 Є. Д. Лукьянчиков і В. С. :Кузьмі чов пропонують 

перелік вимог етичної допустимості тактичних прийомів і 

вказують, що такі прийоми не повинні: принижувати честь 

і гідність учасників розслідування; впливати на позицію 

невинного, сприяючи визнанню ними неіснуючої провини; 

виправдувати саме вчинення злочину і зменшувати його 

суспільну небезпеку; сприяти обмові невинних чи обвину

ваченню винних у більшому обсязі, ніж це відповідає їхній 

дійсній провині; !'рунтуватися на непоінформованості об

винувачених чи інших осіб у питаннях кримінального пра

ва і процесу; сприяти розвитку в обвинувачених чи інших 

осіб низинних спонукань і почуттів, дачі ними неправди

вих показань, здійсненню інших аморальних учинків; 

!'рунтуватися на повідомленні слідчим свідомо неправди

вих відомостей; підривати авторитет органів прокуратури, 

МВС і суду. 53 

Визначення критерію моральної допустимості тактичних 

прийомів передбачає необхідність розгляду дискусійного 

питання, пов'язаного із "слідчими хитрощами" і "психоло

гічними пастками". М.О. Селіванов правильно зауважує, що 

на стику етики і тактики розслідування виникла проблема 

так званих слідчих пасток і слідчих хитрощів. Їх принци
пову можливість визнають багато авторів, однак їхню 

сутність і критерії зас1'осування формулюють по-різному. 54 

У криміналістичній літературі дотепер мають місце нео

днозначні висловлювання про допустимість і правомірність 

такого роду "прийомів" (способів дії). Так, одні автори вка

зують, що подібні "психологічні пастки", "слідчі хитрощі" 

52 Васильев А.Н. Тактика отдельнЬІх следственнь1х действий (Биб-чка сле
дователя). - М.: Юрид. лит., 1981. - С. 7. 

53 Лукьянчиков Е.Д., Кузьмичев В.С. Тактические основь1 расследования 
престуnлений: Учеб . пособие.- К.: КВШМВДСССР, 1989.- С. 21. 

54 Селиванов Н.А. Зтико-психологические вопросЬ! расследования І І Воnро
СЬ! борьбьІ с преступностью.- М., 1993. -Вьш. 38.- С.5 3. 
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повинні розглядатися як своєрідна форма обману, введен

ня в оману. 55 При формуванні і рекомендації певних так

тичних прийомів варто виходити не тільки з їхньої мож

ливої ефективності для одержання доказової інформації, 

а й, насамперед, з моральної допустимості останніх, що 

дозволяє виявляти необхідну інформацію шляхами, що не 

спотворюють перспективу встановлення об'єктивної істи

ни. 56 Інші автори вважають допустимою і правомірною слідчу 

хитрість 57
, указуючи, що мистецтво слідчого полягає в тому, 

щоб продумаш?, точно вирішувати, яка інформація, в якому 

обсязі й у який момент може стати відома передбачувавому 

злочинцю і пов'язаним з ним особами, щоб це не тільки не 

зашкодило, але і допомогло досягненню істини58 • 
Проблема <•слідчих хитрощів>> і <•психологічних пасток>> 

ускладнена. тим, що багато авторів вкладають у ці поняття 

різний зміст. Так, О.Я. Баєв пише, що за своєю гносеологіч

ною природою <•слідчі хитрощі>> багато в чому є спорідне

ними з науковим експериментом, хоча досить специфіч

ним. 59 М.В. Костицький зазначає, що метод <<психологіч-

3~ Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д ., Злькивд П.С . Проблемь1 доказательс1•в в со

ветском уголовном процессе. - Воронеж: Изд-во Воронежекого ун-та, 1973. -
С.296; КововаловаВ.Е. Правовая психология: Учеб. nособие. - Х.: Основа,1990. 

- С. 104; Пантелеев И.Ф. Некоторь1е воорось1 психологии расследовании пре
стуnлений І ІТрудьІ ВЮЗИ. M.,l973. Bьrn.29. С.221; Строгович:М.С. Неко

торьrе вопросьr иснодьзова.н.uя nсихологических зuавий в Юрlідической. нау ке І/ 
Психологический журнВJJ, -М . , 1980. -Ne 6. -Т . 1. - С. 98-103 идр. 

56 КоноваловаВ.Е., СербуловА.М. Следственная тактика.: принципьrи функ

ции. - К.: РИОМВДУССР, 1983. - С. 24 . . 
57 Про допустиміс·r·ь "слідчих хитрощів" і "психологічних пасток" вислови

лись : Белкин Р .С. Криминалистика: проблемьJ, тенденции, перспективьІ. От те

ории- к nрактике. - М.: Юрид. Jшт., 1998. - С. 137- 140; Ваев О.Я. Конфликтьr 
в деятельности следователя (воnрось! теории).- Воронеж: Изд-во Воронежекого 

ун-та, 1981. - С . 133-154; Костицкий М.В. Введение в юридическую психологию: 

ме'l'ОДОJюгические и 'І'еоретические проблемьr. - К.: Вища школа, 1990 . - С. 250. 
Якушин С.Ю. Тактические приемьІ nри расследоваюtи преступлен юі. -Ка за нь: 

Изд-во Казанекого ун-та, 1983. - С. 71- 90. 
58 Ларин А.М. Расследова.н.ие по уголовному делу. Планирование, организа

ция.- М.: Юрид. лит., 1970.- С. 49, 50. 
59 Баев О .Я. Зазнач. nраця. - С. 150. 
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них пасток •> має самостійний характер, застосовується при 

наявності вихідної інформації про правопорушення і пра

вопорушника й полягає в постановці підозрюваному, не

добросовісному свідку чи потерпілому І"<онтрольних запи

тань. 60 С.Ю. Якушин указує, що "слідча хитрість"- це гру

па тактичних прийомів, яку доцільно іменувати 

"психологічними прийомами". 61 О.М. Ларін вважає, що 
слідча хитрість - це сукупність тактичних прийомів слідчо

го, які засновані на використанні неповного чи помилко

вого уявлення обвинуваченого про докази, що є у розпо

рядженні слідчого, і про його плани. 62 Р.С. Белкін дійшов 

висновку, що описані в криміналістичній літературі варіан

ти "слідчих хитрощів" - це або прийоми приховування зна

чимої для справи інформації від зацікавлених осіб, або 

прийоми створення такої обстановки, що може бути под

війно оцінена цими особами, або прийоми формування у 

них вигідних для слідчого цілей. Потрібний вплив ці 

прийоми здійснюють, .як правило, не своїм змістом, а ча

сом, місцем, послідовністю застосування. У зв'язку з цим 

Р.С. Белкін пише, що в сутності "слідчі хитрощі" являють 

собою комбінації прийомів, об'єднані однією метою і ме

жами однієї слідчої дії. 63 

Цікаві дані щодо сутності "слідчих хитрощів" (психологі

чних пасток) отримані нами в результаті анкетування слідчих 

прокуратури і МВС України. Так, 56% опитаних віднесли до 
слідчих хитрощів прийоми приховування значимої для спра

ви інформації від зацікавлених осіб; 42% -назвали прийоми 
створення такої обстановки, що може бути подвійно оцінена; 

30% -відзначили прийоми формування у зацікавлених осіб 
игідних для слідчого цілей; 22% -указали на прийоми, що 

~о Кос•rицкий М.В. 3азнач. nраця.- С. 250. 
01 Якушин С.Ю. 3азнач. праця.- С. 72. 
62 ЛаринА.М. Я - следоватсль.- М.: Юрид. лит., 1991. - С. 147. 
м Бсш<ип Р.С. Криминалистика: проблемьr, тенденции, персnеr<тивьr. От 

ІІ'f1Р ІШ - к практике.- М.: Юрид. лит., 1988.- С. 137-140. 
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містять у собі елементи неправдивої інформації, введення 

особи в оману; 6% - маю·rь іншу думку. Причому більшість з 

опи'l·ани:х одночасно вказували на кілька запропонованих 

відповідей. На питання про допустимість "слідчих хи·rрощів" 

("психологічних пасток") 92% опитаних відповіли позитив
но і лише 8% заперечували їхню допустимість. 

Таким чином, строкатість думок і поглядів на сутніС'l'Ь і 

зміс'l' "слідчих хитрощів" і "психологічних пас'l·ок" дозво

ллє дійти: висновку, що в розглядувані поняття включають 

і допустимі, правомірні тактичні прийоми, і способи дії, що 

порушують вимоги етичності, і навіть цілі н:омплекси, гру

пи, сукупності, комбінації (системи) прийомів. Тому, на 

нашу думку, немає необхідності поділяти або, навпаки, ком

бінувати тактичні прийоми за ознакою "слідча хитрість" або 

"психологічна пастка". А їхню двозначну назву слід розг

лядати як прояв професійного жаргону, і тому необхідно 

виключати його з офіційного і наукового вживанн.я.єи 

Важливою вимогою, що ставиться до тактичних прийомів, 

виступає їхня науковість . Під науковістю тактичного прийо

му розуміється його відповідність науковим даним, покладе

ним в основу його формування65 • О .В. ПолС'l'Овалов пише, що 
з розробкою нових теорій виникає проблема необхідності 

відмежування їх від паранаукових погл.ядів66 • 'У судово
слідчій діяльності у певних випадках мають місце спроби за

стосування способів дії, що не відповідаю·r·ь вимозі науковос'l·і, 

заснованих на антинаукових теоріях (астрології, фізіогномі

ки, хіромантії, лозоходстві, демонології та ін.). Такі спроби 

повинні бути: відкинуті як неприпустимі 57• Наукова обГрун

тованість містить у собі: 

64 Гончарспко В.Г., Сокиран Ф.М. Тактиr<а психологічного впливу па попе

редньому слідстві: На_вч. nосібник. - н:.: "Українська академj я внутрішніх справ, 

1994.- с. 14. 
6 ' І\:оновалоnаВ.Е., Сербулов А.М. 3азнач. праця.- С. 20. 
66 Полстоnалов О.В. Основь1 профессионального общения следователя: "Учеб. 

пособие. - Уфа: Гилсм, 2005.- С. 16. 
6 7 БL"ІЬш детально ди.в.: Протопопов А. Ложньrй путь криминалистики // За

конность, 1999. -N!!IO. -С.Зб-38. 
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1) науковість прийому за джерелом походження або спо
собом перевірки; 

2) відповідність прийому сучасному стану науки або 
техніки; 

3) можливість наукового передбачення результатів за
стосування прийому і визначення ступеня точності цих 

результатів; 

4) можливість завчасного обrрун·гованого визначення 
найбільш оптимальних умов застосування прийому; 

5) створення умов, .які гарантують дотримання закон
ності й етичності при застосуванні прийомів. 68 

Така вимога, що ставиться до тактичних прийомів, пов' я

зана із джерелами їхнього формування. Розробка тактичних 

прийомів !'рунтується на даних різних наук (психології, ло

гіки, педагогіки, лінгвістики, кібернетики та ін.). Однак ви

мога науковості не вичерпується цим. Вимога науковості оз

начає, насамперед, визначення природи тактичного прийо

му, якуможна розглядати стосовно до досліджуваного об' єкта 

у трьох аспектах: інтерпретація наукових відомостей, даних 

інших наук, стосовно до завдань криміналіс·гичної 'гактики; 

розвиток власно тактичних прийомів, які базуються на тео

ретичних положеннях тактики; наукове обrрунтуванн.я ре

зультатів узагальнення слідчої практики.69 

Наступною вимогою, що ставиться до тактичних 

нри:йомів, виступає їхня вибірковість. 70 У криміналістичній 

Лі'rературі вибірковість розглядається як здю·ність вирішу

вати тактичне завдання у певних ситуаціях. Разом з тим, 

r.s Л~ья:nчиков Е.Д., Кузьмичоn В.С. Та:ктичесr<ие основьr расследования 
11рсстудлений: Учсб. пособие.- К: КВШ МВД СССР, 1989.- С. 22, 23. 

09 J~оuовалова В.Е., СербуловА.М. Зазнач. праця.- С. 119. 
10 Іптщли ще rtритерій допустимості, що ставиться до таптичІшх прийомів, 

ІІНUІІІІШО"L'Ь вибірІсовість впливу. Це означає, що прийом повинен чинити 13плив 

''І rrцс п na ту особу, котра володіє необхідною інформацією . Та.кий підхід є доо
' І 'ІІ, ' fr 1 .Q nу:зт,rсим (див.: Мосr<вин. Е.О. Критерип доnустимости тактичесr<ого при

І'"''' І Воропсжоr<ис кримивалистичеокие чтения.- Воронеж: Изд-во Воронеж. 
1 ІІІ" , ун·тн, 2001.- Вьтn. 2.- С. 77). 
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.. 
• вибірковість тактичного прийому не означає його твердої 

залежності від кола ситуацій, однак передбачає цільовутак

тичну спрямованість. 71 Наявність аналогічних (типових) 
ситуацій у проведенні процесуальних дій і подібність цих 

дій при розслідуванні різних злочинів дозволяє розробити 

найбільш часто застосовувані в слідчій практиці тактичні 

прийоми, що досягається застосуванням рекомендацій, роз

роблених криміналістичною тактикою. 72 

Ситуативний характер тактичних прийомів, їхня за

лежність від різних обставин, що виниr{ають у ході про

вадження досудового чи судового слідства в цілому або при 

проведенні окремих слідчих дій, обумовлює необхідність 

розробки самих різних тактичних прийомів. Використан

ня кожного з них доцільно й ефективно не в усіх випад

ках, а лише при наявності певної слідчої ситуації. 73 Разом 

з тим, ситуативність тактичних прийомів пов' язана не тільки 

з залежністю їх від слідчої ситуації, але й від ситуації проце

суальної дії та інших обставин. 

Вибірковість тактичних прийомів нами була досліджена 

за допомогою анкетування й інтерв'ювання слідчих проку

ратури і МВС України. На питання, що впливає на ефек

тивність вибору тактичного прийому, 62% опитаних указа
ли на знання слідчої ситуації; 36°/t) зазначили необхідність 
знання способів, які можна використовувати як оптимальні; 

34% назвали знання цілей процесуальної дії; 18% віднесли 
до знання ситуації процесуальної дії; 4% опитаних мали 
іншу думку. Таким чином, результати анкетування пока

зують, що вибірковість тактичних прийомів знаходиться 

залежно від цілей і ситуації їхнього застосування, а також 

71 Коновалова В.Е., Сербулов А.М. 3азнач. арац.я. - С.26 . 
72 Ду лов А. Б., Новик Ю.И. Пон.ятие иструктура тактического решения, nриме· 

п.яемого следователем ари nроизводстве следствешrого действия І /'Георетические 

проблемьr криминалистической тактики.- Свердловск: УрГУ, 1981.- С.43, 44. 
73 .Якубович ІІ.А. Общие nроблемьr криминалистической тактики І /Советс

:каякримипалистика. Теорстическиеnроблемьr. - М.: Юрид. лит., 1978. -C.l43. 
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від знання самих способів дії (та.Rтичних прийомів), що мо- ' \ 
жуть бути використані як оптимальні. 

Вимогою, що ставиться до та.Rтичного прийому, може 

бути віднесена й пізнавальна цінність. Так·гичні прийоми 

за своїм функціональним призначенням і спрямованістю 

сприяють пізнанню, переслідують мету одержання доказо

вої інформації (виявлення слідів або знарядь злочину, одер

жання показань від обвинуваченого чи свідка, встановлен

ня особи злочинця або жертви тощо). Оскільки проваджен

ня слідчих і судових дій спрямовано на виявлення доказової 

інформації, що дозволяє встановити істину, та.Rтичні прийо

ми найбільш ефективного провадження цих дій мають пізна

вальну роль, тому що сприяють оптимальному виконанню 

завдань, що стоять перед тією чи іншою дією74 • Тому уяв

ляється правильним визначення критерію цінності тактич

ного прийому за ознакою його пізнавального значення. 

Дослідження вимог, які ставляться до тактичного 

прийому, дозволяє більш чітко пізнати його сутність, фун

кціональне призначення, уявити можливості його викори

стання. Вискремлення іс·1•отних ознак Та.R'l'Ичного прийо

му сприяє встановленню меж його допустимості, відмежу

~ання від інших способів дії. 

§ 2. Джерела і фующії тан:тичних прийомів 

При формуванні тактичних прийомів криміналістична так

тика виходить з галузей наукових знань, що стоять біля їх ут

ворення і визначають їх ефективність і раціональність. Дослі

~~ження джерел75 тактичних прийомів дозволить вияви'l'И їх 
наукову спроможність, природу, оцінити їх можливості. 

,. Коновалова В.Е . Предмет следственной тактики І ІПроблемьІ социалисти
•ІРГ.t\О(і ЗаJІоннос~·и на совремеином зтапе коммунистического с~·роительства. Крат
' ІІН ' І'f>::ІІ!СЬІдокл . инаучн. сообщ. республ. научи. конф . - Х.: Юрвуз, 1973.- С.250. 

1б /{ жерело те, що дає початок чому-небудь, звідки постає, черпається щось 
ІІ \ІІН .: В JШІШЙ тлумачний словюш сучасної української мови І Уклад. і голов. 
Р• І\· П . Т . Dусел.- К.; Ірпінь: ВТФ •Перун~. 2004. - С.218). 
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У генезі криміналістичної тактики до й джерел традицій

но відносять дані таких наук, як психологія, логіка, нау

кова організація працї16 • Зокрема, Н.А. Якубович пише, 

що при розробці тактичних прийомів залучаються дані, 

головним чином, наукової організації праці (НОП), логіки 

і психології77 • О.М. Васильєв зазначає, що головне для фор
мування тактичного прийому як певної структури - це при

стосування даних спеціальних наук, будь то логіка, пси

хологія, НОП, кібернетика, статистика тощо78 • М.І. Хлюпін 

указує, що відмітна риса тактичних прийомів складається 

в їх базуванні на наукових даних окремих галузей знань -
психології, логіки, НОП і управління,' а також в узагаль
неному досвіді розслідування і попередження окремих 

видів злочинів 79
• 

Аналіз криміналістичної літератури свідчить про ме ха

нічне перенесення посилань на джерела тактичних 

прийомів, відсутність теоретичного переосмислення сут

ності окремих з них. Разом з тим, розвиток окремих наук, 

їх інтеграція і диференціація, дозволяють виявити нові дже

рела, які сприяють розвитку і становленню криміналістич

ної тактики та й ядра- тактичних прийомів. 

При визначенні тактичних прийомів, які сприяють оп

тимальному виконанню якої -небудь слідчої дії, теорія кри-

76 Васильев А. І-І. Тактический прием - основа следственной таЕтики І І Соц. за

коІшость.- М.: Изд-во Изв<Х:тия, 197 4. - N!! 4. - С. 45; Васильев А.Н., Яблоков Н.П. 
Предмет, система и теоретические осповЬІ Rриминалистики.- М.: Изд-во МГУ, 

1984.- С . 61; Колдин В.Я., Селиванов Н.А. Общие nонятия и принципьІ след
ствснной тактики и кримипалистической технш<и І /Криминалистш<а социали

стичесRих стрюІ.- М.: Юрид. лит., 1986. -С. 92; ЯRубович І-І .А. Общие проблс

мьІ криминалистической таЕтик.и І /Советская криминалиетика. Теоретические 

nроблемьr. - М.: Юрид. лит. , 1978. - С. 14 7 та ін. 
77 Якубович Н. А. Зазнач. праця.- С. 147. 
78 Васильев А.Н. Тактика отдельньІХ следственньІХ действий (Биб-чка сле

дователя). -М.:Юрид. лит., 1981. -С.4. 
79 Хлюпип Н.И. Следствепная тактика (Общие вопрось!) І І Криминалисти

ка: Учебник І Под ред. И.Ф . Пантелеева, П.А. Селиванова . - М.: Юрид. лит ., 

1988. - С.331. 
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міналістики виходить з 'І'ого, яка галузь знання може сприя

ти більш глибокій розробці такого прийому, його дієвості. 80 

Розробляючи тактичні прийоми, криміналістична тактика 

не механічно викорис·говує положення спеціальних наук, а 

•rворчо пристосовує їх у відповіднос•rі зі специфічними умо

вами пізнання в процесі встановлення істини по справі. 

Р.С. Бєлкін зазначає, що застосування даних інших наук 

є прояв одного із законів розвитку криміналістики і вияв

ляється в різних формах: від використання даних про за

кономірності об'єктивної діяльності, що досліджуються 

природними і технічними науками, до створення на основі 

спеціальних методів цих наук - методів криміналістики 

або її рекомендацій практиці. 81 

Розглянемо можливості використання даних окремих 

наук при формуванні й розробці тактичних прийомів. Таке 

,л; ослідження багато в чому буде сприяти пізнанню сутності 

тактичного прийому, встановленню особливостей його за

стосування в судово-слідчій діяльності. 

Про роль даних логіки для розробки проблем криміна

лістичної тактики висловлювали свої думки Р .С. Бєлкін, 

А.І. Вінберг, В.Я. Колдін, В.О. Коновалова, І.М. Лузгін, 

М.О. Селіванов, А. О. Старченко й інші вчені.82 У криміна-

80 Кововалова В.Е., Сербулов А. М. Следственная тактика: принципьr и функ
ции. - К.: РИО МВД УССР, 1983.- С. 20, 21. 

81 Бслrшн Р. С. Курс Іtриминалистики. В 3 т. Т. 1: Общая теория rtриминали
rтики.- М.: Юрист'Ь, 1997.- С. 220-221 . 

82 Бс;щип Р .С. Общая теория совстстюй тtриминалистюtи. - Саратов: Изд-во 

'ttра'\'овсrюго уп-та, 1986. - С. 141-143; Бemtиn Р .С., Вшrберг А.И. Іtримивалис
'rню\. Общетеорети:ческиепроблемьт.- М.: Юрид. лит., 1973. -С.187; Колдин В .Я., 
С • липапов Н. А. Общие поня'І'ия и припципЬІ следстветшой тактики и тtримиuа
•ІІІС'rи •ІССІtой техншtи І І І\: римиnалиетика социалис'І'ических страn.- М.: ІОрид. 

аит., 1986.- С.92, 93; Іtоновалова В.Е . Теоретические проблемьr следствев:ной 

't тtтnтtи (fІозпавательная фуmсциsr логюtи и психологии в следственной такти-

' н): Лnторсф. дис .. .. д-раюрид. наун: 12.00.09. -Х.,1966.- 30с; ІtоноваловаВ.Е., 

C't ptlyлon А.М . Следственная тактика: nринципЬІ и функции.- J{.: РИО МВД 
' І ('І', 1983. - С. 56- 74; СтарчеuтtоЛ.Л. Лоrюса в судебном исследовании. - М.: 

І ІІ<·ІОJІІНщат, 1958. -233 с. таіn. 
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ліс'!·ичних наукових дослідженнях використовуються кате

горії логіки (гіпотеза, дедукція, індукція, аналогія, узагаль

нення, абстрагування та ін.), інтерпретується їх роль і при

значення стосовно до завдань криміналістики. У цьому сенсі 

значний інтерес являє робота Е. Анушата "Мистецтво розк

риття злочинів і закони логіки". 83 Оволодіння правилами 

логічного апарата, усвідомлення необхідності застосування 

у тому чи іншому випадку конкретних логічних прийомів, 

правил і форм умовиводів допомагають слідчому і судді більш 

ясно і чітко будувати весь процес міркування у ході досліджен

ня, ретельно і всебічно обГрунтувати тезу, що доказується, а 

також слугує гарантією від можливих логічних помилок у 

процесі висновку. 84 Поряд з цим, у теорії криміналістичної 

тактики має місце тенденція до підміни тактичних прийомів 

прийомами логічного мислення. Так, як тактичні прийоми, 

які засновані на даних логіки, окремі автори розглядають 

слідчу і судову версії, слідчу індукцію, слідчу дедукцію, 

слідчуреконструкцію. НадумкуО.М. Васильєва, слідчавер

сія - це єдиний поки тактичний прийом, заснований на логіці. 

Крім нього, як він вважає, у стадії становлення знаходиться 

ще один тактичний прийом, що пропонується умовно назва

ти "слідчою індукцією". 85 Винахід 'rакого тактичного прийо
му, як "слідча індУкція" (О.М. Васильєв), спричинило за со

бою і виділення таких тактичних прийомів, як "слідча дедук

ція", "слідча реконструкція" (Н.А. Якубович). Н.А. Якубович 

пише, що з таким же правом тактичним можна вважати і 

пізнавальний прийом, заснований на дедукції. 86 

83 Анушат 3. Искусство раскрьrтия nреступлений и законьr логики. - М. : 

Правоижизнь, 1927. 
84 Старчешш А. А. 3азнач . nраця.- С.226. 
85 Васильев А.Н. Тактический прием- осиова следственной тактики //Соц. 

закошюсть. - М. : Изд-во Известия, 1974. -М4. - С.45; ВасильевА.Н., Яблоков 

ІІ .П. Предмет, система и теоретические осІювьІ криминалистики. - М. : Изд-во 

МГУ, 1984.- С. 35-37. 
80 Яr<убович Н.А. Общие nроблемЬІ кримипалистической тактики І /Советс

кая І<РfІМИІІалистика. Теоретические проблемьr.- М.: Юрид. лит., 1978. - C.l49. 
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Таке перенесення логічних положень у тактику і їх кри

міналіс'l'ична інтерпретація є неправомірними саме ·rому, 

що ці форми мислення не набувають нічого специфічного, 

бу дучи використаними у тій чи іншій галузі знання. Вони 

залишаються логічним інструментом пізнання всюди, а те, 

що вони використовуються у різнорідному специфічному 

середовищі, обстановці, галузі, не перетворює їх у фізич

ну, біологічну індукцію, аналогію або інші форми мислен

ня.87 У цьому зв'язку, як правильно зазначають В.О. Ко

новалова й О.М. Сербу лов, індукція, дедукція, аналогія і 

версія є способами розумової діяльності, а не прийомами 

криміналістичної тактики, хоча в останньої, як і в будь

якій іншій галузі, вони можуть знайти своє ефективне за

стосуванн.я.88 Мова у цьому випадку йде не про .якесь спе

цифічне "слідче", "оперативне" чи "експертне" мисленні, 

оскільки закони і процеси мислення єдині й у своїй основі 

не залежать від професії суб'єкта, а саме про особливості 

прояву і 1щкористанн.я цих законів і прийомів у тому чи 

іншому !ШJ~і ;~ішн.ності но боротьбі зі злочинністю. 89 

Логіш1 впступа .як одне з теоре·rичних джерел розраб

кн і формувА.нн.я тактичних прийомів окремих процесуаль

них дій. Наукові положення логіки повинні посісти особ
JШ.в місце при формуванні та використанні тактичних 

ЩJ:ИЙомів огляду місця події, допиту в усіх його різнови

;щх, обшуку, слідчого експерименту та інших процесуаль

І ІІІ )( ;~ій. Такі тактичні прийоми, як аналіз слідів та інших 

JН"JОІІИ:Х доказів, їх зіставлення з іншими даними, поста

ІІІІІІІ 1 різпоманітних за своєю природою запитань допи·rу

ІІfІ•mму хи пред' .явлення йому тих чи інших доказів містять 

•о Ji лементи логіки. Логіка прослідковується не тільки 

ІСІ ноuаJІОВа В .Е., Сербудов А.М. 3аанА•t. нрЕЩя. - С. 114. 
'І'ІРІІ (' мо. C.l11. 

'' І І'JІt<Іш Р .С. ОбщАSt т орнн COJJC'J'Ct<OЙ J<риr.JИва.тшстики. - Саратов: Изд-во 
І ' 'І"' 'ІІ ІІС'ІШІ'О )ІІІ 'І'ІІ, l!)Rfi. ,. "t 12; І3е.тІІ<ин Р.С. Собирание, исследование и оце в-

'" І.ІtІ ' І'о J ІІ • .'І'ІІ. ('ущІІоrть и· "' тодhr. М . : Изд во Наука, 1966. - С. 112. 



56 В.Ю. Ш enimьlCo 

у формі та змісті 'І' ак тичних прийомів, а й у певній послідов

ності їх використання, у тому чи іншому їх сполученні в 

межах окремої процесуальної дії. 90 

Важливим теоретичним джерелом 'І' ак тичних прийомів 

виступає психологія. Вона вивчає психічні явища, щоб 

управляти ними, формувати їх. Її особлива роль визна
чається тим, що тактичні прийоми безпосередньо або опо

середковано спрямовані на специфічний об'єкт- психіку 

людини; їх розробка і побудова Грунтуються на психологі

чних особливостях процесів сприйняття, пам' яті, мислен

ня, тих чи інших властивостях і станах; їх зміст і механізм 

реалізації зумовлені необхідністю здійснення психологіч

ного впливу з метою встановлення психологічного контак

ту, актуалізації забутого, викриття неправди у свідченнях. 

Особливий інтерес для розвитку криміналістичної так

тики становить соціальна психологія, яка дає відомості про 

вікові , соціально-психологічні особливості особи, її кон

формність, схильність до референтної групи (референту), 

соціальної ролі та ін. Використання даних цієї науки доз

воляє більш диференційовано формувати достатні й не

обхідні засоби впливу на осіб різних категорій. 91 

Вплив на формування он:ремих положень криміналістич

ної тактики має не тільки соціальна психологія, а й так зва

на кримінальна соціологія, яка вивчає характеристики осо-

90 Так, логіка пред'явлення доІ<азів у процесі допиту може набувати тю~у ва 

ріантність: 1) пред'явлення до1,азів у послідовності, розnочинаючи з найменш 
значимого , котра nередбачає зростання їх переконливості (Васильев А.Н . Допрос 
обвиняемого на предварительном следствии І І Соц. заRонность. - М.: Изд-во Из
вестия, 1954. - N2 10. - С. 58); 2) пред'явленюlдОШlЗів з найбільш вагомого (Кар
нееваЛ .М . Привлечение в качествеобвиняемого . -М.: Госюризда·r, 1962. - С. 33); 
3) пред'явлення J<омплексу доказів, спрямованих на спростуваНЮІ усіх або бага-
1'ЬОХ обс·rавпн неправдивого показання (Коновалова В.Е., Сербулов А. М. Тактика 

допроса при расследовании престуnлений.- К: РИО МВД ііССР, ] 978. - С. 84). 
91 Костицкий М.В. Введение в юридическую психологпю: методологические 

и теоретические проблемЬІ. - К.: Вища школа, 1990. - С.25.; Clive R . Hollin. 
Psychology and cri me. An introdLtction to criminologica] psychology. - Lond.on and 
NewYork, 1996. - 19-21р. 
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бистості, пов' язані з формуванням антигромадської установ

ки, вчиненням злочину, а також такими її позиціями, котрі 

протиставляються нормам, вимогам моралі і позначаються 

нерідко поняттям деліквентність як схильність до 

конфліктів, що тягнуть за собою правові наслідки. 92 Зв' язок 
морально-психологічних ознак особистості з характером по

ведінки, з видом реакції на різні зовнішні впливи і ситуації 

безсумнівний й очевидний. У кожному вчинку людини так 

чи інакше позначаються: по-перше, рівень розвитку, обсяг 

знань, широта чи вузькість поглядів, зміст і розмаїтість інте

ресів, тобто його інтелектуальні особливості; по-друге, воль

ові якості, ступінь емоційної збудливості, сила і темп реакції 

па зовнішні подразники та ситуації; по-третє, цілісність або 

розпорошеність, послідовність або суперечливість, стійкість 

або піддатливіс'rь даної натури і, нарешті, по-четверте, спря

мованість особистості, тобто система поглядів, уявлень, пе

реконань, ставлень до різних соціальних і моральних цінно

стей, характер потреб, які відчуваються, і способи, які допус

юно·гІ.сst , їх :;адо1юдснн.н.. 03 Саме ці моменти іноді дозволяють 
ароаумjти r ;.оаицію особистості, її установки, обрати пра

ВІІJІІ> ІІ і ·rтособи І'іЙ" по встановленню психологічного контак

' І'У й одержанню об'єн.тивної інформації. 

Розробка і застосування тактичних прийомів пов'язані 

а окремими напрямками математичної науки і, зокрема, з 

·r •орісю ігор. Використовуючи ма•rематичний апарат та 
імовірнісні закономірності, теорія ігор відшукує такі пра

ІІІІ Jtа поведінки у конфліктних ситуаціях, які були б най

' р І ІІІ\І1МИ , встановлюючи оптимальну стра1•егію для кож

І І< 1 і :1 1 сторін. 94 Ці розумові завдання можуть бути найбільш 

112 І\:оповалова В . Е. , Сербулов А.М. Следствешrая: тактика: принципЬІ и фупк
'1""·-К : РИО МВД УССР, 1983.- С.81, 82. 

u• JІичnость преступника І Кол . авт.: І-І.Н . Кондрашков, В . Н. Кудря:вцев, 

І І . ( ' , JJ йюша, Г.М . МиньІ<овский и др. - М.: Юрид. лит., 1971.- С. 47. 
" 1 і>ІІ 'І'иuовА.Р. Судебнuяпсихологиядляследователей. -М.: НИиРИОВШ 

МОО ІІ ( 'ССР , j 967. - С. 158. 
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ефективно вирішені на рівні рефлексивного мислення і 

управління, як ядра •rеорії ігор. 

Конфліктна ситуація з погляду теоретико-ігрових прин

ципів (принципів, що визначають оптимальні правила по

ведінки у конфліктних ситуаціях відповідно до теорії ігор) 

дозволяє при її аналізі обрати таку модель дії іншої сторо

ни в конфлікті, що принесе найкраще вирішення з мож

ливих. 95 Імітація міркувань іншої сторони передбачає мож

ливість застосування певних тактичних прийомів як 

найбільш оптимальних. Завдання рефлексивного управлін

ня полягає у переграванні супротивника. 96 

Вплив теорії ігор на розвиток криміналістичної такти

ки намітився порівняно недавно. Даній проблемі приділя

лася певна увага в криміналістичній літературі. 97 Разом 

з тим, на нашу думку, необхідно більш широко викорис

товувати елементи рефлексивного мислення в процесі по

будови окремих тактичних прийомів, їх систем, прогно

зування можливостей їх ефективної реалізації. 

Певне значення для розвитку криміналістичної такти

ки мають і деякі положення кібернетики, які відносяться 

до створення алгоритмів, що забезпечують рішення постав

леного завдання. Зовні парадоксальним уявляється положен

ня, коли гнучкість і варіантність прийомів криміналістичної 

95 Коновалова В.Е. Организациовньrе и психологические освовьr деятельнос

ти следователя. - К.: РИОМВД УССР, 1973. С. 96. 
96 Богинекий В.Е. Рефлексивное управление при допросе: Учеб. пособие . -

Х., 1983.- С.23. 
97 Можливості використання елементів теорії ігор у криміваліетичній так

тиці досліджені у таких основвих роботах: Баев О.Я. Конфликтьr в деятельнос

ти следователя (вопросьr теории).- Воронеж : Изд-во Воронежскогоун-та, 1981. 
- 160 с; Баев О.Я. Основьr криминалистики . Курс лекций. - М.: 8кзамен, 2001. 
- С.1 79- 195; Белкив Р .С. , Вюrберг А.И. Криминалист:ика. Обще·георетические 

проблемьr. - М.: Юрид. ЛИ'l'., 1973.- С.297, 258; БелюнІ Р.С. Кримина.листика: 
проблемЬІ сегодняшнего дв.я. 3лободвевньrе вопросьr российской криминалис

ти ки. - М.: НОРМА-ИНФРА М, 2001. - С.155-157; РатиновА.Р. Теория реф

лексивньrх игр в приложении к следственной практике І /Правовая кибернети

ка. - М.: Юрид. лит., 1970. - С. 19 -28 та ін. 
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тактики розглядається як перелік певних систем, яким 

притаманна деяка жорсткість98 • Однак дослідження особ
ливостей реалізації тактичних прийомів показує досить 

жорстн:у послідовність їх застосування, наявність харак

терної їм системності й алгоритмічності, відсутність хао

тичного їх використання. 

:Криміналістична тактика пов' язана з наукою управлін

ня і таким її розділом, як наукова організація праці (НОП). 

Правильне співвідношення криміналістики і наукової 

організації праці, тактичних прийомів і рекомендацій НОП 

має важливе значення для з'ясування їх сутності. Виник

нувши на стику криміналістики і науки управління, нау

кова організація праці слідчого розроблялася переважно кри

міналістами й в основному на базі положень криміналістики. 

Це призвело з їх боку до спроб "анексувати" значну час

тину криміналістичної тактики і криміналістичної мето

дики. До НОП слідчого стали відносити усе в його роботі, 

що стосується того, "як легше" чи "як краще" провести 

розслідування99 • У зв' язку з цим відбулася гіперболізація 

ролі і місця положень наукової організації праці слідчо

го в теорії криміналістики. Почали з'являтися роботи, 

спеціально присвячені НОП слідчого100 • 
НОП слідчого повинна вивчати режим і умови роботи з 

метою їх оптимізації, удосконалювання нормування праці, 

устаткування робочих місць, оргтехніки, канцелярського 

і секретарського обслуговування. 101 Однією своєю галуззю 

наукова організація праці слідчого щільно примикає до 

криміналістичної тактики, знаходиться з нею у поєднано-

0
" Коновалова В.Е., Сербулов А.М. Зазнач. праця.- С.33. 

00 Белкин Р .С. Общая теория советской криминалистиr,и. -Саратов: Изд-во 
Саратовскогоуп-та, 1986. -С.151. 

ню Наприклад, див.: Порубав Н.И. Научнан организация труда следователя. 
Миuск: БЬІшsйшая школа, 1970. 

ІUІ Матусовский Г.А. ВопросЬ! научной организации уnравления и труда в 

c•m дственном апnара те и их связь с криминалистикай І І Криминалиетика и су-
1\І'б!Іnя :жсnертиз::t .- К.: Вища школа, 1972.- Вьш.9. - С. 44. 
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му стані. Ця галузь - організація роботи слідчого по прове

денню слідчих дій102 • Криміналістична так•rика викориС'rо

вує такі положення НОП, як планування діяльності, роз

поділ сил і засобів, економія часу тощо. 

Розгляд НОП як джерела тактичних прийомів нам уяв
ляється спірним. Помилкове віднесення окремими автора

ми НОП до джерел тактичних прийомів пов'язане з тим, 

що вони ототожнюють організаційні і тактичні способи дії, 

ставлять між ними знак рівності. Наукова організація 

праці може лише сприяти ефективному використанню так
тичних прийомів, але не породжувати їх, виходячи з її на

укових основ. Крім того, сама наукова організація праці 

слідчого (судді) заснована на різних джерелах (даних пси
хології і фізіології праці, соціології, економіки, передовій 

судово-слідчій практиці та ін.). За нашим переконанням 

прав В.П. Бахін, який відмежовує тактику і правила 

слідчої діяльності. Зокрема, він зазначає, що до організа
ційних аспектів розслідування відносяться: планування, 

підготовка до проведення слідчих дій з метою забезпечен

ня їх результативності і ефективності, забезпечення засто

сування науково-технічних засобів, організація взаємодії 

з оперативно-розшуковими підрозділами таін. 103 

Проведене нами анкетування й інтерв'ювання слідчих 
прокуратури і МВС "України, щодо їхньої думки про те, які 

галузі наукового знання лежать в основі формування так

тичних прийомів, дозволило встановип·r наступне: 34% 
опитаних назвали логіку; 76<Уо -психологію; 22% -нау
кову організацію праці; 8% - педагогіку; 6% - математи

ку; 4% - лінгвіс·rику; 3% - кібернетику; 2%- інше. 
Необхідно зазначити, що ізольований розгляд окремих 

теоретичних джерел є умовним. Воно не означає того, що 

102 Порубав Н.И. Зазпач. праця.- С. 105, 106. 
103 Бахин В.П. Понятие, сущность и со/"(ержание криминалистической так

тики. Леr<ци.я.- Симферополь, 1999.- С. 9. 
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тактичні прийоми можу·ть бути підрозділені за джерелом 

їх походження. В усіх випадках тактичний прийом має 

декількаджерел. 104 Так, постановка тих чи інших запитань 

допитуваному заснована на даних логіки (логічна природа 

запитання; його вид, форма); психології (запитання є 

носієм психологічного впливу); лінгвістики (запитання 

повинно бути правильно сформульовано з точки зору мо

вознавства). Пред' явлення доказів базується на даних пси

хології (актуалізувати забуте, викрити неправду тощо); 

логіки (визначеність і послідовність їх пред'явлення); 

теорії ігор (обрання моменту пред'явлення доказів за до

помогою імітації міркувань респондента; прогнозування 

результату реалізації прийому та ін.). 

Джерелом походження тактичних прийомів можуть 

стати й результати криміналістичних наукових пошуків. 

Як не дивно, але про це джерело нерідко забувають самі 

криміналісти, що створює невірне уявлення, начебто 

криміналістика слугує тільки "провідником", "каналом" 

проникнення досягнень інших наук у кримінальне су

дочинство.105 На даний час криміналістична тактика пе

реростає свій традиційний потенціал, що вимагає не 

тільки його відновлення, й побудови систем тактичних 

прийомів, глибокого дослідження закономірностей, що 

лежать в основі формування останніх, а також розробки 

нових прийомів та їхніх систем. 106 С.П. Мітричев зазна

ча в, що криміналістика "займається науковим вивчен

ням та узагальненням слідчої практики, і на підставі 

цього вивчення вона розробляє найбільш наукові мето-

10 ' Белкин Р.С. Очерки кримивалистпческоїrтактики: Учеб. пособJJе.- Вол
о•urрм: ВСШМВДРФ, 1993. - С.111. 

І<Н•Белкин Р.С. КурсІ<риминалистики. В 3 т. Т. 1: Общан теорин криминали
І'І ' ІІЮІ. - М . : Юрнст'Ь, 1997. - С.149. 

100 }~оно валова В. Е. КрнминалистичесІ<ан тактпка: состонние и тенденции І І 
1 1 унт .. .ньrе uроблемЬІ уголовного процесса и кримrшаJшс·гю<и на совремеином 

,,.,,,11: М жвуз. сб. вауч. 'L'P· - Одесса: Одесский ун-т, 1993.- С.149. 
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ди і прийоми розслідування злочинів не тільки в галузі 

'І'ехніки, а й слідчої •rак·гики. " 107 

Джерелом тактичних прийомів може бути й безпосеред

ньо слідча чи судова практика. На праК'l'ику як джерело фор

мування тактичних прийомів неодноразово вказувалося в 

криміналістичній літературі. Так, Р.С. Бєлкін зазначає, що 

за джерелом походження криміналістичні засоби і методи 

боротьби зі злочинністю можуть бути насамперед результа

том розвитку й удосконалення практики боротьби зі злочин

ністю - оперативно-розшукової, слідчої, експертної, судо

вої.108 С.Ю. Якушин указує, що слідчапраК'l'икавиступає як 

основне джерело виникнення тактичних прийомів розсліду

вання. 109 В.П. Бахін пише, що взаємозв'язок криміналістич
ної тактики і практики боротьби зі злочинністю виявляєть

ся у такому: а) практика є основою пізнання і народження 

нових положень криміналістичної тактики; б) через свої по

·rреби, вивчення яких є завданням криміналістики, практи

ка впливає на вибір напрямків наукових досліджень з метою 

розвитку й удосконалення практичної діяльності по розкрит

тю, розслідуванню і запобіганню злочинів; в) практика слу

гує критерієм істинності розроблювальних рекомендацій. 110 

Розробка криміналістичних рекомендацій обумовле

на запитами практики, їхня доцільність та ефеК'l'Ивність 

перевіряються на практиці. 111 Судово-слідча практика 

дозволяє накопичити необхідний емпіричний матеріал, 

107 Митричен С.П. За,цачи сове•J•ской науки криминалистики І Соц. Закон

ность. - М.: Изд-во Известия, 1951. - N~ 6. -С . 13. 
108 Белкин Р. С. Зазнач. праця. - С. 148. 
109 Якушин С.Ю. Тактические приемь1 при расследовании престуnлений.

Казань: Изд во Казанекого ун-та, 1983. - С.45. 
110 Бахин В.П. Поня·rие, средства и nринципьr криминаJlистической так·1·ики 

І ІСпециализированнь1й курс криминалистики (для слушателей вузов МВД 

СССР, обучающихся на базе среднего спецнального юридичесного образования): 

"Учебнин. - К.: НИ иРИОКВШ МВД СССР, 1987. - С.193. 
111 Белкин Р.С . Общая 'І'еория советской криминалистики.- Саратов: Изд

во Саратоненого ун-та, 1986. 
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узагальнити своєрідність застосовуваних способів дій, одер

жати уявлення про її прогалини і помилки, апробувати ре

комендації криміналістичної теорії. 

У процесі анкетування та інтерв'ювання слідчих проку

ратури і МВС України нами було поставлене завдання з' ясу

вати, з яких джерел практичні працівники одержують інфор

мацію про найбільш ефективні тактичні прийоми проваджен

ня процесуальних дій. Результати опитування показали, що 

62% слідчих одержують таку інформацію з криміналістич
ноїлітератури; 50% -зузагальненьпередовоїпрактики; 52% 
- з узагальнень власної практики; 50% - з порад старших 

колег; 38% -з інформаційних бюлетенів, нарад слідчих і 
прокурорів; 6% опитаних вказали інше. 
У слідчих органів прокуратури і МВС України також було 

з'ясоване питання про наявність в їхньому розпорядженні 

необхідної літератури по криміналістичній тактиці. 44% 
опитаних у своїх відповідях указали на відсутність літера

тури по даній проблематиці. Ті ж слідчі, що мають літера

туру по криміналістичній тактиці, відзначили, що вона ви

дана давно (97% опитаних, котрі мають таку літературу). 
Отримані дані дозволяють зробити висновок про те, що 

більшість практичних працівників намагаються о держа

ти інформацію про найбільш ефективні тактичні прийоми 

з криміналістичної літератури. Разом з тим, така літерату

ра залишає·rься недоступної багатьом слідчим, є застарілої 

і не відповідає сучасним вимогам. 

Розробка тактичних прийомів, побудова систем (підсистем) 

ставніх неможливі без осмислення їхніх функцій. Визначен

ня функціональної спрямованості тактичних прийомів указує 

1r необхідність з'ясування їхньої ролі та призначення. 112 

11 2 У філософській літературі термін •функція• трактується яr~ вплив одного 
1111 Іuший елемеnт цілісної системи, а таrшж її взаємодія з іншими системами 

І 111 •• 111 Mff), що забезпечує її стійке існування (див.: Шеnту лин А.П. Диалектичес-
1 rl1 м тодпозпапия. - М., 1983. -320с.). 
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Тактичні прийоми виконують різноманітні функції, за

лежно від особливостей природи процесуальної дії, її цільо

вої спрямованості та ситуаційної обумовленості. Застосу

вання так•гичних прийомів передбачає логічну залежність 

між метою і функціями, для яких вони призначені, і тією 

слідчою ситуацією, а далі й ситуацією процесуальної дії, у 

яких вони використовуються. 113 

Функції ·гактичних прийомів МОЖУ'ГЬ бути поділені на 

загальні (що виходять за рамки ізольованої дії та харак

терні для низки процесуальних дій) та окремі (які прита

манні внутрішньому змістові окремої дії). Дослідження 

функціонального призначення тактичних прийомів вима

гає розгляду специфіки загальних і окремих фушщій. 

Загальними функціями тактичних прийомів можуть 

бути: 1) пізнавальна; 2) прогностична; 3) комунікативна; 
4) регулятивна. Розглянемо кожну з них он.ремо. 

Лізнавальна функція тактичних прийомів пов'язана з 

одержанням доказової інформації при виконанні окремих 

процесуальних дій. Тактичні прийоми за своєю сутністю 

повинні сприяти пізнанню, переслідува·ги мету ефектив

ного проведення слідчих і судових дій. Р .С. Бєлкін зазна

чає, що тактика процесуальної дії покликана забезпечити 

їй максимальну ефек'l·ивність при найсуворішому до·гри

манні вимог законності. Ефективність процесуальної дії є 

ступінь реалізації тих можливостей досягнення її цілей, 

якими вона потенційно володіє. 114 Пізианальна функція 

складається із застосування таких прийомів (їхніх систем), 

які відповідно до мети сприяють виявленню інформацій

ного ма·геріалу 'l'a встановленню істини . 

Прогностична функція тактичних прийомів дозволяє 

слідчому (судді) правильно обрати ті чи інші способи дії, 

11 3 КововаловаВ.Е., Сербулов А.М. Следственная тактика: принциnьt и фувк

ции. - К.:РИОМВД"УССР, 1983 . - С.127 . 
114 Белкин Р .С. Оqерки криминали стической 1·актики: "Учеб. nособие. - Вол

гоград: ВСШ МВД РФ, 1993. - С. 135. 
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домогтися реалізації мети процесуальної дії. Діяльність з 

прогнозування може бУ'rи доси'І'Ь якісною, у найбільшому 

ступені наближати до дійсності тільки у тому випадку, 

якщо слідчий при її здійсненні дотримується певних ви

мог: наявність достатніх підстав (знань); відсутність упе

редженості; правильне використання конкретних методів 

прогнозування; чітке уявлення про мету прогнозування. 115 

Прогностична функція 'rак'l'Ичних прийомів охоплює 

три основних напрямки передбачення: 

1) власних дій слідчим (суддею); 
2) дій інших учасників процесу розслідування (судово

го розгляду); 

3) можливості управління здійснюваною діяльністю. 
Р .С. Белкін указує, що еврис'rичне передбачення слугує 

підставою для прийняття тактичного рішення. У загальній 

формі є уявленням про можливе змінення слідчої ситуації, 

її окремих компонентів, що, природно, вимагає від слідчо

го адекватного реагування. 116 

Таке передбачення не завжди дає однозначні результа

'І'И. Прогнозування, яке здійснюється відносно дієвості того 

чи іншого прийому, буде носити тільки орієнтований харак

't'ер, а ступінь його дії визначається безліччю чинників, які 

впливають на конкретну ситуацію проведення певної дії. 117 

Важливо19 функцією тактичних прийомів є їх комуніка

rпивна функція. Дана функція виявляється в процесі спілку

ання між слідчим (суддею) 'Га іншими учасниками в межах 

процесуальних дій (під час допиту, очної ставки, пред'яв

JІ пня для впізнання та ін.). На відміну від звичайної співбе

•;ди, коли довільно обирається тема і відбувається невиму-

1 1 ~ Ду лов А. В. Основьr психологического анализа на предварительном след

І'' І ' ІІ І1 И . - М. : Юрид. лит., 1973. - С.46. 
1 111 13елкин Р .С. Криминалистика: проблемьr сегодняшнего дня. 3лободнев

' " ·" І JОпрос.ьr российской криминалистики. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2001. 
С ' І >0, 

111 Н:С'1 нС'1валова В .Е . , Сербулов А .М. 3азнач. праця. - С.22. 



66 В.Ю. Ш епітьтсо 

шений обмін думками, предмет розмови при допиті (інших 

нербальних діях), засоби та прийоми спілкування рег ламен

товані законом і положеннями криміналістичної тактики. 118 

Комунікативна функція •гак'l•ичних прийомів охоплює 

такі напрямки: 

1) встановлення психологічного контакту; 
2) управління спілкуванням з боку слідчого (судді); 
3) здійснення психологічного впливу на підозрюваного, 

обвинуваченого, свідка чи іншу особу в процесі спілкування; 

4) одержання слідчим (суддею) необхідної інформації в 
процесі спілкування. 

Регулятивна фунтсція тактичних прийомів передбачає 

можливість виявляти їх вплив на слідчу ситуацію і ситу а

цію процесуальної дії, змінювати їх. Правильно обраний 

тактичний прийомдозволяє регулювати ситуацію в потрібно

му напрямі (змінювати позицію учасників процесуальної дії, 

одержувати дані про можливе місцеперебування слідів зло

чину, способах їх приховування тощо). У процесі викорис

тання тактичних прийомів відбувається змінення ситуації, 

котру вони регулюють. 

При розгляді тактичних прийомів завжди звертають 

увагу на ту обставину, що вони обираються вільно, засто

совуються на розсуд слідчого чи судді. Разом з тим, необ

хідно враховувати можливості саме регулятивної функції 

тактичних прийомів, пов'язаної з відносною жорсткістю 

в їх застосуванні, що визначається типовими варіантами 

регулювання при відповідних їм умовах. 

Тактичніприйомивиконуютьтакожокреміфункцtі, 

зумовлені специфікою процесуальної дії, її цільовою і 

ситуаційною спрямованістю. Окремі функції являють 

собою диференціацію тих чи інших загальних функцій , 

пов'язану зі специфікою слідчої чи судової дії (огляду 

118 РатиновА. Р., Ефимова Н.И. Психология допроса обвиняемого. - М. , 1988. 
- с. 52. 
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місця події, обшуку, пред'явлення для впізнання, до

ПИ'І'У тощо). 
Так, у процесі допиту загальні функції тактичних 

прийомів (пізнавальна і комунікативна) знаходять свій про

яв у таких окремих функціях, як функція викриття (вик

риття неправдивої заяви про алібі, встановлення обмови, са

мообмови тощо); функція спонукання (актуалізація в пам' яті 

забутого, стимулювання до дачі показань); функція корекції 

(усунення перекручень при добросовісній помилці, уточнен

ня показань і усунення суперечностей у них). Під час обшу

ку як окремі функції можуть бути розглянуті діагностична 

(пов'язана з визначенням добровільності видачі об'єктів 

обшуку), пошукова (дозволить обрати напрямок пошуку і 

вилвити те, що шукають), усунення протидії особи, що об

шукують, стимулювання її до спілкування, одержання від 

особи пошуконої інформації тощо. 

Тактичні прийоми провадження окремих процесуаль

них дій мають багатофункціональне призначення. У про

цесі використання вони можуть виконувати різноманітні 

функції. Зокрема, пред' явлення того чи іншого доказу 

може бути використано для актуалізації в пам' яті допиту-

аного забутих обставин, викриття неправди, усунення 

·уперечностей у його показаннях та ін. Тактичний прийом, 

н~о стосується аналізу слідів на місці події, дозволяє вета

'' ви·ги більш широкий їх діапазон, причинні зв' язки між 

••и.ми, від'І'ворити подію, що сталася. Зіставлення окремих 

trp дметів може бути ефективним при обшуку як у разі 

11і;~шуканнл видозмінених (знищених) об'єктів пошуку, 

't'ІІІ~ і при пошуку об' єктів, прихованих у спеціальних тaй

нtrt{f\X або інших суб'єктивно недоступних місцях. 

Он:ремj 'І'ак·rичні прийоми можуть виконувати ефектив

но оної функції в різних процесуальних діях. Так, поста

ІtоtІt Ц1 'ГИХ чи інших запитань (нагадуючих, доповнюючих, 

r ·•''""оючп.х, І{ОІгrрольних тощо) використовується в та-
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ких діях, як допит, обшук, пред'явлення для впізнання. 

Роз'яснення необхідності надання допомоги органам роз

слідування застосовується при допиті, обшуку, слідчому 

експерименті. Використання можливостей типових ана

логів може бути застосовано не тільки у процесі огляду 

місця події, а й при обшуку. 

Видимість функціональної уніфікованості таК'l'Ичних 

прийомів створюється схожістю окремих цілей процесуаль

них дій. Разом з тим, та чи інша слідча (судова) дія завжди 

накладає свій відбиток на функції тактичних прийомів. Так, 

функція спонукання (стимулювання) до спілкування може 

використовуватися не тільки при допиті свідків, обвинува

чених чи підсудних, але й при обшуку (хоча при обшуку 

функція, пов'язана зі стимулюванням обшукуваного до 

спілкування, набуває специфічного характеру, перелом

люється через призму своєрідності потукової дії). 

Окремі функції тактичних прийомів можуть бути по

ділені на осповпі (які мають переважаюче значення в тій 

чи іншій процесуальній дії) і додат~ові (які є не голов

ними, такими, що набувають другорядне значення). 

Так, при обшуку основною функцією виступає пошуко

ва функція, а додатковою можна вважати функцію сти

мулювання обшукуваного до спілкування. При допиті 

в ситуації викриття неправди основною функцією так

тичних прийомів виступає функція вин:риття, а додат

ковою - виховна функція. 

Розгляд функціонального призначення тактичних 

прийомів дозволяє визначити їх місце та роль у реалізації 

тієї чи іншої процесуальної дії, встановити порядок їхньо

го застосування, намітити основи систематизації. Мно
жинність функцій тактичних прийомів, широкий діапазон 

їх спрямованості показують необхідність комплексного 

(системного) використання таких прийомів, що сприяє 

досягненню тих чи інших цілей слідчої (судової) дії. 
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§ 3. Класифікація тактичних прийомів 

Різноманітність тактичних прийомів вимагає їх наукової 
класифікації. :Класифікація визначає систему підпорядкова

них понять (класів, об' єктів) і викориС'І'Овується як засіб для 
встановлення зв' язку між цими поняттями чи класами 

об' єктів. 119 Н.А. Якубович указує на дві причини необхідності 
класифікації тактичних прийомів: 1) класифікація повинна 
бути корисною правоохоронним органам, полегшувати обран
ня потрібного тактичного прийому для застосування його У 
відповідній слідчій ситуації; 2) класифікація повинна спри
яти теоретичному дослідженню природи різних тактичних 

прийомів, пізнанню закономірностей, що обумовлюють ефект 

їхнього застосування .120 Значення наукової класифікації по
лягає у тому, що вона передбачає вивчення закономірностей 
об' єктів і закріплює результати такого дослідження.12 1 Таким 
чином, класифікація тактичних прийомів має науково-лізна
вальну і практичну спрямованість. 

"У криміналістичній літературі здійснюються спроби кла
сифікувати тактичні прийоми. Разом з тим, складність кла

сифікації прийомів визначається великою кількістю підстав, 
за якими вони можуть бути поділені. 3 іmпого боку, складність 
полягає в неоднозначнос·гі розуміння сутності та змісту так

тичного прийому, який є об'єктом класифікаційних побудов. 
Аналіз праць з :криміналістики свідчить, що існує більше 

двох десятків підстав :класифікації тактичних прийомів. 122 

119 Большой :нщитtлопедичест<Ийслоnарь І Гл. ред.Л.М. Прохоров. - М.: Боль
шал Российшtая знцюшопедия; СПб.: Пориnт, 1998.- С.535. 

1 20 Якубович ТІ.А. Общие nроблемьr кримипалистической тактики І ІСоветс
тtаsrr<римmrалистика. Теоретичесrtиеuроблсмт.r. - М.: Юрид. лит.,1978. - С.144. 

121 Ядушип С.ІО. Тактические nриемЬІ nри расслсдоваnии преступлспий.
І{азапь: Изд-во J\:азанского ун-та, 1983.- С.12. 

122 До апмоrічпих висновків дійтло багато тtриміпмістів: .Комиссаров В.И. Те
орстичєшwе nроблемьr следствеШІой тактиІ<И І Под ред. А.И. Михайлова. -Сара
тов: Изд-во Саратонекого ун-та, 1987.- С. 71; Лукашевич В. Г. Основьr 'І'Єории uро
фсссиопальпого общения следователя: Автореф. дис .... Jl:-pa юрид. наук: 12.00.09 -
І{ .. 199З. - С .31; Стояповский М .В. Классифиr<ациоШІьrй nодход к нримипалисти
щ,скоіr науке и практике (на примере криминмистической тактики): Автореф. дис . 
... Іtаттд. торtщ . паУJ~: 12.00.09 І Воронеж. roc. УJІ-т.- Воронеж, 2001.- C.l0- 18. 
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Але, багатьма авторами за основу класифікаційних побудов 

часто беруться довільні ознаки, властивості чи положення. 

Розглянемо окремі підстави класифікації тактичних 

прийомів, запропонованих у юридичній літературі. Так, 

О.М. Васильєв пропонує систему тактичних прийомів, кла

сифікованих за їх природою, певною галуззю науки, до якої 

включає: 1) тактичні прийоми, які засновані на застосу
ванні логіки в умовах розслідування; 2) тактичні прийоми 
по встановленню психологічних відносин слідчого з учас

никами слідчих дій; 3) тю<тичні прийоми по планомірній 
організації розслідування. 123 Власне кажучи, він виділяє 

три групи прийомів: 

1) тактичні прийоми, які засновані на науковій органі
зації праці (планування, розміщення і використання сил, 

методи дослідження матеріальної обстановки, взаємозв' я

зок слідчих і оперативно-розшукових дій); 

2) тактичні прийоми, які засновані на логіці (слідча вер
сія та індуктивний умовивід); 

3)тактичніприйоми,якізаснованінавикористанніда

них науки психології (формування психологічного контак

ту, криміналістичний аналіз показань, психологічна допо

мога тим, що дають показання, психологічний вплив для 

подолання негативної позиції осіб, які дають показання). 124 

І.Ф. Герасимов пропонує аналогічну класифікацію так

тичних прийомів залежно від їх наукового обГрунтування. 

Він виокремлює такі групи тактичних прийомів: 

1) засновані на положеннях логіки (висування версій, 
виведення з них логічних наслідків, логічний аналіз пока

зань допитуваних, використання суперечностей у показан

нях, аналіз обстановки місця події та ін.); 

2) засновані на положеннях психології (прийоми по вета-

123 Васильев А.П. Тактика отдельнь1х следственнь1х действий . - М.: Юрид. 

лит., 1981. - C.l0- 19 (Биб·чка следователя). 
121 Васильев А.Н. Следственная тактика.- М.: Юрид. лит., 1976.-200 с. 



Криміналістична тактика 71 

новленню психологічного конташгу, врахування даних про 

особу допитуваного, деякі прийоми, що застосовуються при 

обшуку, прийоми психології відносин та ін.); 

3) такі, що враховують досягнення науки організації 
управління і праці (усі питання планування розслідуван

ня, організації взаємодії, організаційні аспекти складних 

слідчих дій тощо); 

4) такі, що враховують досягнення низки наук (наприк
лад, рекомендації психології і педагогіки по справах не
повнолітніх).125 

Деякі автори при ін·герпретації запропонованих вище 

класифікацій, виокремлюють наступні тактичні прийоми: 

1) логічні (побудова слідчих версій, прийоми їх пере
вірки тощо); 

2) психологічні (формування психологічного контакту, 
прийоми надання допомоги при пригадуванні, метод спосте

реження за власником приміщення, яке обшукується, та ін.); 

3) організаційні (прийоми планування розслідування й 
окремих слідчих дій). 126 

Зазначені класифікації тактичних прийомів за джере

лом їх походження є спірними за такими міркуваннями: 

1) у даних класифікаціях як тактичні прийоми назива
ються й ·гакі, котрі не можуть бути віднесені до них (слідча 

версія, планування, розміщення та використання сил тощо); 

2) такі класифікації демонструють окремі джерела фор
мування тактичних прийомів й тому мають чисто теоре

·rичне, а не практичне значення; 

3) вони є однобічними, тому що не охоплюють усі мож
ливі джерела формування тактичних прийомів; 

4) підстава таких класифікацій є недостатньо суворою, 

m Герасимов И .Ф. Общие вопросьr .криминалистической ТаR.1'ИКИ І /Крими
нІІ.Jшстика: Учебни.к для вузов /Под ред. И.Ф . Герасимова, Л .Я. Драnкина. - М.: 

Гіьrr пrая школа, 1994. - С. 225. 
120 Гусаков А.Н . , Филющенко А.А. Следс·rвенная тактика (в вопросах и отве

'І 'ІІх): Уч:еб. нособие. - Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991. - С. 13. 
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оскільки у всіх випадках тактичний прийом має :кілька 

джерел127 • В основі будь-якого тактичного прийому лежать 

положення декількох галузей наукового знання; 

5) у цих :класифікаціях до тактичних прийомів відне
сені не тільки окремі способи дії, а й методи, і навіть цілі 

напрями діяльності слідчого (формування психологічного 

:контакту, психологічна допомога допитуваним, усі питан

ня планування розслідування, організаційні аспекти 

складних слідчих дій та ін.); 

6) окремі прийоми у :класифікаціях чітко не визначені 
(деякі прийоми, що застосовуються при обшуку, прийоми 

щодо встановлення психологічного :контакту та ін.) . 

Прийоми, вио:кремлені за ознакою заснованості на да

них тієї чи іншої науки, поділяються окремими авторами 

на різні підвиди. Зокрема, В. Я. Колдін і М.О. Селіванов 

як підстави для угруповання прийомів, що базуються на 

даних психології, називають: 

1) створення сприятливих умов для найкращого про
яву психічних здібностей, важливих в аспекті завдань 

розслідування (активізація спогадів допитуваного за асо

ціацією подій; проведення допиту на місці розслідува

ної події та ін.); 

2) використання психологічної реакції суб'єкта на дії 
слідчого (пред'явлення на допиті речового доказу; поста

новка перед допитуваним :контрольних (:критичних) запи

тань у числі нейтральних; інтенсифікація пошуку прихо

ваних предметів у місцях, наближення до яких підсилює 

хвилювання обшукуваного та ін.); 

3) використання передбачуваної дії, раніше виконаної 
суб'єктом, з урахуванням його психологічних особливос

тей (ретельне обстеження при обшуку об' єктів, пов' язаних 

із професією обшукуваного; акцентування уваги при огляді 

127 Белкин Р .С. Очерки криминмис7·ической тактики: Учеб . nособие.- Вол

гоград: ВСШ МВД РФ, 1993.- С. 111. 
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місця події на викривлених ознаках, характерних для дій 

інсценувальника тощо; 

4) навмисне спонукання до певної поведінки (наприк
лад, до дачі правдивих показань) шляхом використання 

психічних властивостей суб' єкта (навмисне створення умов 

для прояву стереотипної поведінки, зокрема, раптовий 

повторний обшук з метою перевірки припущення про пе

реховування речей у вже обстежені місця; викликати в 

обвинуваченого бажання наслідувати достойній людині або 

підтвердити думку слідчого про її достоїнства та ін.). 128 

Спроби виокремлювати підвиди в класифікації тактич

них прийомів, яка заснована на джерелах їх походжен

ня, не знімає проблеми . Крім того, запропоноване групу

вання тактичних прийомів, яке базується на даних пси

хології, відрізняється фрагментарністю і не має 

стрункості побудови. Сама підстава даної класифікації є 

недостатньо суворою. Такі прийоми, як пред' явлення до

казів у процесі допиту, постановка тих чи інших запитань 

й інші засновані на даних не тільн:и психології, а й логі

ки, теорії іг:>р, лінгвістики. 

М.О. Селіванов вважає, що класифікація тактичних 

прийомів може бути здійснена: 1) за ступенем спільності 
тактичних прийомів; 2) за ступенем їх складності; 3) за 
видами наук, на яких вони засновані. Так, за ступенем 

спільнос'l'і виокремлюються такі тактичні прийоми: вер

сія (слідча), планування розслідування, дача завдань опе

ративно-розшуковим органам, використання при розелі

дуванні допомоги громадськості; за ступенем складності 

прийоми поділяються на складні (комплекс, сполучення 

декількох простих прийомів, що забезпечують досягнен

ня певної мети, що має тактичний характер) і прості ( еле-

128 Колдив В.Я., Селиванов Н.А. Общие понятия и принципьз следственной 
таrtтИІtИ и кримипалистичесrtой тсхrrики І /Кримшrалистю<а социалистических 

стран /Под ред. В..Я. Колдипа.- М.; Юрид. лит., 1986.- С.93. 
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ментарні); за видами наук, на яких вони засновані: НОП, 

логіки, психології та ін. 1 29 

Більш широкі підстави класифікації тактичних прийомів 

пропонує В.С. Комарков. Так, за значенням для процесу 

розслідування він вирізняє загальні ·гактичні прийоми (пла

нування, версирування, використання можливостей опера

тивно-розшукової діяльності і допомоги громадськості); так

·гичні прийоми окремих слідчих дій та їх груп (огляду, об

шуку, допиту тощо). Стосовно послідовності слідчої дії 

розрізняють прийоми підготовки, виконання, фіксації, оцін

ки і перевірки результатів слідчої дії. За характером науко

вих положень, що використовують у їх формуванні тареа

лізації (прийоми логічні і психологічні). За рівнем склад

ності - прості, складні і так звані "тактичні операції". 180 

Не можна погодитися з такою підставою класифікації 

тактичних прийомів, як ступінь їх спільності, тому, що 

автори як тактичні прийоми називають не окремі способи 

дій, а загальні положення криміналістичної тактики (пл а

нування розслідування, слідчу версію тощо), використан

ня можливостей оперативно-розшукової діяльності і допо

моги громадськості. За своєю сутністю тактичний прийом 

набагато вужче розглянутих напрямків діяльності. 

Викликає заперечення класифікація тактичних 

прийомів за рівнем їх складності (складні і прості). Зокре

ма, В.Я. Колдіні М.О. Селіванов зазначають, що складний 

прийом являє собою комплекс, сполучення декількох про

стих прийомів, які забезпечують досягнення певної мети, 

що має тактичний характер. 181 Своєрідну позицію займає 

Р .С. Бєлкін, який розділяє тактичні прийоми за їх змістом 

129 Селиванов Н .А. Советекал криминали етика: система понлтий . М . : Юрид. 
лит., 1982 . - С . 85-92. 

130 КомарковВ.С . Тактикадопроса: Учеб . пособие. - Х. , 1975. - С.12, 13. 
131 Колдин В.Я., Селиванов Н.А . Общие понлтил и принципьІ следственной 

·rактики и кримина.пистической ·rехники //Криминалис·rика социалистических 

стран І Под ред. В .Я. Колдина.- М . : Юрид . Jшт . , 1986.- С.92. 
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на діяльніетні (операційні) і поведінко ві. Перші являють 

способи дії слідчого для досягнення поставлених цілей, 

інші- лінію поведінки, яка рекомендується йому. 132 За на

шим переконанням, складні (чи поведінкові) прийоми є 

не що інше їх системи (чи, як їх іноді називають у кримі

налістичній літературі, тактичні комбінації). Система ж 

тактичних прийомів є самостійною категорією криміна

лістичної тактики. 

Заслуговує на увагу спроба В.С. Комаркова класифіку

вати тактичні прийоми стосовно до тих слідчих дій, для 

яких вони призначені (тактичні прийомиогляду, обшуку, 

допиту тощо). Разом з тим, автор не називає конкретні спо

соби дії, які були б найбільш ефективними для тієї чи іншої 

слідчої дії. На нашу думку, така підстава класифікації ви

магає її подальшої диференціації. 

Дискусійні погляди щодо існування двох тактик- кри

міналістичної та процесуальної - дозволили окремим ав

торам класифікувати тактичні прийоми на передбачені 

законом (обов'язкові чи факультативні) та не передбачені 

кримінально-процесуальним законом. 133 Так, Г.Г. Зуйков 

пише, що певну частину тактичних прийомів, які є пред

метом слідчої тактики, складають правила так·rичного ха

рактеру, викладені в нормах кримінально-процесуально

го права, застосування яких віднесено на розсуд слідчого. 134 

В.С. Кузьмічов та Г.І. Прокопенко відповідно до законо

давчої регламентації розрізняють обов'язкові тактичні 

прийоми (передбачені законом і обов'язкові для виконан-

132 БеЛЕин Р. С. Очерюr криминалистпческой тактиюr: Учеб. пособпе. - Вол

гоград: ВСШ МВД РФ, 1993. - С.111; Белкин Р.С. Кримнналис'l·ика: Учебньrй 

словарь-справочник.- М.: ЮрrІСТ'Ь, 1999. - С.91 . 
133 Шаламов М.П. Некоторьrе проблемьr советской rtрнминалиститtи. - М.: 

ВІ03И, 1965. - С.27.28. 
134 Зуйков Г.Г. Общие положения следственной так·гики // 1\:римнналпс

тнтtа: Учебниr< І Под ред. Р.С. Белкин а, Г. Г. 3уйкова. - М.: Юрид. лит., 1968. 
с. 279. 
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ня)ірекомендаційні(передбаченічинепередбаченізако

ном і застосування яких залежить від слідчого). 135 Такі 

класифікації засновані на розумінні тактичного прийому, 

який може місти•гися в нормах закону. Разом з тим така 

·гачка зору не зовсім правильна. У цьому плані Н.А. Яку

бович справедливо зауважує, що навряд чи можна погоди

тися з такою класифікацією, тому що сприйняті кримі

нально-процесуальним законом тактичні прийоми і 

технічні правила розслідування набувають правову приро

ду, утрачаючи тим самий свій криміналістичний, тобто 

рекомендаційний характер. 136 

С. Ю. Якушин приводить класифікацію тактичних 

прийомів, в основу якої закладає їх цільову спрямованість 

у збиранні доказової інформації. Тактичні прийоми про

вадження слідчим дій він поділяє на п'ять груп: 

1) виявлення і збирання доказової інформації; 
2) фіксація доказової інформації; 
3) перевірка, аналіз і оцінка отриманої інформації; 
4) використання отриманої доказової інформації під час 

подальшого розслідування; 

5) прийоми, безпосередньо не спрямовані на роботу з 
доказовою інформацією (виклик особи в слідчі органи, 

попередження про кримінальну відповідальність за дачу 

свідомо неправдивих показань і відмову від дачі пока

зань, роз'яснення сутності підозри, пред'явлення обви

нуваченому висновку експерта, ознайомлення по·герпі

лого, цивільного позивача, цивільного відповідача й об

винуваченого з матеріалами справи при закінченні 

розслідування та ін.). 13 7 

135 Кузьмі чов В. С., Проконенко Г .І. Rриміпалістюtа: Навч. посі бпит< І За :заг. 
ред. В.Г.Гончаренката Є.М.Моісеєва. -н:.: ІОрінком Інтер, 2001.- С.188. 

136 Якубович Н.А. Теоретические основьт предварительного следствия: Учеб. 
nособие. -М.: РИО ВШ МВД СССР, 1971. - С.65. 

137 Яr<ушин С.ІО. Тактичесrtие приемw при расследовании преступлений.

Казань: Изд-во І-І:азанского ун·га, 1983.- С. 14, 15. 
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Дана класифікація є спірною і викликає критичні заува

ження за такими міркуваннями: 

1) запропонована класифікація виокремлює групи так
тичних прийомів досить високого ступеня спільності й тим 

самим утруднює її практичне використання; 

2) не можна погодитися з думкою автора про те, що така 
класифікація охоплює більшість тактичних прийомів, 

тому що автор не називає конкретних прийомів у чотирьох 

зп' яти груп; 

3) розглянута класифікація обмежує функціональну 
спрямованість тактичних прийомів тільки їх пізнавальною 

функцією. Вона звужує можливості тактичних прийомів 

межами доказової інформації; 

4) незрозуміло, які тактичні прийоми мав на увазі ав
тор стосовно до проведення слідчим дій, спрямованих на 

фіксацію, перевірку, аналіз і оцінку доказової інформації; 

5) до тактичних прийомів автор помилково відносить ок
ремі кримінально-процесуальні положення і навіть дії (вик

лик особи в слідчі органи, попередження про кримінальну 

відповідальність за дачу свідомо неправдивих показань і 

відмовлення від дачі показань, ознайомлення потерпілого з 

матеріалами справи при закінченні розслідування тощо). 

К.К. Фахрутдінов залежно від ступеня ефективності 

подLrrяє тактичні прийоми на неефективні, малоефективні, 

середньоефективні і високоефективні. 138 Така класифіка

ція тактичних прийомів викликає критичне до неї став

лення. За самою своєю сутністю тактичний прийом - це 

найбільш раціональний і ефективний спосіб дії. С.Ю. Яку

шин пише, що використання ознаки ступеня ефективності 

як підстави класифікації породжує сумнів, оскільки той 

самий прийом залежно від особливостей слідчої ситуації і 

188 Фахрутдинов К.Е. Е исследованию зффективности тактических приемов 
допроса І /ВопросЬ! зффективности совстского уголовного nроцесса . - Казань: 

11 tщ·во ЕазапсІ<ого ун-та . - C.l23 , 124. 
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досвіду слідчого в одному випадку може виявитися висо

коефективним, а в іншому - неефеК'І'Ивним. 139 Справді, не 

можна класифікувати тактичні прийоми за цією підста

вою, тому що будь-який тактичний прийом повинен бути 

ефективним, якщо він правильно використовується. 

Окремі класифікації тактичних прийомів, що запро

поновані в криміналістичній літературі, мають локаль

ний характер. Зокрема, деякі автори пропонують кла

сифікації тактичних прийомів, заснованих на психоло

гічному впливі слідчого. В одному випадку це будуть 

конкретні дії по обстеженню і впливу на матеріальну 

обстановку (під час огляду місця події, обшуку, слідчо

го експерименту та ін.). В іншому- об'єктом впливу бу

дуть інтелектуально-вольові якості учасників досудово

го слідства. Характер, умови, межіісилавпливунаоб'єкти 

різні і фактично, і процесуально. 140 Так, І.Є. Биховський 

поділяє тактичні прийоми психологічного впливу на чо

тири групи: 

1) спрямовані на приховування намірів слідчого щодо 
цілей впливу; 

2) спрямовані на створення перебільшеного уявлення 
про поінформованість слідчого щодо обставин вчиненого 

злочину і наявнос·гі у нього доказів, які викривають; 

3) спрямовані на створення уявлення про те, що інші 
учасники дали правдиві показання; 

4) спрямовані на виявлення схованих об'єктів та осіб, 
що переховуються. 141 

До цієї класифікації М.П. Хайдуков додає ще одну гру

пу - прийоми, спрямовані на створення зменшеного уяв

лення про поінформованість слідчого щодо відомостей, до-

m Якушин С .Ю . Зазнач. праця . - C.l3. 
«а Комиссаров В .И . Теоретические nроблемьr следс1•венной тактики /Под ред. 

А.И. Михайлова. - Саратов : Изд-во Саратонекого ун-та, 1987. - С.83. 
141 Бьrховскпй И.Е . ПроцессуальвьІе и тактические вопрось! системьr след

С'І'венньІх действий. - М., 1975. - С . 223, 224. 
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статніх для викриття у неправді недобросовісних учасників 

та розслідування злочинів у цілому. 142 

Дослідження проблем психологічного впливу у судово

слідчій практиці заслуговує на увагу. Разом з тим, запро

понована класифікація не є універсальною, вона намічає 

лише деякі напрями у використанні прийомів психологіч

ного впливу. Різний характер впливу- переконання, вик

риття, ігнорування реакцій на застосовувані прийоми, 

звернення до моральних ідеалів, роз'яснення правових 

наслідків поведінки особи й інших прийомів, арсенал яких 

надзвичайно різноманітний, визначається наявністю дока

зової інформації, конкретною ситуацією, рівнем комуні

кативних відносин, установлюваних слідчим, що обираєть

ся ним у кожному випадку "роллю" .143 Класифікація так
тичних прийомів; яка рекомендується І.Є. Биховським, не 
містить указівки конкретних переліків способів дії у тій 

чи іншій групі. Однак пропозиція автором найменувань 

груп тактичних прийомів (зокрема, спрямовані на створен

ня перебільшеного уявлення про поінформованість слідчо

го щодо обставин вчиненого злочину і наявності у нього 

доказів, що викривають, чи спрямовані на створення уяв

лень про те, що інші учасники дали правдиві показання) 

дозволяє зробити висновок про характер способів дії, що 

неминуче будуть засновані на елементах неправдивої 

інформації та введення допитуваного в оману. 

Класифікацію тактичних прийомів, яка Грунтується на 

особливостях механізму впливу на учасників слідчої дії, 

зумовлених характером відповідних тактико-психологіч

них способів (методів), які забезпечують спонукання осіб 

до певної поведінки, пропонує Є.О. Москвін. При цьому він 

розрізняє: 1) тактичні прийоми переконання: пряме пере-
1" 2 Хайдуков Н. П. Тактико·психологичесr~ие основьr воздействия следовате

ля на участвующих в деле лиц . -Саратов, 1984.- С . 9б. 
143 Коновалова В.Е. Организационньrе и психологические основьr: деятель

lІОС'l'И следователя.- Е.: РИО МВД УССР, 1973.- С.103, 104. 
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конання; непряме переконання; 2) тактичні прийоми на
віювання: гіпноз; 3) тактичні прийоми примусу: категорич
на вимога; попередження (застереження); заборона; 4) так
тичні прийоми прикладу: прийоми, засновані на формі осо

бистого прикладу слідчого; прийоми, засновані на формі 

повідомлення учаснику слідчої дії про позитивні дії інших 

осіб; прийоми, засновані на опублікованій слідчій, проку

рорській, адвокатській та судовій практиці111 • 

Пропонована класифікація є спірною. Оскільки автор 

до тактичних прийомів відносить методи впливу. У деяких 

випадках не зрозуміло, яким чином ці методи впливу пе

ретворюються на тактичні прийоми і на які саме. Негатив

ним є те, що автором до тактичних прийомів віднесені й 

недопустимі методи впливу (гіпноз). 

Тактичні прийоми можуть бути згруповані і за такою підста

вою, як вид слідчої або судової дії, при проведенні якої 

відповідні прийоми знаходять виняткове чи переважне засто

сування.145 Використання тактичних прийомів під час тієї чи 

іншої процесуальної дії відрізняється специфікою, обумов

леної своєрідністю природи такої дії. 146 Існують тактичні 

прийоми, застосовувані в процесі огляду місця події, обшу

ку, пред'явлення для впізнання, допиту, очної ставки та ін. 

Інтерес являють спроби розмежувати ·гактичні прийо

ми за діапазоном їх застосування. І.Ф. Герасимов зазначає, 

що насамперед це прийоми, які можуть застосовуватися 

при провадженні всіх чи багатьох слідчих дій. Їх можна 
вважати загальними (наприклад, прийоми по встановлен

ню психологічного контакту, по раціональній організації 

праці слідчого та ін.). Існує також бага·го прийомів, які 

характерні для конкретних слідчих дій (наприклад, так-

144 Москвин Е.О. Тактио:rесний прием. - М . : Изд-во •Юрлитвнформ•, 2006.
с. 31, 32. 

14 5 Колдив В.Я:., Селиванов Н.А . Общие nонятия и принципЬl следс~l'венной 

тактики и криминалисти ческой техники І /Крими налиетика социаJшстио:rеских 

стран І Под ред. В . Я:. Коддина. - М.: Юрид. лит., 1986. - С. 93, 94. . 
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тика слідчого огляду, спостереження за обшукуваним 

при обшуку, використання суперечностей у показаннях 

при допиті, повторення дослідів при слідчому експери

менті ·га ін.). Такі прийоми можна вважати окремими чи 

спеціальними .14 7 

Не піддаючи принциповій критиці названі тактичні 

прийоми, необхідно зазначити, що такий розподіл має пев

не значення, тому що дійсно окремі тактичні прийоми мо

жуть бути використані у декількох процесуальних діях 

(постановка тих чи інших запитань, аналіз слідів й іншої 

матеріалізованої інформації, використання типових ана

логів тощо), інші, навпаки, є характерними тільки для 

конкретних дій (допит на місці події, орієнтація на про

фесійні (чи інші) навички обшукуваного при визначенні 

місця приховування та ін.). 

Ситуаційність тактичних прийомів дозволила окремим 

авторам виокремити і відповідні підстави їх класифікації. В.І. 

Коміссарон пише, що підставою розробки та класифікації 

тактичних прийомів можна вважати ситуації (тактичні, про

цесуальні, фак'l'ичні - конфліктні, безконфліктні та ін.), що 

здійснюють суттєвий вплив на універсальність усієї системи 

слідчої тактики. 148 Так, стосовно до допиту тактичні прийо
ми прийнято класифікувати на тактичні прийоми у без

конфліктній ситуації і ситуації конфліктній. 149 

Класифікація тактичних прийомів залежно від ситуацій, 

146 Зокрема, деякі автори, досліджую~и отримання і перевірку показань, 
nоділmоть1·акти<ІНіпри:йомизалежн:овідвидуСJrідчоїдії(дошІт,очнастав:ка,nред'яв

JІення для впізнання, перевірна покRзань на місці) і пропонують рі:ші способи дій, 

.які є найбільш рю~іональними·rа ефективними (див.: ЛевиА.А., ПичкалеваГ.И., 

Селиванов Н .А. Получение и праверка nоказаний. следователем. Сnравочник. - М.: 
ІОрнд. лит . , 1987. - С. 14-23; 32,33; 4.5-М; 69·73). 

147 Герасимов И.Ф. Общтте вопросьr :криминалистической тактики //Крими

налистика: Учебни:кдлявузов /Под ред . И.Ф . Герасимова, Л .Я. Драпкина. - М.: 

DьІСruая школа, 199і. - С. 225, 226. 
148 Комиссаров В.И. 3а.знач. праця. - С. 83. 
1
'
19 Карнеева Л.М., Соловьев А. Б . , Чувилев А.А. Доnрос подозреваемого и об

оиняемого.- М., 1969. - С. 37-64. 
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у яких вони застосовуються, дозволяєглибше пізна·rи мож

ливості їх реалізації, визначити доцільність їх використан

ня за певних умов, простежити їх ефективність у тих чи 

інших випадках. Така підстава класифікації прийомів вис

тупає передумовою не тільки їх поділу, а й об'єднання ос

танніх відповідно до різних слідчих (судових) ситуацій та 

ситуацій процесуальної дії. 

Декілька підстав класифікації тактичних прийомів ре

комендує В. І. Коміссаров. До таких він відносить наступні: 

1) джерело походження прийомів; 
2) їх цільову спрямованість (пошук, оцінка, використан

ня інформації); 

3) спосіб реалізації (реалізується одноосібно слідчим, 
групою осіб або за посередництвом інших осіб); 

4) характер інформації, яку має слідчий; 
5) об'єкт впливу (матеріальне середовище або психоло

гія взаємин); 

6) типові слідчі ситуації, що впливають на реалізацію 
прийомів. 150 

Підстави класифікації тактичних прийомів, сформуль

овані В.І. Коміссаровим, відзначаються в юридичній літе

ратурі як найбільш удалі. 151 Однак, намітивши загальні 

підстави класифікації тактичних прийомів, В.І. Комісса

рон не просунувся далі й не запропонував розгорнуту їх кла

сифікацію із зазначенням конкретних прийомів. 

У сучасній криміналістичній теорії здійснюються спро

би щодо подальшого удосконалення класифікації тактич

них прийомів. Так, В.Г. Лукашевич пропонує класифіку-

150 Комиссаров В.И. А~туальньrе uроблемьr следственной тактики: Автореф . 
дис .... д-ра юрид. нау~: 12.00.09 - М., 1989. - С.16; Комиссаров В.И. Теорети

ческие проблемь1 следс~·веююй та~тики /Под ред. А.И . Михайлова. - Сара'l·ов: 

Изд-воСаратовс~огоун-та,1987 . - С. 71- 85. 
151 Хак~rмов Н.А. Гносеологичес~ая сущность следственньrх дейс·rвий f jКри

миналистичес~ие проблемьr расследования прес'l·уплений. - І>:расноярсн:: Крас

ноярекий ун-т, 1992. - С. 13 . 
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вати так•rичні прийоми на трьох рівнях: 1) методичному; 
2) тактичному - стосовно окремих слідчих дій; 3) ситуацій
ному - стосовно певної процесуально-тактичної ситуації, 

розглядаючи їх зі змістовного і процедурного (ритуально

го) боків як види й окремі акти спілкування слідчого з учас

никами розслідування. 152 Така пропозиція вимагає більш 

ретельного розгляду. 

На методичному рівні В. Г. Лукашевич виокремлює 

шість груп тактичних прийомів: 

1) попередньої перевірки заяв та повідомлень про зло
чини, прийняття процесуально-обr'рунтованих і тактично 

доцільних рішень; 

2) висування та дослідження версій; 
3) планування та перевірки версій; 
4) збирання, дослідження, оцінки і використання доказів; 
5) організації взаємодії слідчого й органа дізнання; 
6) розшукової діяльності слідчого. 
На тактичному рівні провадження окремих слідчих дій 

автор виокремлює кілька класифікаційних систем. Одна, 

згідно з трьома основними групами способів збирання до

казів (слідчих дій) і видами джерел інформації, поєднує: 

1) прийоми впливу на інтелектуально-вольону сферу 
підслідних з метою одержання від них показань. Це прийо

ми вербально го спілкування, що базуються на розпиті, роз

повіді, демонстрації, жестикуляції, міміці, відтворенні 

графічними засобами; 

2) прийоми впливу на матеріальну обстановку (речі) з 
метою виявлення материально-фіксованих слідів злочинів. 

Вони пов' язані з використанням органів чуттів людини 

(спостереження, пошук, зіставлення, вимір); 

3) прийоми, засновані на комплексному використанні 
прийомів нербального спілкування й органів чуттів. 

' 52 Лукашевич Н . Г. Основьr теории профессионального общения следовате· 
ля : Аnтореф. дис .. .. д-ра юрид . наук: 12.00.09.- R., 1993.- С. 31- 33. 
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Друга класифін:аційна система даного рівня може бути 

побудована, виходячи зі стадій (послідовності розгортан

ня) слідчої дії. Вона формує тактичні прийоми: 

1) підготовки до слідчої дії; 
2) встановлення (підтримання) психологічного контакту; 
3) управління спільною діяльністю чи обміном інфор

мацією; 

4) завершення слідчої дії, її фіксації й оцінки. 
На рівні процесуально-тактичних ситуацій автор виокрем

лює групи тактичних прийомів, пов' язаних з провадженням 

вербальних слідчих дій: 

1) одержання достовірної інформації та її уточнення; 
2) надання допомоги особам, що дають показання, з ме

тою відновлення у пам' яті забутого і правильного відтво

рення сприйнятого; 

3) встановлення суперечностей у показаннях і розбіж-
ностей з іншими доказами; 

4) визначення істинності чи неправдивості показань; 
5) перевірки заяв про алібі; 
6) спрямовані на викриття неправди і подолання позиції, 

спрямованої на дачу неправдивих показань і самообмови; 

7) спрямовані на утворення певних уявлень і таких, що 
спонукають допитуваного до дії в бажаному для слідства 

напряму; 

8) подолання заперечування (відмови від дачі неправди
вих показань) та змінення позиції. 1 53 

Розглянута трирівнева класифікація тактичних 

прийомів викликає заперечення за такими аргументами: 

1) виокремлення в класифікації тактичних прийомів 
перерахованих трьох рівнів є довільним і не відображає 

закономірностей такої їх побудови; назва рівнів (методич

ний, тактичний, ситуаційний) уявляється невдалим; 

2) групи тактичних прийомів, зазначені на методично-

ш Лукашевич В.Г. Зазнач. nраця. - С. 32, 33. 
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му рівні, відображають фактично всю діяльніс'І'Ь слідчого. 

Поділивши на шість різних груп цю діяльніс·гь, В. Г. Лука

шевич не назвав жодного тактичного прийому; 

3) класифікаційна система •гактичних прийомів, зас
нована на стадіях слідчої дії, вважається спірної, тому що 

незрозуміло, наприклад, які тактичні прийоми може 

охоплювати підготовка до слідчої дії або її завершення, 

фіксація й оцінка; 

4) при визначенні прийомів на тактичному рівні зазна
чаються й такі, як спостереження, вимір, прийоми, що 

базуються на жестикуляції, міміці 'І'ОЩО, з чим не можна 

погодитися; 

5) на ситуаційному рівні пропонується тільки спроба кла
сифікації ситуацій допиту тане вказуються найбільш опти

мальні тактичні прийоми, стосовно до яких необхідно було 

б сформулювати відповідні системи (підсистеми) останніх; 

6) здійснюючи класифікацію тактичних прийомів, 
В.Г. Лукашевич насправді намагається з'ясувати кри

терії їх об'єднання, групування; 

7) така класифікація є складною за своєю с·груктурою, 
що утруднює її осмислення і практичне використання. 

Класифікація тактичних прийомів повинна сприяти 

пізнанню їх сутності у всіх різновидах, визначенню законо

мірних зв'язків між ними, встановленню їх властивостей та 

ознак. Підставою класифікації має слугувати певна об'єктив

на закономірність, яка дозволяє поділяти тактичні прийоми 

на ті чи інші види, відносити їх до визначеної групи. 

На нашу думку, певний інтерес і практичне значення ста

новлЯ'І'Ь такі підс·гави класифікації так·гичних прийомів: 

1) за видом процесуальної дії: таюпичні прийоми огля

ду місця події (аналіз окремих слідів на місці події; моде

лювання події, що відбулась; зіставлення модельованої 

події та реальної картини місця події; аналіз ознак знищен

ня слідів; зіставлення інформації місця події з типовими 
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аналогами та ін.); татетиЧ-ні прийом.и допиту (постановка 

різних видів запитань; пред' явлення речових та письмових 

доказів; оголошення показань окремих осіб; допит на місці 

події; демонстрація перспектив ситуації, що склалася; пере

конання у необхідності надання допомоги органам розсліду

вання; бесіда на сторонню тему або на тему, що цікавить, та 

ін.); татстичлі прийоми обшуи;у (залучення обшукуваного до 

діяльності слідчого; словесна розвідка; зіставлення виявле

ного з ознаками того, що шукається; аналіз ознак предмета 

пошуку; постановка обшукуваному уточнюючих запитань; 

використання можливостей типових аналогів тощо); татс

ти•tні прийоми інших nроцесуальних дій; 

2) за діапазоном використання: татстич.ні прийоми, .які 
використовуються під ч.ас провадження тільки окремих 

слідчих (судових) дій (допит на місці події; орієнтація на про

фесійні навички обшукуваного тощо); татетичні прийоми, 

.які використовуються у детсількох (багатьох) процесуаль

них діях (постановка тих чи інших запитань; використання 

типових аналогів; аналіз слідів, предметів, їх ознак тощо); 

3) за об'єктом спрямованості (або сферою реалізаціі): 
татетичні прийоми, спрямовані на .здійснення впливу на 

людину (роз'яснення важливості правдивих показань; по

становка контрольних, нагадую чих, доповнюючих та інших 

запитань; демонстрація фотознімків; оголошення висновків 

експертиз або результатів слідчих дій та ін.); татетичні 

прийоми, спр.я;мовані на дослідження матеріального сере

довища (аналіз слідів, предметів, їх ознак, розміщення; ви

користання уявної реконструкції окремих елементів події; 

моделювання з метою відтворення події, що відбулась; 

зіставлення слідів, виявлених на місці події та ін.); 

4) за ситуаційною варіантністю (тактичні прийоми, які 
диференціюються залежно від ситуації процесуальної дії). 

Так, у ситуації повідомлення неправдивих показань під час 

допиту можуть бути виділені такі тактичні прийоми: по-
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ставовка контрольних запитань; пред'явлення доказів; 

оголошення показань інших осіб; допит на місці події тощо; 

5) за характером інформації: тактичні прийоми, які 
Грунтуються на словесній інформації (бесіда на сторонню 

тему; роз'яснення значення щиросердого розкаяння; по

становка тих чи інших запитань тощо); тактичні прийо

ми, які базуються на матеріалізованій інформації (демон

страція доказів, різної наочної інформації та ін.); так

тичні прийоми, що засновані на логіко -розумовій 

інформації (аналіз окремих слідів (предметів); моделюван

ня події, що відбулась; зіставлення інформації місця події 

з традиційним, природним плином події тощо). 

Запропоновані у криміналістичній літературі класифі

кації тактичних прийомів та їх аналіз свідча·rь про назрілу 

необхідність побудови певних систем (підсистем) останніх, 

котрі полегшать слідчому або судді пошук доцільного спо

собу дії й оп·rимізую·rь тим самим їх практичну реалізацію. 

Правильно зазначав у свій час В.С. Комарков, що сама 

по собі класифікація тактичних прийомів не .являє вели

кої прак·rичної цінності, .якщо не має своєю кінцевою ме

тою їх систематизацію- свідоме, цілеспрямоване упоряд

кування й організацію в метод практичної ді.яльності. 154 

§ 4. Психологічні основи використання 
ТаІtТИЧНИХ ПрИЙОМіВ 

Вих<ористанн.я тактичного прийому передбачає знання 

І І(~ ІІ хn;юІ'Їчного механізму його реалізації. За своєю спрямо

І "111 і' "І'Іо 'І'ІІІ<'І'ичпі прийоми застосовуються у процесі взаємодії 

' і 11 'І 111 ІІМІІ о<~()бнми і об'єктами: 1) слідчим (суддею) і осо
>І ю, 111 ІІІІ•ІtІІtаат\ :-ІJЮчин (або іншою особою); 2) слідчим (суд-
дею) і р 'ЧІІМІІ аю ~іями: матеріальних відображень про зло

чин та його у•ІН<:ІШІ ів. Таким чином, може бути виокремле

подва види вза м ;ф: 1)б зпосередпювзаємодію, урезультаті 

15' Комаркоn В.С. Тшtтюtадонроса: Уч:сб. пособие.- Х., 1975.- С.13. 
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якої відбувається вплив на особу, яка вчинила злочин, чи 

інших осіб (свідків, потерпілих та ін.); 2) опосередковану взає
модію, коли слідчий (суддя) через матеріальні об'єкти одер

жує інформацію про дії, вчинені злочинцем (Див.: Рис. 1, 2). 
В.С. Комарков указує, що взаємодія людей під час здійснен

ня слідчих дій може бути не тільки безпосередньою (допит, 

очна ставка, обшук), а й ускладненою опосередкованими лан

ками, наприклад, речовою обстановкою місця події (слідчий 

огляд, перевірка показань на місці та ін.). 155 

У психалогічній літературі взаємодія розглядається як 

процес безпосереднього чи опосередкованого впливу об' єктів 

(суб'єктів) один на одного, що породжує їх взаємну обумов

леність та зв'язок. 156 Взаємодія осіб, які беруть участь у 
справі, виявлення і викриття неправди, попередження мож

ливої і подолання реальної протидії диктують необхідність 

відповідного впливу працівників правосуддя на інших осіб у 
межах та засобами, установленими законом. 157 

ретроспективний характер взаємодії • 

зміна (перетворення) . . 
І ~: І . . 

Особа , яка взаємодія Речі 

вчинила злочин ( матеріальІІі 
(чи інша особа) об'єкти) 

. і І . t . . . . ·-. зворотн1и вплив 

використання 

тактичних прийомів 

~. 
взаємодія 

Слідчий 

І 
ІНфОрМаЦІЯ .................................................... 

Рис. 1. Взас.модія між слідч.им (суддею) і реч.ами 
( матеріальпими об' єн:тами) - опосередн:овапа взасмодія 

155 1\:омарков В.С. Проблема обЩСlШЯ в таІ<ТИКС следственnьІХ действий І jВоп
росьrгосуІ\арства и праваразвитогосоциалис•гичссЕ<оrообщества. - Х., 1975. - С.280. 

156 ПсиХОJІОІ'ИЯ. Словарь /Под общ. ред. А. В. Ле1'ровского, м. r. Ярошевстсо

го. - 2-е изд., испр. идоп. - М.: Политиздат, 1990. - С . 51. 
157 Ра1·инов А.Р., Ефимова І-І.И. Психология допроса обвиІl.немоrо: Ме·rод. 

пособие. М., 1988. - С.92 . 
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керуючий вплив 

взаємодія 
Особа, яка 

Слідчий вчинила злочин 

(чи інша особа) 

протидія 

Рис. 2. ВзаЄJ>tоді.я між слідчим (суддею) і особою, шеа вчини
ла злочин (чи інuюю особою),- безпосередня взасАюді.я 

В етимологічному сенсі вплив може бути визначений як 
дія, яку певна особа чи nредмет або явище виявляє стосовно 

lншої особи чи предме·rа158 • 3 позиції філософії вплив (взає
мuдія) це найбільш універсальна форма зміни (перетворен

нн) ІІІШr<али:шньої дШсності, вид діяльності 159 • Більш чітко 
формулюс'l·ься nонл·rтя впливу в психологічній літературі, 

KO'l'pa характеризується як цілеспрямований переное руху й 
інформації від одного учасника взаємодії до іншого160 • 

У І<риміналіс'rичній літера•l'урі також розпочаті спроби 
стосовно визначення поняття психологічного впливу та 

його ролі у судово-слідчій діяльності. Зокрема, В. О. Еоно

вnлона вказує, що сутність психологічного впливу визна

ча ·тьс.я комплексом прийомів, спрямованих на діагности

ку психічного стану особи свідка, обвинуваченого, підоз

рюваного та вибором найбільш ефективних прийомів 

158 Вели І<ИЙ 1•лумачни.й сJюнн ик сучасної у:країнсьr,ої мови І Уклад. і голов. 
ред. В.Т. J:>уссл. К; Ірпінь: ВТФ •Неруш, 2004. - С. 160. 

159 Философсний словарь І Под ред. И.Т. Фролова.- М., 1981.- С. 50, 51. 
160 Психолоr•ия. Словарь І П011 общ. ред. А.В. Пе•rровского, М.Г. Ярошевско

го. - 2-е изд., испр. идол. - М.: Политиздат, 1990. - С. 58. 
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виконання слідчої дії161 • М.І. Порубов пише, що психічний 

вплив на допитуваного повинен полягати у створенні 

найбільш сприятливих умов для психічних процесів і про

яву позитивних психічних властивостей особистості, у 

створенні для доПИ'І'уваного ситуацій, які дозволяють одер

жувати від нього правдиві показання162 • 

В історії кримінального процесу та :криміналістики 

відомі періоди, коли психологічний вплив окремі ав•t•ори 

відносили до незаконних заходів, що суперечать праву і 

моралі. Найбільш послідовно дану позицію відстоював 

М.С. Строгович163 • 

Разом з тим, у відправленні правосуддя психологічний 

вплив завжди має місце. Здійснення психологічного впли

ву не тільки не суперечить характеру діяльності юриста, а 

й є природним для нього. 164 Кримінальний і кримінально

процесуальний закони забороняють вплив лише в його гру

бих проявах, у формі насильства, шантажу, погрози. Так, 

згідно з ч. 3 ст. 22 КПК "України прямо заборонено домага
тись показань обвинуваченого та інших осіб шляхом на

сильства, погроз таінших незаконних заходів. Стаття 373 
КК "України передбачена кримінальна відповідальність за 

прИмушування давати показанн.я. 165 

Проблема допустимос·гі засобів впливу на даний час є 

161 Коновалова В.Е . Организационпьrе и психологичесrсие основЬІ деятельно

сти следователя.- К: РИО МВД УССР, 1973.- С. 102. 
162 Порубов Н.И . Научньте основьт допроса на предварительном следствии. 

Минск: ВЬІшзйшая школа, 1978.- С. 53. 
163 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса.- М.: Наука, 1968. 

- 'Г. 1.- с. 420. 
164 Костицкий М.В. Введение в юридичесrсую психологию: методологические 

и теоретические проблемьr. - К.: Вища школа, 1990. - С. 241. 
105 У криміналістичній літературі міститься визначення поняття психічне 

насильство. 'Гак, Б.М . 3вонrив пише, що під насильством слід розуміти будь

яку дію (або бездію), котра за формою, спрямованістю і інтенсивністю веде до 

зниження мисленевої активності людини або через виключення волі позбавляє 

її можливості обрання позиції (див.: 3вонков Б .Н . ПроблемЬІ зтики и психоло

гии расследования // АктуальнЬІе проблемьт государства и nрава (Уголовное nра
во, уголовньrй процесс, криминалистика).- Краснодар, 1976.- Кн.1.- С. 134). 
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дуже актуальною. О.Р. Ратінов, розглядаючи співвідно

шення правомірного впливу та насильства, указує, що 

грань між ними визначається свободою вибору тієї чи іншої 

позиції, ·гобто вільного прийняття рішення в умовах впли

ву і відсутності такого в умовах насильства. 166 А. В. Ду лов, 

характеризуючи психологічний вплив, зазначає, що при 

цьому не '!'ільки мається свобода вибору позиції, а й повинні 

створюватися умови для викладу своєї позиції, для її ви

бору. Особа, на яку здійснюється вплив, у всіх випадках 

залишається повноціннимсуб'єктом процесуальних відно

син, що обов' язково передбачає свідоме її відношення до 

всіх дій. 167 В.О. Коновалова та О.М. Сербулов уточнюють, 
що, на відміну від насильства, вплив має позитивні якості 

і не несе у собі елементів примусу. 168 

У криміналістичній літературі пропонуються критеріl до

пустимості засобів впливу. Так, О.Р. Ратінов і Н.І. Єфімова 

сформулювали загальні критеріl допустимості засобів впливу: 

1) юридичний (відповідність духу і букві закону, дотри
мання прав громадян і виконання обов' язків); 

2) етичний (моральна прийнятність з погляду моралі і 
норм професійної етики); 

3) гносеологічний (пізнавальна цінність і наукова об
Грунтованість); 

4) психологічний (урахування психологічних особливо
стей ситуації спілн:ування та індивідуальних особливостей 

її учасників). 169 

В.Г. Лукашевич рекомендує змістовні критерії допус

тимості прийомів управляючого впливу: 

166 Ра·шнов А.Р. Судебная психология для следователей. - М.: НИи РИО ВШ 

МООП СССР, 1967.- С. 262-264. 
167 ДуловА. В. Судебная психологил. - МинсІ<: Вьrш<Jйшал ш&ола, 1975. -

с. 165-167. 
'"" І\:ововалова В.Е., Сербулов А.М. Такти&а допроса прп расследовании nре

ступлений. - К.: РИОМВДУССР, 1978. - С.104. 
16

" Ра1•инов А.Р., Ефимова Н.И. Психологня допроса обвиняемого: Метод. 
rюсобне. - М., 1988. - С. 93, 94. 
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1) правовий - пов' язаний з необхідністю керуватися при 

розробці та виборі так•rичних засобів впливу, з одного боку, 

загальними вимогами кримінально-процесуального закону, з 

іншого, - конкретними приписами норм КПК, що регламен

тують порядок (правила) провадження окремих слідчих дій і 

таких, що встановлюють їх особливий процесуальний режим; 

2) гносеологічний- призначений для визначення п,ізна
вальної придатності (цінності) тактичних прийомів ішли
ву, кінцевою метою яких є одержання повної і достовірної 

інформації- встановлення істини у справі; 

3) інформаційний - його введення обумовлене інформацій
ним характером змісту прийомів управляючого впливу; 

4) етичний- пов'язаний з вимогами дотримання загаль

них принципів моралі, що діють у суспільстві, а також спе

цифічних моральних розпоряджень норм професійної етики; 

5) тактичний- передбачає при конструюванні тактич

них прийомів дотримання визначених, розроблених у кри

міналістиці рекомендацій та nравил; 

6) nсихологічний -покликаний визначати і певною 
мірою встановлювати межі та цільову сnрямованість уn

равляючого впливу, який трансформується тим чи іншим 

тактичним прийомом .170 

Вмокремлення таких критеріїв має важливе значення в 

nлані розмежування психологічного впливу і психічного 

насильства, визначення передумов у використанні тактич

них nрийомів. 

Термін "психологічний вплив" указує на його цільове 

спрямування- психіку людини. Будь-яка комунікація, 

будь-яке спілкування є, передусім, психологічний вплив 

на співрозмовника.171 У взаємодії кожна людина постає у 

170 Лукашевич В.Г. Rриминалистичес:кая теория общения: постановна про

блемьr, методиr<а исследований, перспеr<тивьr использования. - R.: УІ<раинсная 
академиявнутренних дел, 1993. -С . 130-132. 

171 Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. - М .: 
Юрид. лит., 1976.- С.51. 
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ролі об' єкта та суб' єкта спілкування. Як суб'єкт вона пізнає 

інших учасників спілкування, виявляє до них інтерес, а 

може бути байдужність або ворожість. Як суб'єкт, що вирі

шує стосовно них певне завдання, вона на них впливає. Од

ночасно вона виявляється об'єктом пізнання для всіх, з 

ким вона спілкується. Вона виявляється об'єктом, якому 

вони адресують свої почуття, на який намагаються впли

нути, більш-менш сильно впливати. 172 Спілкування охоп

лює особливий клас відносин між суб'єктами, де виявляють

с.ц сприяння або протидія, згода або суперечність, співпе

реживання чи емоційна глухота. 173 

У процесі розкриття правопорушення юристу доводить

ся постійно контактувати з правопорушниками й особами, 
що мають безпосереднє відношення до справи. 174 В. О. Ко

новалова справедливо вказує, що психологічний вплив як 

комплекс подразників має соціальну і процесуальну харак

теристики.175 Вплив слідчого на психіку осіб, які беруть 

участь у справі, є одним з елементів слідчої тактики. 

Слідчий постійно впливає на людей своїми владними роз

порядженнями, виховними заходами, процесуальними 

засобами примусу. 176 

172 Водалев А. А. Психология о личности.- М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988.
с. 75. 

173 Юсупов И.М. Психология взаимопонимания.- І{;азань: Татарсr<ое r<н. изд
во, 1991. - С.б. 

174 Костицr<ий М.В. 3азнач. праця.- С.241. 
175 У соціальному відношенні психологічний вплив вивчається у rилективах 

та малих соціальних групах, з яких складається колектив, в:нзндчається ціля

ми та завданнями, рівнем r<омунікативних зв'язків, використанням "ролі", що 

обирається (для впливу) в малій соціальній групі. Процесуальна характеристи
ка психологічного впливу складається з декількох моментів: застосування пси

хологічного впливу у режимі судочинства; відповідність прийомів психологіч

ного впливу вимогам і духу кримінального процесу та судової етшнr; науковий 

характер прийомів психологічного впливу (див.: Коновалова В. Е. Организацион

ньrе и психологические основьr деятельности следователя. - К.: РИО МВД УССР, 

1973.- с. 101, 102). 
176 Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. - М.: НИи РИО ВШ 

МООПСССР, 1967. - С.163. 
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У юридичній літературі пропонуються методи психоло

гічного впливу, які можуть бу·ги використані в судово

слідчій діяльності. Так, А.В. Дулов рекомендує такі мето

ди: 1) метод передачі інформапії; 2) метод переконання; 3) 
метод наказу; 4) метод прикладу; 5) метод регульованих 
спілкувань; 6) метод постановки і варіювання розумових 
завдань. 177 М.І. Порубон вирізняє існування чотирьох спо
собів словесного впливу: 1) переконання; 2) роз'яснення; 
3) навіювання; 4) спонукання.178 М.В. Костицький для 

впливу на особу правопорушника вважає за доцільне зас

тосування методів: 1) передачі інформації; 2) навіювання; 
3) постановки і варіювання розумових завдань; 4) переко
нання; 5) рефлексії; 6) психологічних "пасток" .179 

Докладне дослідження й аналіз таких методів не вхо~ 

дить у предмет даного дослідження. Розробка теорії кримі

налістичної тактики передбачає необхідність встановлен

ня місця та змісту психологічного впливу в тактичному 

177 А.В. Ду лов укладав таке розуміння в СУ'І'ність перерахованих ким методів: 
1) метод передачі інс}юрмації- це цілесор.я мована передача повідомлень про події, 
факти, знання. Заздалегідь зібрана та у певному порядку, умовах, способах інфор

мація, що передається, втягує в інтелектуальні, емоційні, вольові процеси осо

бу, на яку здійснюю1·ь вплив, перероблюється нею, що й nрпзводить до досяг

нення запланованої мети впливу; 2) метод переконання - полягає у викла,.~і са

мих різних доводів, які мають за мету спрямувати або змінити сформовані у ~·их 

чн інших осіб погляди, с·t·осункн; 3) меt·од наказу- е засобом nсихологічного 

примусу. Мета примусу (виконання, припинення дій) досягаються тільки у тому 

випадку, ноли використовується й метод наказу, нний є різновидом методу ва

віюва.ння; 4) 1>1е'І'Од прикладу - може реалі:юнуватись у кількох варіантах: осо

бистий приклад поведінки, дій; повідомленнn про позитивні дії інших осіб; на

дання можшшос·rі особисто сприйняти дію, поведінку інших осіб; 5) метод регу

льованих спілкувань - полягає у використанні, створенні, регулюванні 

спілнувань у процесі здійснення правосуддя з метою впливу на особистість; 6) 
метод постановни і варіювання розумових завдань основна його сутність зво

диться до постановки завдань з метою розви·гку, спрямування розумових про

цесів осіб, на яних здійснюється вплив (див.: Ду лов А.В. Судебная психология. 

- Минск: ВЬІшзйшан школа, 1975. - С. 169- 187). 
178 Порубав Н.И. Научньtе основьr до проса. на предварительном следс·гвии.

Минск: ВьІшейшая школа, 1978. - С.55. 

m Костицкий М.В. Зазна:q . праця.- С.240 . 
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прийомі. На нашу думку, у тактичному прийомі зміст пси

хологічного впливу полягає в такому: 

1) тактичний п'рийом є носієм психологічного впливу. 180 

Він виступає технологічною стороною застосування психо

логічних методів впливу. Тактичні прийоми є ні що інше, 

як практична реалізація методів впливу. 181 

2) психологічні методи впливу не можуть бути застосовні 
поза тактичними прийомами. Психологічний вплив завж

ди трансформується в тактичні прийоми. 182 Тактичні 
прийоми є формою реалізації психологічного впливу. 

Вплив під час спілкування (особливо наочно це вияв

ляється при використанні нербальних засобів спілкуван

ня) зароджується на мовній основі в психіці одного учас

ника і передається за допомогою мовних засобів (слова, 

обороти мови тощо) і експресивно-емоційних проявів 

(міміка, пантоміміка, розміщення в мові експресивно-зна

ченнєвих акцентів та ін.) у психіку іншого. 183 У процесі 

спілкування одна людина звертається до іншої або з по

відомленням, або із запитанням, або пропонує, просить чи 

наказує що-небудь зробити. 

Мовний вплив може бути трьох видів залежно від спе

цифіки психологічного механізму такого впливу: 1) інфор
мування (передача інформації про отримані докази, відо

мості змушує правопорушника відмовитися від безглуздо

го заперечування, давати правдиві показання, допомагає 

відтворити забуті події, позбавляє надії на можливість ухи

литися від правосуддя); 2) переконання (полягає у впливі 
на моральну і правову свідомість правопорушника з метою 

переосмислення та зміни ним свого відношення до вчине

ного, суб'єктивної його оцінки, гальмування небажаної, 

180 Там само. 
181 Порубон Н.И. Зазнач. праця. - С . 53. 
182 Коновалова В.Е., Сербулов А.М. Тактика допроса при расследовании пре

ступлений.- К.: РИО МВД УССР, 1978.- С. 106. 
183 Лукашевич В.Г. Зазнач. праця . - С. 125. 
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аморальної поведінки); 3) навіювання (процес впливу на 
психічну сферу людини, пов' язаний зі зниженням усві

домлення і критичності при сприйнятті та реалізації 

зміс'l'у, що навіюється, з відсутністю цілеспрямованого 

активного його розуміння, розгорнутого логічного аналі

зу й оцінки у співвідношенні з минулим досвідом та да

ним станом суб'єкта). 184 

У сна мова слідчого має :Е<омплекс влас'l'ивостей, які доз

воляють успішно вирішувати більшість тактичних зав

дань. Особливостями мови є інтонація, логічний наголос, 
паузи тощо. 185 Порядок слів і маркери різних типів, разом 

узяті, і складають граматику, перетворюючи безладний 

набір слів у речення. Граматика знаходиться між звуками 

мови, котрі ми чуємо або в11мовляємо, і тими значеннями, 

ян:і пов'язані з цими звуками. Потік звуків, що ми чуємо, 

стає осмисленим тільки тоді, коли ми "знаємо" (нехай не

свідомо) граматику даної мови. 186 

Своєрідними сигналами, що передають інформацію між 

суб'єктами спілкування, виступають паралінгвізми, тоб

·rо жести, міміка, рухи тіла, звукові явища, що супровод

жують мову людини. 187 Tol\IY психологічний вплив пов'я
заний не тільки зі змістом та формою тактичного прийому 

(постановкою того чи іншого запитання, пред'явленням 

доказу та ін.), а й з супутніми явищами (інтонацією слідчо

го (судді), мімічними виразами його обличчя та ін.). 

У процесі спілкування 'l'актичні прийоми як носії пси

хологічного впливу переслідують певну мету: 

184 Леонтьев А.А. , Шахкарович А.М., Баrов В.И . Ре•rь в криминалисти ке 

и судебной психологии. - М .: Главн. ред . вост . лит-рЬІ изд-ва Наука, 1977. 
с. 33- 40. 

180 Якушив С.Ю. Тактические nриемьr при расследовании престуnлений. -
Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1983. - С. 23. 

l SO елобив д .. Грин Дж. ПсиходиІіГНИС"l'ИКа. - Пер. с англ . /Под общ. ред . 

А.А. Леонтьева. - М.: Изд-во Прогресс, 1976. - С. 28. 
l 87 Смирнова Н.И. О возможности использования параливгвизмов в nроцессе 

едедствил //Вопросьl судебной nсихологии. - М. , 1971. - С. 101- 103. 
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1) діагностика психічних станів осіб, .які ПО'l'рапили у 
сферу кримінального судочинс'!'ва; 

2) активізація їхніх дій у процесі розслідування та су-
дового розгляду; 

3) зміна поведінки і позицій зазначених осіб; 
4) одержання необхідної інформації; 
5)вихованн.яіперевихованн.я. 

Психологічний вплив, що здійснює'І'ЬС.я слідчим або суд

дею, може бути класифікований за такими критеріями: 

1) за цільовою спрямованістю впливу (вплив, спрямо
ваний на діагностику психічного стану обвинуваченого, 

свідка або потерпілого; вплив, що сприяє активізації дій 

окремих учасників кримінального судочинства; вплив, що 

передбачає зміну поведінки і позиції суб' єкта спілкуван

ня; вплив, що має за мету сприяти одержанню інформації; 

вплив, що має виховну спрямованість); 

2) за способом здійснення впливу (вербальний або нон
вербальний); 

3) за інтенсивністю впливу (насиченість емоціями, три
валіс'І'Ь, с1·ислість тощо); 

4) за складністю впливу (психологічно слабкий або, на
впаки, що має сильну фіксацію); 

5) за інформаційно-пізнавальним призначенням (спону
кальний, стимулюючий, примушуючий, коригуючий вплив). 

Поділ впливу за інформаційно-пізнавальним призначен

ням передбачає необхідніс'l'Ь більш докладного розгляду 

окремих його видів. Так, спонукальний вплив використо

вується в разі, коли необхідно активізувати асоціативні 

зв'язки з ме'І'ОЮ пригадування забутого чи змінити пози

цію обвинуваченого або свідка у разі відмови від давання 

ноказань. Стимулюючий вплив сприяє вс·rановленню пси

хологічного кон'І'акту, його підтримання і розвитку в про

цесі спілкування. Вплив примушуючий сприяє повідом

ленню необхідної інформації, виявленню і викриттю не-
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правдивої інформації. Коригуючий вплив дає змогу регу

лювати процес одержання інформації у процесі спілкуван

ня, уточнювати відповідні дані. 

Здійснення психологічного впливу під час використан

ня тактичних прийомів передбачає врахування психічних 

станів осіб, на яких здійснюється такий вплив (обвинува

чених, підозрюваних, підсудних, свідків та ін.), визначен

ня їх динаміки і можливості змінення. У криміналістичній 

та судово-психологічній літературі неодноразово підкрес

лювалася роль психологічних впливів слідчого (судді) у 

регулюванні психічних станів тих чи інших осіб. 188 В од

них станах спостерігається прискорення, при інших -упо

вільнення психічної діяльності. Стан налагоджує на пев

ний лад перебіг цих процесів. 189 

Разом з тим, у слідчій практиці відомі випадки, коли 

навіть використання системи доказів, які викривають 

допитуваного у злочині, не дає очікуваного результату. 

Це явище можна пояснити лише неадекватністю психіч

них процесів, що відбуваються у допитуваного в резуль

таті пред'явлення доказів, особливостями його психіч

ного статусу. 190 

Процес використання тактичних прийомів передбачає 

можливість зміни психічного стану суб' єкта спілкування. 

У цьому аспекті можуть мати місце такі позиції: 

1) використання тактичного прийому позитивно впли
ває на процес спілкування і дає змогу усунути небажані 

стани психіки; 

188 Ду лов А. В. Судебная психологин. - Минск: Вьrшзйшан школа, 1975. -
С. 168, 31.6; Еникеев М.И. Юридическая психология: Учебник.- М. : НОР

МА-ИНФРА-М, 1999. - С. 178; :Коновалова В.Е. Организационнме и психо

догические основм ден·гельности следоватешr . - R.: РИО МВД УССР, 1973. 
С. 101- 110; Ямпольский А. В. Изу<rение психологических особенностей по
дозреваемого ( предварительное сообщение) І / Вопросьr судебной психологии. 
- Мивсr': Изд-во БГУ, 1970. - Вьш.1. - С . 145 - 162. 

189 ІСова.пев А.Г. Психология личноС1'ІІ. - М.: Просвещение, 1970. - С. 36. 
190 Rомарков В.С. Тактикадопроса: Учеб. пособие. - Х., 1975. - С. 46. 
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2) використання тактичного прийому не змінює психіч
ний стан учасника кримінального судочинс'І'ва; 

3) використання тактичного прийому викликає неба
жані стани психіки (стан емоційної напруги, c•rpax, фрус
трація та ін.). 

'У своїй практичній діяльності слідчий (суддя) повинен 

мати знання, які дозволяють розпізнавати найбільш ти

пові ознаки проявів тих чи інших психічних станів, про

гнозувати їх виникнення або змінення. 'У сучасній пси

холого-педагогічній літературі мають місце рекомендації 

стосовно діагнос·rики різних психічних станів за допомо

гою оцінки відповідних мімічних проявів (за виразом 

міміки особи в цілому; за виразом очей; за мімікою рота 

·rощо). 191 Стан людини визначається за її експресивними 
проявами. Експресія - найбільш інформативний компо

нент спілкування тому, що дозволяє судити не тільки про 

відношення людини до 'l'ОГО, що відбувається, котре вона 

хотіла би продемонструвати у конкретній ситуації, а й про 

ту частину інформації, яку вона хотіла би приховати. 192 

Особа експресивно відбиває почуття, тому той, хто гово

рить, звичайно намагається контролювати або маскува

ти вирази свого обличчя. 'У цьому сенсі, наприклад, по

смішка може відбива·rи різні мотиви. 

Слідчий або суддя є тими особами, які здійснюють управ

ляючий вплив у регулюванні процесу обміну інформацією 

при спілкуванні. Обрання так·rичних прийомів окремих 

процесуальних дій залежить від способу мислення слідчого 

(судді), його професійного і загальноосвітнього рівня. 

'У криміналістичній тактиці маю·rь місце пропозиції сто

совно застосування нетрадиційних засобів психологічного 

191 Регуш Л.А. Трею1нг аедru·огической ваблюдательнос·ги І /Bonpocьr психо
логии. - М.: Педагогика, 1988. - N~ 3. - С. 86-92; ЮсуповИ.М. Психология вза
имопонимааия. - Казань: Та1·арс:кое кн. изд-во, 1991. - С.47. 

192 ГоловахаЕ.И., ПанинаН.В. Психология человечес·кого взаимопонимания. 
К.: ПолитиздатУкраиньт, 1989. - С. 77. 
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впливу. 193 У цьому відношенні інтерес являють рекомен
дації про використання впливу запаху або музики в про

цесі допиту. 194 Зокрема, М.М. Китаєві М.П. Єрмаков заз
начають, що застосування запахів при допитах обвинува

чених не суперечить кримінально-процесуальному 

законодавству, не нав'язує обвинуваченому конкретної 

лінії поведінки, є одним із правомірних способів одержан

ня правдивих показань. 195 0.0. Закатов вказує на 
доцільність використання музики в процесі допиту з ме

тою встановлення психологічного контакту і розглядає 

його як тактичний прийом для одержання від допитувано

го' правдивих показань. Він пише, що внутрішня установ

кадопитуваного на давання неправдивих показань певною 

мірою може нейтралізуватися впливом улюблених для ньо

го музичних творів. 196 На нашу думку, автори перебільшу
ють значення музики і запахів як засобів впливу; ці фактори 

можуть виступати не як "способи одержання правдивих по

казань" чи "тактичні прийоми", а як компоненти, що сприя-

1" 3 Ду лов А. В. Змоциональпwй зксперимент І jBoпpocw криминалистики и 
судебнойзкспертизьr. - Минск: Вьrшзйшаяшкола, 1970. -С. 67-73; ЗвонковБ.Н. 
Проблемьr зтики и nсихологии расследования І І Аrtтуальнwе проблемьr государства 

и nрава. -Краснодар, 1976. - С. 125-136; Зорин Г.А. Теоретические основw кри

миналистики.- Минск: А_>оrrалфея, 2000. - С. 53,54; Образцов В.А. Криминалис

тика: Курс лекций. - М., 1996. - С. 180-221 ; ОбразцовВ.А. Вьrявлениеиизобли
чение престушrика. - М.: Юрист'Ь, 1997. - С. 246-280; Образцов В. А. Основьr 

криминалистики.- М.: Юрист'Ь, 1996.- С. 92-129; Сюксева С. Гипноз в праве / І 

Актуальньrе проблемьr борьбьr с преступностью. Матер. республ. науч. nракт . 

конф. 14-15 мая 1992 г.- Екатеринбург, 1992. - С. 125-128 та ін. 
191 Закатов А.А. Ложь и борьба с нею. -Волгоград: І-Іиж.- Волж. кн. изд-во, 

1984. - С . 120: Китаев Н.Н., Ермаrtов Н. П. О возможности использования музьr

ки при допросс обвин.яемого І І Проблемьr изучепия личности участпиков уго

ловного судоnроизводства.- Свердловск, 1980.- С. 104-109; Китаев Н.Н., Ер
маков Н.П. Об одпом нетрадициоином тактическом приеме допроса І /Тактико

криминалистические и nроцессуальньІЄ асnектw предварительного следствия . 

- Иркутск : Иркутский ун-т, 1991.- С. 106-110. 
195 Китаев Н.Н., Ермаrtов Н.П. Об одпом нетрадиционном таrtтическом при

еме допроса І /Тактиrtо-криминалистические и процессуальньrе проблемьr пред

варительного следствия.- Иркутск: Иркутский ун-т, 1991.- С. 110. 
196 Закатов А. А. Зазnач. nраця . - С.120 . 
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ють виникненню ·гих чи інших емоційних станів допи'l'ува

ного. Ефективність допиту (як і інших процесуальних дій) 

залежи'l'Ь не від випадкових моментів, що приводять його до 

успіху, а від наявності продуманих варіантів тих систем ·гак

тичних прийомів, які передбачається використовувати. 

3 практичної діяльності слідчого (судді) повинні бути 
вилучені прийоми, що маю'l'Ь характер завуальованого об

ману;197 засновані на неправдивій інформації або непоін

формованості осіб; такі, що передбачають використання 

впливу на психіку людини магнітних бурь, зкстрасенсо

рики, гіпнозу тощо. Інтерв'ювання слідчих прокуратури і 

МВС України, проведене нами, дозволило встановити, що 

9% опитаних практичних працівників намагаються у своїй 
діяльності використовувати прийоми, засновані на впливі 

зкстрасенсорики, магнітних бурь, гіпнозу. Вони вважають, 

що такі прийоми повинні давати позитивні результати. 

Не можна nогодитися з позицією тих учених, що пропо

відують доцільність використання гіпнозу у кримінально

му процесі. Так, досить сnірною є позиція В.О. Образцова, 

який зазначає, що хоча проблема використання гіпнозу у 

справі боротьби зі злочинністю знаходиться в ембріональ

r-юму стані, маються все-таки підстави сподіватися на те, 

що у недалекому майбутньому в російській криміналістиці 

сформується новий повнокровний напрямок- криміналі

стична гіпнологія, здатна істотно покращити тактичне ос

нащення слідчої практики198 • 

1g7 У І<римілалістичпій літературі nитапвл upo nикористапвл обману у слідчій 
діяльності є дискусійним . Так, Р .С. Бєлків зазначає, що обман (із дотримаяням 
псnних обмежень) слугус одuим із засобів подолання протидії розсrодУnаншо. 

Його допущсвnя - більш або меІІШ адскватпа відnовідь на розповсюджепість та 
питончеяість протидій, до яких останнім часом звертаються не тільки вив:уваті 

у правопорушенні особи, а й інші особи аж до хорумпоnаних представпш<іn пра

rюохороппих органів (див.: Бсm<инР.С. І~римиnалистика: nроблемЬІ сегодuнш
нсrо ,7\НЯ . ЗлободвеввЬІе воnросЬІ российской кри:миналистики.- М.: НОРМА

Н НФРА М, 2001. - С. 114; Белкин Р .С. Кримипалистиха в процессуальной yna
t<Onкc І /Щити меч. -10.XII.l998.- С. 5). 

t9o Образцов В.А . Вьrя.вление и VІзобличеяие преступпика. - М .: ІОрист'Ь, 
1997. - с. 279. 
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На сьогодні існують різніпогляди стосовно використан

ня гіпнозу для розкриття і розслідування злочинів. Так, 

О. В. Полставалов пише, що сугестивний вплив під час трансу 

не надає можливості визнавати отримувану під гіпнозом 

інформацію доказом по справі. Однак значення гіпнозу для 

проведення оперативно-розшукових заходів з метою отриман

ня орієнтовної інформації важко переоцінити199 • 

У криміналістичній літературі знаходять своє пропону

вання <• нетрадиційні>> тактичні прийоми, засновані на біо

ритмології. Сутність такого <• прийому>> полягає у тому, що 

рекомендується використовувати для допиту підслідного 

дні його психофізіологічної уразливості. У ці дні він менш 

активний, пригальмований, схильний до вчинення поми

лок, не притаманних для його звичайної поведінки, тобто 

знижені захисні функції організму200 • На даній підставі 
Є.О. Москвін робить помилковий висновок про те, що 

цільове використання біоритмології уявляється можли

вим, так як цей прийом відповідає усім критеріям допус

тимості тактичного прийому, тобто він науково обГрунто

ваний , має вибірковість впливу, не суперечить закону та 

нормам етики201 • 
Тактичні прийоми, що застосовуються при розслідуванні 

й судовому розгляді, мають вирізнятися високими мораль

ними параметрами, які не допускають приниження особис

тості або створення обстановки, що психологічно спотворює 

перспективу об'єктивного судочинства. 202 Водночас прове

дене нами анкетування й інтерв'ювання слідчих прокура-

199 Полставалов О. В. Проблемьr использования гипноза в ходе осуществле

ния оперативно-розЬІсюrьrх мероприятий І І Актуальні проблеми r<риміналісти

ки: Матер. міжІІар. наук.-ІІракт. конф.- Х.: Гриф, 2003.- С. 120-123. 
200 Москвин Е.О . Таr<тический прием.- М.: Изд-во •ЮрлитинфорМ>>, 2006. 

с. 64-66. 
201 Там само . 
202 Коновалова В.Е. Криминалистическая тактика: состояние и тенденции І І 

Актуальньrе ІІроблемьr уголовного процесса и криминалистики на совремеином 

:3тапе: Межвуз. сб. науч. тр.- Одесса: Одесский ун-т, 1993.- С.151. 
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·гури і МВС України показує, що 54% опитаних у своїй діяль
ності застосовують методи незаконного впливу. 3 них фізич
не насильство використовують- 3, 7% 203 ; погрози- 14,7%; 
обман- 29,8%; введення в оману щодо наявнос•гі доказової 
інформації- 92,6%; культурну відс•галість і релігійні забо
бони- 22,2%; аморальні спонукання- 5,5%.204 

208 Тут доцільно згадати слова професора П.П. Преображенського з повісті 
М. Булгакова "Собаче серце": "Ни:кого драть нельзя!- nолновалея Филиnn Фи

липnович. - Заnомни зто раз и навсегда. На человека и ва животное можно дей

ствовать тольr<о внушением" (Булгаков М.А. Избравньrе произведения: В 2 т.
R.: Дніпро, 1989.- Т. 1.- С. 483). 

204 Про це свідчать також результати й інших досліджень. Так, з метою з'я

сувати ставлення працівпинів органів ввутрішпіх справ до катувань наунові пра

цівнюш Націовальної аr<адсмії внутрішніх справ в 2001 році оnитали 84 служ
бові особи (керівних nрацівників кримінального розшуку і слідства). Майже всі 

опитапі nравильно визначили поняття н:атува.шrя яrt заподіяння фізичного болю 

і морального страждання, панесення nобоїв, мордування, заляr{ува.ння й nрини

ження гідності затриманих громадян. 30% опитаних nідтвердили, що катуван
ня в Україні застосовують досить часто, 36% вважають, що їх застосовують іноді, 
33% - дуже рідно і лише 3,5% заперечували такі фа.rtти. Серед методів rtату
вань, що застосовують в Україні (про які опитані чули), були названі, крім зав

да.rшя фізичного болю і моральних страждань, па.rrесепня побоїв і тілесних уш

J{оджснь, мордування, заляrtувашrя, принижеппя гі,;.~;пості, погрози, глузуван

ня, обман, мучення голодом, сnрагою, відмова у відnравленні природних потреб. 

(57% опита.rrих визнали припустимість катувань у винятr<ових випадках; 77% 
nогодилися з дУІІІдою про те, що багато хто в Україні вірить у фаr<т застосування 

міліцією катувань; 39% вважають, що міліція не може ефективно працювати 
без застосування час від часу на туnань; 32% висловилися за застосування забо
ронених методів доnиту, в разі відсутпості вибору; 57% вважа.rоть, що, за винят
ками дуже серйозних інцидентів, офіцери повюзні захищати один одного в разі 

виникнення підозри щодо застосування rtатувань; 45% погодилися, що іноді 
rшрисно тимчасово припинити дію принципів захисту прав людини для досяг

нення блага для всіх; 50% опитаних схиляються до думки, що влада в Україні 
знає про виІ{Ористання правоохоронними органами методів "третього ступеня", 

одпа.rt мало що робить для запобігання їх застосуваrmю; 33% вірять у те, що ба
гато працівників міліції застосовують заходи "третього стуnеня" для підсилен

ня закону; 61% опитаних переконані: багато керіввюtів органів міліції України 
nогоджуються з тим, що права можна порушувати або нехтувати ними для на

лежного виконання оперативно-службових завдань, однак не визвають цього; 

56% упевпепі у тому, що :злочинці заслуговують на все, що одержую'fь, і вважа
ють, що більшість насслеппя підтримала б побої або "грубу справедливість" у 

тюшх виnадках (Беца А. Аргумент «третьей степеви • І І Зеркало недели. - 2002. 
-м 45 (420). - с. 6). 
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У криміналістичній літературі недостатньо висвітлена 

проблема взаємодії між слідчим (суддею) і речами (носія

ми матеріальних відображень про злочин та його учас

ників). До групи ноннербальних процесуальних дій, які 

застосовуються для одержання інформації від речей, у кри

міналістичній літературі віднесені: слідчий (судовий) ог

ляд, обшук, виїмка. 205 Під час провадження таких дій 
відсутня безпосередня взаємодія між слідчим (суддею) і 

особою, яка вчинила злочин (або іншою особою). Вірніше, 

така взаємодія може мати місце, 206 але вона не є основною. 

Тут існують фактично два види взаємодії: 1) ретроспектив
на взаємодія між особою, .яка вчинила злочин (чи іншою осо

бою), і речами (матеріальними об'єктами). При такій взає

модії виникають зміни у речах (матеріальних об'єктах); 2) 
взаємодія між слідчим (суддею) і зміненими речами (ма

теріальними об' єктами). Тю< а взаємодія здійснюється внас

лідок використання тактичних прийомів, які сприяють одер

жанню інформації про характер злочину та особу злочинця. 

Завдання слідчого (судді) полягає у необхідності знайти ті 

зміни, що відбулися з речами (матеріальними об'єктами). 

У процесі здійснення ноннербальних процесуальних дій 

слідчий (суддя) сприймає обстановку, сліди, предмети тощо. 

Встановлення за матеріалізованими слідами механізму роз

слідуваної події, особистостей його учасників та їх психоло

гічних особливостей досягається на підставі дослідження 

тих змін, що зазнала реальна обстановка у результаті пев

них дій правопорушників. 207 Для того, щоб довідатися про 

:Ю$ Салтевский М.В . І{ласспфикация и общая хараІ<'rеристика следствен-ньІх 

действий І /СпециализнрованньІЙ курс кримин!l.Ішстнки (для слушателей в узо в 

МВД СССР, обучающихсл на базе среднего спецпального юридического образо

ваниSL): УчебниІ<. І\.: НИи РИО КВШ МВД СССР, 1987. - С . 229. 
200 На нашу думку, можна говоритн про ісвуваиня й таких nроцесуальмих 

дій (обшуІ<, слідчиІr експеримент та ін.), лкі мають зміпrаюп'J характер, мають 

едемен·гн вербальнос'І'Ї та новвербальвості. 
2"' Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей: У<Іеб. пособне. - М .: 

НИи РИО ВШ МООП СССР, 1967. - С. 243. 
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подію, ми повинні відОІ{ремити пов' язані з нею зміни. Зв' я

зок змін з подією існує об'єктивно. 208 Основна сутність по

тукової діяльності полягає у вичлевовуванні з навколиш

нього середовища інформації, яка є значущою для розкрит

тя злочинів даної категорії. 209 

Про зміни, що відбулися у матеріальній обстановці, 

можна судити за результатом ретельного огляду місця події 

або під час здійснення інших слідчих дій (наприклад, об

шуку), коли за розташуванням кожного елемента струк

тури, їх взаємному положенню і взаємозв' язкам установ

люються змінення, які відбулися, та виникали на основі 

різних закономірностей, властивих тим чи іншим елемен

там даної структури, і розуміється механізм їх утворен

ня. 210 Ототожнення того самого об'єкта, який знаходиться 

в різних станах, або ж дослідження різних станів об'єкта 

засновано на опосередкованому порівнянні. 211 Разом з тим, 

як зазначає В.Л. Васильєв, слідчий зіштовхується із сукуп

ністю речей і обставин, які або ніяк не пов'язані одна з од

ною, або пов' язані таким чином, що не дозволяють відразу 

знайти шлях розслідування. 212 Моделювання механізму 

злочину, виявлення предметів, прихованих злочинцем, 

складають психологічний процес, що спирається на речові 

джерела інформації. 

"У цьому аспекті інтерес являє пропозиція В.І. Попова 

про ·rак званий "пливучий силует", побудований на умінні 

208 Корюкив В.И. Вероя.'І"НОС1'Ь и информация І /Bonpocьr фплософин. - М., 
1965. - N2 8.- С.42, 43. 

200 Васильев В. Л. Психологический аспекз·ьr раскрьrтия убийс·r·в, совершен· 
ньrх в условиях неочевидности І /ПроблемьrраскрьІ'ГІІЯ и расследования: прес·r'Уп

ленпй, coвepruemrьrx в условиях неочевидности. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 

1989. - С.88. 
210 Белкин Р .С., Винберг А. И. І\:риминалистпка. Общетеоретнчесюrе пробле

мьr.- М.: Юрид. лит., 1973. - С.200. 
2 11 ІСучеров И.Д. Соотноше!іие ·rождества и различия (на материале крими

налистики). - Минск: Изд-во Наука и техника, 1968.- C.l85. 
212 Васильев В.Л. ЮридичесRая психология: УчебниR для в узо в. - М.: Юрид. 

лит., 1991. C.l42. 
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слідчого, який спирає•гься на сліди, речі, обстановку місця 

події, створюва·ги на своєму мозковому екрані як би кіно

фільмування тих подій, що породили все, що спостерігаєть

ся під час огляду місця події. 213 "Пливучий силует" - це 

комплексна модель стосовно події, яка відбулася, особли

востей взаємодії злочинця і потерпілого, дій щодо прихо

вування слідів злочину, предметів, матеріальних ціннос

тей тощо. Зіставляючи положення, позу трупа, розташу

вання слідів крові та слідів застосування зброї, слідчий 

викликає на своєму мозковому "екрані" силуети вбивці, 

потерпілого, які "вчиняють" стосовно до слідів, що спосте

рі:rаються, уявлювані слідчим дії. 214 

1 Слідчий, вирішуючи питання про відносність тих чи 

інших фактів, повинен, виходячи з відомих йому вже кон

кретних обставин, уявити собі ту чи іншу ситуацію, в якій 

даний факт відіграє якусь роль. 215 У складному формуванні 

даного процесу психологія виступає у декількох планах, а 

саме: 1) сприйнятті обстановки місця події; 2) уявному 
аналізі виявлених слідів і речових доказів; 3) встановленні 
причинного відношення виявленого до події злочину; 4) 
створенні уявної моделі події, що сталася. 216 

Психологія використання тактичних прийомів при 

одержанні інформації від речей передбачає уявний аналіз, 

який дозволяє відносити сприйняте до об'єктів, що мають 

значення для справи та містять доказову інформацію. 217 У 

213 Попов В.И . АспеJtтьт совершенствования: семотра и обмсІtа І / 50 лет совет
сrtой npoitypaтypьr и проблемьr совершенствования предвари•rельного следствия. 

-л., 1972.- с. 38. 
2 14 Попов В.И. ПсихологичесІtие аспсrtтьr осмотра места происmествия no де

лам об убийствах І /РасІtрьrтие тяжrшх преступлений против личности: Матер. 

науч. практ . конф.- М., 1972. - Ч. 1.- С. 75. 
2 І 5 РатюrовА.Р. Судебнаяпсихологиядля следователей: Учеб . пособие. - М.: 

НИи РИО ВШ МООП СССР, 1967.- С. 245 . 
21 б Коновалова В.Е. Правовая психология: Учеб . пособие .- Х.: Основа, 1990. 

- С. 79; Копоnалова В.О . , Шепітt.Іtо В .Ю. ІОридичпа психологія: Акад. тtурс: 

Підручник. - R.: І\:онцерн "Видавничий Дім "Ін !Оре", 2004. - С. 159. 
217 1\:оновалова В.Е . Зазнач. праця.- С. 82 . 
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цьомузв'язку слідчому (судді) істотну допомогу може нада

ти рефлексивне мислення (імітація мислення і дій суб' єкта), 

використовуване в процесі провадження тієї чи іншої нон

Бербальної процесуальної дії. 

Метод рефлексії полягає у тому, що слідчий (суддя) виз

начає характер поведінки супротивника в конкретній си

туації, аналізує його дії, робить певні висновки. Поняття 

"рефлексія" охоплює такі процеси, як проникнення люди

ни в явище чужої свідомості, пізнання її людиною і уяв

лення, "моделювання" цих явищ у своєму внутрішньому 

світі. 218 Р.С. Белкін зазначає, що у разі, коли рефлексія 

стосується предмета спільної діяльності, розвивається 

особлива її форма - предметно-рефлексивні відносини. У 

криміналістиці вони слугують базою для передбачення 

поведінки і дій учасників кримінального процесу, що про

тистоять розслідуванню, а також підставою для розробки 

та вибору тих чи інших тактичних прийомів, визначення 

напрямів розшуку осіб і предметів. 219 

Якщо рефлексивне мислення у своїй загальній схемі 

дозволяє управляти розумовими процесами, а отже, й дія

ми конфлік'1•ної сторони, то у проведенні деяких слідчих 

дій (огляду місця події, обшуку) ця його функція носить 

дуже обмежений характер. Це пояснюється, головним чи

ном, тим, що особистість, яка виступає у названих випад

ІШХ у конфліктній ситуації, не може активно протистояти 

слідчому, так як своєю колишньою діяльністю (вчиненням 

алочину або приховуванням у певному місці цінностей) 

вона закрила собі можливість для створення яких-небудь 

Jюзумових схем, що визначають дії у майбутньому. 220 

218 Баранов П.В. Рефле~сивное уnравление л рефле~сивная струJtтура реmе
ІІІІІЇ в игрuх двух лиц со строгим соnернич:еством І /Пробдемьr nршнrтия реше

ІІІІІІ. М.: Мьrсль, 1976. - С. 127. 
211' Кримпвалистлка: Кратка.н звциклопедш:r І Авт. сост. Р.С. Белкин. - М.: 

ІJо. Іьшuя РоссиЇlСКая ЗНЦШ<ЛоnедllJ!, 1993. с_ 67. 
~"" Т\:оновалова В. Е. ОрганизацпоннЬLе и нснхоJюгичес~ие осн.овьr деятельнос

І'ІІ І 'ЛР"ователя. К.: РИОМВДУССР, 1973. С . 98, 99. 
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Слідчий у цих випадках також зазнає певних труднощів, 

які обумовлені опосередкованою (через сліди, речі, предме

ти тощо) взаємодією із супротивником. Г. О. Зорін зазначає, 

що рефлексивне "занурення" укорінює особистість углиби

ни інтелектуальної та комунікативної культури злочинця, 

а з іншого боку, надає можливість "злітати" у надрефлек

сивну позицію, що дозволяє у відриві від партнера, незалеж

но оглядати підсумкові поля рефлексивного аналізу, випе

реджати партнера у багатоходових роздумах. 221 

Під час огляду місця події чи обшуку, слідчий повинен 

правильно використовувати можливості рефлексивного мис

лення. Це означає, що він мусить уявляти, не як би він сам 

діяв на місці злочинця, а з урахуванням психофізіологічних 

особливостей і соціального статусу злочинця уявляти його дії 

на місці злочину чи в процесі створення тайників. 

Ефективність рефлексивного мислення визначається 

наявністю даних про особу злочинця, характер злочину, 

об'єкт посягання та ін. Так, під час обшуку слідчому ба

жано мати дані про професію обшукуваного, його звички і 

схильності, захоплення, коло друзів 'l'a родичів. Окрім 'l'ОГО, 
інформація, яку одержує слідчий під час тієї чи іншої нон

нербальної процесуальної дії, може непрямо свідчити про 

певні психічні якості особи злочинця. 

Використання рефлексивного мислення є важливою 

умовою визначення напряму пошуку інформації, збиран

ня доказів, обрання ·гих чи інших так'l'Ичних прийомів про

цесуальної дії. Рефлексія сприяє встановленню ситуації 

процесуальної дії, а тому й визначенню тих способів дії 

(прийомів), які є найбільш доцільними. Імітація мислен

ня і дій злочинця не тільки поширюється на сам факт вчи

неного злочину, а й дозволяє припускати його майбутні дії 

- знищення чи приховування слідів, посилання на фаль-

221 Зорин Г.А. Тсоретичесrше осповм кримиuалистиr<и.- Минск: Амалфея , 

2000.- с. 248. 
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шиве алібі, від'їзд із даної місцевості, фальсифікацію до

казів, інсценування події. 222 

Слідчому необхідно також враховувати можливості ви

користання злочинцем рефлексивного управління. Маю

чи достатній рівень інтелекту, правопорушник може про

гнозувати не тільки процедуру прийняття юристом рішен

ня, а й сам процес рефлексивного управління (мислення), 

особливо, якщо він володіє знанням "теорії ігор". 223 Як 
хитрощі злочинців О.Р. Ратінов називає: 1) інсценування 
одного злочину для приховування іншого; 2) інсценуван
ня незлачинної події для приховування вчиненого злочи

ну; 3) фальсифікацію окремих доказів. 224 Більш розгорну

ту класифікацію інсценування злочинів ( симуляцій зло
чинів) пропонує Р. С. Бєлкін. На його думку, інсценування 

можуть бути класифіковані: за цілями- приховування зло

чину або некримінальної події (у тому числі аморальної 

ІІоведінки); за об'єктом- інсценування злочину або події не

І<римінального характеру; окремих деталей чи елементів скла

ду злочину; інсценування інсценувань; за часом- здійснюва

ІШ до, під час або післявчинення злочину; за суб'єктом- чине

на злочинцями( ем) чи іншими особами; за місцем- на місці 

алочину або в іншому місці; за способом легалізації - роз

рахована на виявлення за повідомленням виконавця або 

11ов'язаних з ним осіб; розрахована на виявлення сторон

німи особами; за тривалістю впливу- розрахована на те, 

ІІ\О справжня подія не буде встановлена взагалі; на одер

жання виграшу у часі (для створення неправдивого алібі, 

відшукання сховища, приховування викраденого тощо) 

нбо інших тимчасових переваг перед слідством; за змістом 

інсценування матеріальних слідів події, інсценування 

иі Коновалова В.Е. 3азнач. працл.- С. 98. 
223 Костицкий М.В. Введение в юридическую психологию: методологические 

11 1'Рорстичсские проблемьr. - К.: Вища школа, 1990. - С. 250. 
1·" РатиповА.Р. 3азrrач. праця. - С. 251- 253. 
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матеріальних слідів у поєднанні з відповідною поведінкою 

і ш;шідомленням неправдивих відомостей. 225 

Різні інсценування утрудняють процес встановлення 

справжньої події, не дозволяють вияви'l'И всі необхідні 

сліди, знаряддя злочину, передбачити їх локалізацію. Тому 

перед слідчим постає завдання відшукання слідів замас

кованого злочину або хоча б ознак знищення цих слідів. 

Таке положення обумовлює необхідність використання 

відповідного арсеналу тактичних прийомів (їх комплексів), 

що дозволить одержувати об'єктивну інформацію. 

Можна погодитися з думкою І.М. Лузгіна, який зазна

чає, що в механізмі злочину залежно від його характеру 

існує кілька полів. Це можуть бути поля "відкритої", явної 

взаємодії матеріальних об'єктів, наприклад, комплекс 

слідів заподіяння тілесних ушкоджень, підробки документів 

та інші комплекси. Існують поля і "прихованої взаємодії". 

Для кожної з них характерно своє поле, у якому спеціаліст 

виявляє ознаки взаємодії, фіксує і використовує відповідно 

до виникаючих завдань: для розшуку, встановлення і дока

зування обставин злочину, уявного та іншого моделюван

ня. 226 Такі фактори обумовлюють специфіку тактичних за

собів, що сприяють досягненню мети процесуальної дії. 

Тактичний арсенал слідчого, який може бути викорис

таний у процесі тієї чи іншої слідчої дії, пов' язаний з пев

ними суб'єктивними моментами. У числі останніх, на дум

ку Г.О. Зорина, можу·rь бу·rи названі: 

1) наявність у пам'яті, у стереотипах поведінки систе
ми тактичних прийомів та методів, яким притаманна не

обхідна кількість і якість; 

2) наявність умінь та практичних навичок оптимально-

225 Криминалисти:ка: Краткал знци:клопедия /Авт.-сост . Р.С. Белкин. - М.: 
Большая Российская анциклоnедия, 1993. - С. 30. 

226 Лузгин И.М. О некоторьrх аспектах общей теории криминалистики //Ак

'l'уальньrе проблемьІ уголовного процесса и криминалистики на современном зта

nе.- Одесса: Одесский ун-т, 1993. - С. 165-169. 
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го їх виконання у структурі виконуваної дії під час вияв

лення, фіксації, вилучення, дослідження й оцінки доказо

nої інформації; 

3) наявність у пам' яті моделей типових слідчих поми
лок, а також навичок стосовно їх прогнозування у конк

ретній ситуації, запобігання і своєчасного виправлення. 227 

Таким чином, найбільш ефективне провадження 

слідчих та судових дій передбачає необхідність розробки і 

Rикористання не тільки окремих тактичних прийомів, які 

засновані на психологічному механізмі їх реалізації, а й 

нобудова і пропонування оптимальних типових систем 

(підсистем) тактичних прийомів, застосування яких 

<"ІІрияє встановленню об'єктивної істини. 

'· ' :іории Г.А. Тактический потенциал следственного действия.- Минск, 
І ІК\t . С. 7. 
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Розділ 3. Проблеми побудови систем 
тактичпих прийомів 

(тактичпих комбіпац.ій) 

§ 1. Поняття та ознаки системи тактичних nрийомів 

Сучасний стан криміналістичної теорії дозволяє поста

вити питання про необхідність розробки і застосування 

систем тактичних прийомів, які виступають оптимальним 

засобом виявлення доказової інформації та її використан

ня у судово-слідчій практиці. Побудова таких систем 

(підсистем) передбачає необхідність з'ясування поняття 

"система" та визначення її ознак. 

У найбільш загальному вигляді система може бути виз

начена як «порядок, зумовлений правильним, планомір

ним розташуванням і взаємним зв'язком частин чого-не

будь>> 1 , або як "сукупність елементів певним чином пов' я

заних між собою та утворюючих деяку цілісність". 2 У 

літературних джерелах мають місце різні визначення цьо

го поняття. У сучасній науці під системами звичайно розу

міють складні об'єкти, що характеризуються не тільки 

множинністю, а й різнотипністю, різноякісністю утворю

ючих їх елементів та зв' язків. 3 Так, одні автори під систе
мою розуміють сукупність елементів, які знаходяться у 

відносинах і зв'язках один з одним, котра утворює певну 

цілісність, єдність. '1 Інші розглядають її як упорядковану 

1 Dеликrнї тлумачниі{ словник сучасної української мови І Укл!l,Ц. і rолов. 

ред. В.Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ •Перун~, 2004. . С . 1126. 
2 Краткий сдоварь no фидософии /Под общ, ред. И.В. Блауберrа, И.К. Пав

тина. - 4.-е изд. - М.: Политиздат, 1982. - С. 304.. 
3 Краткий словарь по философии (Под общ. ред . И .В. Блауберга, И.К. Пан

тина. - 4-е изд. М:.: ПоJJитиздат. 1992. - С. 304, 305; Философский знциклоuе
дический словарь . - М.: Советская знцаклопедия, 1983. - С. 610, 611. 

• Казаневекал В.В. Философско-методологические основания системного 
подхода. - Том ск: Изд-во Томскоrо ун·'l'а, 1987. - С. 28, Садовекий В.Н. Основа

ния общей 'І'еории сис·гем. - М., 1974. - С. 92-102. 
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сукупніс'l'Ь взаємозалежних і взаємодіючих елементів, які 

закономірно утворюють єдине ціле, що має властивості, 

відсутні у елементів і відносин, його утворюючих, 5 чи ха

рактеризую•rь як сукупність взаємодіючих між собою 

відносно елементарних структур або процесів, об'єднаних 

у єдине ціле виконанням деякої загальної функції, яка не 

зводиться до функцій її компонентів". 6 У деякому ступені 

уточнює запропоновані визначення П.К. Анохін, зазнача

ючи, що системою можна назвати тільки такий комплекс 

вибірково залучених :компонентів, взаємодія і взаємозв 'я

зок яких набуває характер взаємодії :компонентів для одер

жання фокусованого :корисного рез у ль та ту. 7 

Незважаючи на деякі розходження цих визначень, у них 

можна виокремити загальні системні ознаки: 

1) цілісність (принципова незвідність властивостей сис
теми до суми властивостей складових її елементів та неви

водимість з останніх властивостей цілого; залежність :кож

ного елемента, властивості і відношення системи від його 

місця, функцій та ін. усередині цілого); 

2) структурність (можливість опису системи через уста
новлення її структури, тобто мережі зв'язків і відносин 

системи; обумовленість поводження системи не стільки 

новодженням її окремих моментів, скільки властивостя

ми її структури); 

3) взаємозалежність сис·rеми і середовища (сис'l·ема фор
м ус і виявляє свої властивості у процесі взаємодії із середо

ІІІІJ цем, будучи при цьому ведучим :компонентом взаємодії); 

4) ієрархічність (кожний компонент системи у свою чер
І'У може розглядатися як система, а досліджувана у дано

му випадку система являє один з компонентів більш ши-

·' [Срнмчен.ко Р .Г., С.крюнсаА.Г. ОсновЬ! кибернетики. - М., 1974.- С.21. 
• ІJІІn.логическая кибернетика (Под ред. А. Б. Когана. - М., 1972. - С.9. 

'ЛІІОХІНІ П .К. Теорин фующиона;rьной системьr І /Общие воnросЬ! физиоло-

' '" '"'''Rих мехавІtзмдв. Ана;Іиз и моде;шрование биологических сис·І·ем.- М.: 
ІІІІVІtІІ, 1970. С.19. 



114 В.Ю. Ш епітьт{о 

рокої системи; наявність в ієрархічності побудови систе

ми кількох рівнів організації, що знаходяться у відношенні 

послідовного підпорядкування); 

5) множинність опису кожної системи (у силу принци
пової складності кожної системи, її адекватне пізнання 

вимагає побудови безлічі різних моделей, кожна з яких 

описує лише певний аспект системи) та ін. 8 

Перераховані ознаки притаманні будь-якій системі. 9 

Наше завдання полягає у тому, щоб установити особливості 

переломлення загальних системних ознак, виявити спе

цифічні ознаки (властивості) стосовно до поняття системи 

тактичних прийомів окремих процесуальних дій. 

Розглянемо своєрідність загальних системних ознак, 

характерних для системи тактичних прийомів: 

1) ціліспість системи тактичпих прийомів. Елементи 
системи повинні бути безпосередньо чи опосередковано 

взаємопов'язані і вибірково взаємодіяти, тобто система має 

функціонувати як певний цілісний ансамбль. Кожний так

тичний прийом повинен посідати своє місце в системі та 

виконувати необхідні функції. Разом з тим, система як ціле 

виконує певну функцію, яка не може бути зведена до 

функцій кожного її елемента, окремо узятого. 10 Системі 

мають бути притаманні нові інтегральні властивості, які 

8 Философский :нщиклопедический словарь. - М.: СовстсІ<ал :шцикл:опедил, 

1983. - с. 610. 
• Система повинна мати системоутворюючі озпаки. Взагалі, як системи можна 

розглядати будь-який об'єкт дійсності, аби він являв собою відносно цілісну мно

жишdсть елементів. Однак з позиції філософії при такому уживанні понятrя "сис

тема" набуває тривіального характеру і не відіграє скільки-небудь серйозної ролі 

(див.: Краткий словарь по философии І Под общ. ред. И.В. Блауберга, И.К Панз·и

на. - 4-е изд. - М.: Политиздат, 1982.- С. 304). 
ш Полевой Н. С . Общая кибернетика как наука и ее роль в формпрованни пра

вовой кибернетики І ;ОсновьІ nравовой кибернетики /Под ред. Н.С. Полевого, 

А.Р. Шляхова. - М.: Изд-во Московского ун -та, 1977. - C.l5; ПолевойН . С. Ки
бернетика как наука и ее роль в формировании и разви·пш правовой кибернети

І<И І /Правовая rшбернетика социалистичесr<их стран /Под ред. Н. С. Полевого.

М.: Юрид. лиз·., 1987. - C. l8. 
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не входять порізно як складові до системи елементів (ізо

льованих так·гичних прийомів); 

2) наявність певної структури. Системи тактичних 
прийомів мають двояку структуру: з одного боку, вони за 

своєю природою відносяться до певного виду слідчої дії 

(тактичні прийоми допиту, обшуку, пред'явлення для 

впізнання тощо), з іншого боку, ці системи мають підсис

теми, які існують відповідно до цілей проведення конкрет

ної слідчої дії.Н Як правильно зазначає В.С. Тюхтін, струк

тура об'єкта як системи є вид композиції, або вид упоряд

кованості елемен·гів, який стійкий (інваріантний) стосовно 

цілком певних його змін, перетворень. Вибір цих перетво

рень залежить від умов існування системи. 12 Тому система 
являє собою упорядковану (а не хаотичну) сукупність компо

нентів. Внутрішня будова системи має логічний взаємозв'я

зок між їі елементами та структурною їх підпорядкованістю. 

Система так'l'Ичних прийомів окремих процесуальних дій 

у своїй структурі передбачає наявність відповідних підси

стем і окремих тактичних прийомів, підпорядкованих 

цілям і ситуаціям. Розташування таК'l'Ичних прийомів у 

системі (підсистемі) пов'язано з їх тактичною доцільністю 

та ефю<тивністю використання у певній послідовності. 

Система тактичних прийомів має являти собою логічну 

послідовність елементів, які до неї входять, та перебува

ють у причинно-наслідковому і субстанціональному зв' яз

ку між собою. 13 

3) взаємозалежність системи таюпичн.их прийомів і 
середовища. Системі притаманні особливого роду 

11 RомарІ<ОD В.С. Вопросьr систематизации таr<тичесt<их приемов расследова

ІІІІН І ІВопросьr r<римиnалистической методологии, таr<тиr<и и методиl{и рассле

~оnюrия.- М.: Юрид. лит., 1973.- С. 72. 
12 'І'тохтин В.С. Отражение, с:истсмьт, кибернет:иrtа.- М., 1972. - С. 21. 
1
" Богиuский В.Е. І\ nапросу о системах тактических uриемов допроса подо

а)н•щtсмого І І Проблемь1 социалистической законности на современ:ном зтапе 

І"оммуnистическогостроительства. Кратt<иетезисьr. -Х .: Юрвуз, 1978. -С. 260. 
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внутрішні і зовнішні зв'язки, завдяки яким, вона відок

ремлюється від свого середовища і протистоїть їй як щось 

єдине. 14 Під середовищем у даному випадку необхідно ро

зумі'l'И зовнішні стосовно конкре'l'НОЇ системи прийомів 

об'єкти (місце події чи обшуку , психіку допитуваного 

тощо). Так, у процесі допиту обвинуваченого може бути 

використана система тактичних прийомів, спрямована на 

викриття неправди в показаннях допитуваного. Дана сис

тема виступає засобом впливу на психіку допитуваного, що 

дозволяє зміНИ'l'И його позицію, одержати певну інформа

цію. У свою чергу, і об'єкт може впливати на систему, що 

пов' яз ан о з необхідністю відмовитися від застосування 

такої системи або змінити її окремі елементи. Таким чи

ном, у процесі взаємодії між системою прийомів і об'єктом 

відбувається їх взаємний вплив один на одного. Елементи 

системи можуть взаємодіяти з зовнішнім середовищем і 

змінювати при цьому свій зміст або внутрішню будову. 15 

При взаємодії системи із середовищем, система виступає 

активним компонентом; 

4) ієрархічність системи тат-етичних прийол1-ів. Систе
ми тактичних прийомів окремих слідчих та судових дій 

виступають як компоненти більш широкої системи - сис

теми криміналістичної тактики. У свою чергу, кожний 

компонент системи тактичних прийомів (огляду, обшуку, 

допиту, пред'явлення для впізнання та ін.) може розгля

датися як система або підсистема, диференційована відпо

відно до мети і ситуаційної зумовленості. Стосовно до та

ких систем (підсистем) окремі тактичні прийоми можуть 

виступати як система елементів способу дії. 

Компоненти системи взаємозалежні і взаємодіють у ме-

14 Краткий словарь по философии І Под общ . ред. И . В. Влауберга, И.К. Пан· 

тина.- 4·е изд. - М.: Политиздат, 1982. - С. 305. 
15 Полевай Н.С . Кибернетика как nаука и ее роль в формировании и разви· 

тии правовой кибернетики І І Правовая кибернетика социалистических стран. -
М.: Юрид. лит., 1987. - С. 18. 
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жах цієї системи, будучи її підсистемами. Разом з тим, 

кожен компонент системи як підсистема має визначену 

самостійність, якісну відособленість, у силу чого може роз

гляда'І'ИСЯ як самостійна система іншого рівня. Як підсис

теми можуть також розглядатися та чи інша властивість, 

особливість, величина, характеристика чи параметр об' єкта, 

розглядуваного як систему. 16 У процесі здійснення проце
суальної дії можуть бути застосовані кілька сис·rем (підсис

тем) тактичних прийомів, спрямованих на реалізацію вла

стивих їм цілей. Кожна з них є відносно відособленою і 
незалежною від іншої системи. Відносна самостійність (сто

совно відособленої безлічі вибірково взаємодіючих еле

ментів) визначена межами конкретної мети процесуальної 

дії, а не її його глобальними цілями; 
5) множинність опису кожної системи таюпичних 

прийомів. Система (підсистема) тактичних прийомів може 
співпадати за формою прийомів, але відрізнятися за їх кон

кретним змістом і особливостями використання. Дане по

ложення зумовлене специфікою виду і характеру злочину, 

наявністю або дефіцитом інформації, на основі якої фор

муються ті чи інші прийоми, динамічністю ситуації. 

Поряд із загальними системними ознаками можуть бути 

вмокремлені й специфічні ознаки (властивості) системи 
тактичних прийомів, які відбивають її своєрідність. До 

'І'аІ~их властивостей відносяться: 

1) цільова спря.мованість системи тактичних прийомів. 
Будь-яка система тактичних прийомів має виконувати свої 

функції, переслідуючи суворо визначені цілі. Мета проце

суальної дії виступає важливим критерієм систематизації 

тактичних прийомів. Цільова спрямованість тактичних 

нрийомів повинна відповідати меті процесуальної дії. 

Дослідження тих чи інших тактичних прийомів пока

~ує їх повторюваність у системах (підсистемах) прийомів з 

І6 Полсвой П.С. Зазнач. nраця.- С. 18. 
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різною цільовою спрямованістю. Тан:, пред' явлення доказів 

на допиті здійснюється з метою: 1) надання допомоги доб
росовісному допитуваному під час пригадування забутого; 

2) орієнтування його на виклад відомостей про факти, що 
цікавлять слідство; 3) деталізації і конкретизації показань 
для виключення залежності встановлення істини від по

зиції, зайнятої допитуваним; 4) викриття допитуваного, 
який дає свідомо неправдиві показання; 5) нейтралізації 
установки допитуваного, який відмовляється давати пока-

~
зання, і формування у нього установки на давання повних 

правдивих показань. 17 Таке положення пов' язане з мож
ивістю того самого тактичного прийому виконувати різні 

функції. Зазначену особливість тактичних прийомів необ-

хідно враховувати при формуванні їх систем (підсистем); 

2) вибіртеовість систем татсmи'lн.их прийомів. Система 

прийомів повинна працювати тільки у відповідній ситуації, 

при якій вона є оптимальною. Використання систем (підсис

тем) тактичних прийомів окремих процесуальних дій зумов

лено їх цільовою спрямованістю та ситуаційною варіантністю. 

Вибірковість системи виявляється у тому, що застосовуються 

ті з її підсистем, що сконструйовані для роботи у ситуації, яка 

склалася на даний момент.18 В.І. Коміссарон зазначає, що у 

практиці розслідування злочинів тактичні прийоми реалізу

ються не абстрактно, а у конкретних умовах. Тому у тактиці 

слідчої дії подібні ситуації мають бути виявлені, типізовані, 
для кожної ситуації мають бути визначені специфічні завдан

ня і відповідно до них - групи тактичних прийомів. 19 Під час 

17 :Комарков В.С. Тактиrtа nред'Ьяв.лепия доr,азательств на доnросе обвиняе

мого: Автореф. дис ... . канд. юрид. наук: 12.00.09 І Хюри.- Х., 1973.- С. 13. 
18 Богинекий В.Е. Система тактических nриемов доnроса nодозреваемого: 

Автореф. дис .... канд. юрид. науr<.: 12.00.09 І Хюри. - Х., 1980. - С.6; Богпnс

кий В.Е. Системьr таr,тических nриемов доnроса І /Криминалистиrtа и судебпая 

зксnертиза.- К.: Вища школа, 1979.- Вьш.18. - С. 60. 
19 Комиссаров В.И. Оnтимизация таr,тиr<и следствешrьrх действий - важное 

условие nовьrшепия :Jффективности расследовани.я І І Актуальньrе nроблемьr борь

бьr с nрестуnностью: МатериальІ ресnубл. науч. практ. конф. 14-15 мая 1992 г. -
Екатериnбург, 1992. - С. 276. 
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створення сис·гем 'l'аR'l'ИЧних прийомів окремих слідчих дій 

варто виходити з їх специфіки, а не з універсальної загальної 

їх природи. У цьому випадку системі буде притаманна широ

ка робоча(праR·гична) роль, яка й визначить їх ефективність. 20 

3) динамічність (гнучкість) системи. ТаRтичні прийо
ми можуть виконувати свою пізианальну й організаційну 

роль тільки у тому випадку, якщо вони будуть мати рух

ливість, пластичність, гнучкість. 21 Система тактичних 

прийомів має широкий діапазон проявів у своєму конкрет

ному змісті й особливостях ії використання. У цьому аспекті 

при формуванні конкретної системи (підсистеми) таRтичних 

прийомів окремої процесуальної дії необхідно враховувати 

такі моменти: а) динамічність порога спрацьовування систе

ми (поріг спрацьовування може відбутися на різних етапах 

використання системи прийомів); б) можливість спрацьову

вання системи при відсутності того чи іншого таRтичного 

прийому, що є її компонентом. Відсуl·ність окремих елемен·rів 

системи або низька їх якість визначають наявність і відповід

ний рівень тактичного ризику в процесі їх використання. 

Гнучкість системи полягає у зміні лідерства застосуван

ня таRтичних прийомів. Одні тактичні прийоми будуть зай

мати ведуче положення, і їх застосування забезпечить ефек

тивність процесуальної дії, інші, у силу меншої їх інформа

ційної цінності, - підпорядковане положення. 22 Така 

вказівка справедлива, тому що ті чи інші тактичні прийо

ми у конкре·rних умовах мають різний якісний зміст, 

відрізняються своєю інформаційною насиченістю. Прийо

ми, що входять до системи, можуть ма·rи якість взаємоза

мінності. TaR, пред'явлення речового доказу може бути за
мінено оголошенням висновку експертизи, або оголошенням 

20 КоноваловаВ.Е., Сербулов А.М. Следственная тактика: принципь1 и функ
ции . К.: РИОМВДУССР.1983. - С. 26. 

21 Там само. - С. 126. 
22 Погинекий В.Е . Системьr тактических приемов долроса //Криминаллсти

К/1 11 судебю=tя зкспертиза. - К.: Вища школа, 1979. - Вьш. 18. - С. 60. 
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показань певної особи. Взаємозамінність зовсім не означає 

того, що всі прийоми за своєю спрямованістю однотипні й у 

цьому відношенні не мають специфіки. 23 Можливість взає

мозамінності прийомів не означає хаосу у використанні їх 

систем. Саме система передбачає найбільш доцільну по

слідовність застосування прийомів та їх характер. Тому взає

мозамінність має певні межі і не завжди можлива взагалі. 

4) варіаптпість систем та"тичпих прийомів. Мно
жинність слідчих (судових) дій, а також різноманітні си

туації зумовлюють й варіантність систем (підсистем) так

тичних прийомів. Тому при розробці та побудові систем 

тактичних прийомів насамперед повинні бути простежені 

ситуації процесуальних дій. 

Широкий арсенал типових систем тактичних прийомів доз

воляє обирати саме ту, котра відповідає ситуації, яка склала

ся. Від системи тактичних прийомів, яка у даній ситуації стає 

малоефективною, слідчий може перейти до іншої, котра в силу 

ситуації, що склалася, є більш необхідною та ефективною. 24 

Змінення ситуації процесуальної дії вимагає застосування 

відповідної системи (підсистеми) тактичних прийомів. 

5) а.пгоритмічність25 систем та"тичних прийомів. 
Системи прийомів являють собою своєрідні алгоритми (ти

пові програми) для слідчого чи судді в процесі їх викорис-

23 Еоновалова В.Е., Сербулов А.М. Зазнач. праця. C.J 26. 
2'1 БогшіСtшй В.Е. н: воnросу о сис"l·емnх ташr·нчесн:их uрнемов допроса nодо

зреваемого І ІПроблемw социВJІис·t·ическоіІ законности на совремеином зтапе 

хоммуюхстичесІ{ОГО строптел ьства. Кратхие тезпсь1. - Х.: Юрвуз, 1978. - С.260. 

•• У літературних джерелах поняття алгорнтма визначається як система nра
вил виконання обчпслюв8.J!ьноrо процесу. що призводить до розв'язання nевного 

класу задач nісля скінченного числа операцій (дпв.: Велm<ий тлумачннй слОВНИІ{ 

сучасної української мови І У кдад . і голо в. ред . В. Т . Ву сел. К.; Ірпінь: ВТФ 4Пе

рув•, 2004. - C.l3) або як точииїшрнаис про виконання у nовному порядку діі'І чн 
операцій, які прпзводять до вирішення тпх чи іншпх завдань (дuв.: КраткиП сло

варьпофилософпи ІПодобщ. ред. И.В. Бдауберга, И. К. Пантина. - 4-еизд. М.: 

Политизда1· , 1982. - С.12), або розглядається як припис, що задає на основі СІІС't'е

ми правил послідовність операцій, точне виконання: яких дозволяє вирішувати 

завданні! nевногокдасу(дrtв.: Пси:хологня. Словарь ІПодобщ. ред. А.В. Петровс

кого, м.r. Ярошевского. - 2-е изд., испр. идоп. -М. : Полнтнзда•r, 1990. -С. 17). 
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тання. Застосування таких систем полегшує прийняття 

правильних рішень у різних ситуаціях. Завдання алгорит

мізації складаються в тім, щоб, використовуючи наукові 

рекомендації криміналістики, колективний досвід передо

вої слідчої практики, полегшити працівникам слідства 

прийняття правильних і оптимальних рішень у найбільш 

складних ситуаціях. 26 Алгоритмічність систем тактичних 

прийомів полягає в тому, що вона приписує певний поря

док у використанні тактичних прийомів: їх форму, зміст, 

послідовність застосування та ін. 

У криміналістичній літературі мають місце пропо

зиції, які відносяться до розробки алгоритмів окремих 

слідчих дій та їх тактики. Так, Л.Д. Самигін і А. Фор

кер розробили схематичний алгоритм допиту, який при

писує слідчому виконання дій на різних стадіях допиту 

(ночатковій стадії, стадії вільної розповіді, стадії деталь

пого допиту, висновкової стадії допиту). 27 Автори 

здійснили спробу одним алгоритмом охопити всю про

цедуру та тактику допиту. Як недоліки такого алгорит

му можуть бути названі: 1) складнощі практичного його 
використання (алгоритм містить значний обсяг описової 

інформації; припускає можливість повернення до вико

нання окремих позицій або перехід через них тощо); 2) 
він розрахований "на усі випадки життя" і не відобра

жає специфіки тактики допиту залежно від його виду, 

процесуального положення допитуваного, зайнятої ним 

позиції, ситуативної своєрідності та ін.; 3) окремі так
·гичні "розпорядження" алгоритму не розкривають свій 

конкретний зміст ("застосовувати тактичні прийоми, 

призначені сприяти відновленню у пам' яті забутих об-

26 Богинекий В.Е. Система таr<тических nриемов доnроса nодозрсвасмого: 
Автореф. дис .... канд. юрид. наук: 12.00.09 І Хюри.- Х., 1980.- С.б. 

27 СамЬІгиn Л.Д., Форкср А. ОnЬІт создания алгоритмов расследовапил пре
стуnлеnий // Кримиnалиетика социалистических страn /Под ред. В .Я. Колди
на. - М.: Юрид. лит., 1986. -С.219-223. 
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ставин", "ней·rралізувати дію мотивів навмисного умов

чання", "застосува'l'И 'ГаІ<'rичні прийоми викри'І'ТЯ у да

ванні неправдивих показань" тощо). 

Г.О. ЗорініР .Г. Зорін пропонують типові програми до

питів учасників і очевидців дорожньо-транспортних подій. 

Так, стосовно допиту водія, рекомендуються наступні про

грами: програма допиту водія про технічний стан транс

пор'І·ного засобу, на якому вчинено ДТП; програма допиту 

водія, який вчинив ДТП в умовах обмеженої видимості; 

програма допиту водія, який вчинив ДТП в умовах обме

женої оглядовості; програма допиту водія при розсліду

ванні зіткнень, пов' язаних з маневрув.анням, та ін. 28 Такі 

програми охоплюють типові переліки запитань, що у відпо

відних випадках доцільно з'ясувати у допитуваного. Зап

ропонованіперелікизапитань,безумовно,повиннісприя

ти цілеспрямованості проведення допитів, що надає 

слідчим організаційну ·га ме'l·одичну допомогу. Однак ці 

програми охоплюють тільки переліки запитань, які відно

сяться до предмета допиту тих чи інших осіб при розсліду

ванні ДТП, і не містять указівок про можливість викорис

тання інших тактичних прийомів. 

Л. М. Карнєєва та І. Кертес рекомендують алгоритм 

реалізації системи основних так'l·ичних прийомів допи

ту. 29 Заслуговує на увагу розгляд допиту не у статиці, а у 

динаміці, тому що саме це дозволяє продемонструвати1 

напрямок руху від однієї програми дій до іншої, всто/Іо

вити між ними зворотний зв' язок, показати необхідність 

їх чергування залежно від поновлення тієї чи іншої си-

І 
28 Зорин Г .А., Зорин Р .Г. Типовьrе программьr допросов участnиrсов и очевид

т~ев дорожно-транспортньrх происшествий. Справочник для следователей, про

куроров, судей, адвотtатов, преuодавателей и студептов юридичсстtих вузов. -
Гродно, 1995.- 126 с. 

20 н:арнеева Л. М., Кертзс И. Система основнЬІх тактических ттриемов допроса 

и алгоритм их реали::sации //Правовая rtибcpneтиrta социалистичесrtих стран І 

Под ред. Н.С. Полевого.- М.: Юрид. лит., 1987. - С. 327-334. 
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туації ще під час допиту. Автори запропонували блок

схему, яка заснована на залежності тактичних прийомів 

і типових ситуацій. Запропонований алгоритм може 

мати певне орієнтовне значення для слідчих у процесі 

провадження ними допитів, незважаючи на схематизм 

рекомендацій, обмеженість ситуацій допиту їх конфлі

ктністю чи безконфліктністю, банальність окремих так

тичних прийомів. 

На нашу думку, як алгоритми у діяльності слідчого 

(судді) можуть бути розглянуті типові системи тактич

них прийомів окремих процесуальних дій (огляду місця 

події, допиту, обшуку, пред'явлення для впізнання та 

ін.). Пропозиція тих чи інших сукупностей способів дій 

(тактичних прийомів) стосовно різних ситуацій, що 

сприяє досягненню деяких цілей і виступає у вигляді 

нослідовних формальних приписів, може бути сформу

льоване як алгоритми. Дослідження залежностей типо

вих ситуацій слідчих (судових) дій і відповідних сис

·rсм тактичних прийомів дозволяє простежити алго

р tІтмічні взаємозв'язки і визначає можливість 

створення своєрідних алгоритмів в тактиці окремих 

щюцесуальних дій. Алгоритмічність систем тактичних 

11 рийомів та їх ситуаційна обумовленість дозволяють 

ІІt>редбачати настання цілком визначеного результату 

\' винадку їх використання. 
Система тактичних прийомів процесуальної дії повин-

11 1 І'Тановити не просту їх сукупність, не будь-який їх пе

ІІt Ііt<, а лише таку побудову, яка передбачає організацію 

Ішгляді цілісного утворення, в якому складові компо

ІІІ'ІІ'І'І1 взаємопов'язані, посідають відповідне місце у певній 

ІІІІІ"лідовності та виконують необхідні функції. 

У криміналістичній літературі дотепер відсутня єдність 

ІІІ>І'.ІІЯдів до визначення поняття системи тактичних 

ІІJІІtііомів окремих процесуальних дій; разом з тим, багато 
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ав'rорів використовують даний термін у своїх працях. 30 Зок

рема, Р .С. Белкін пише, що розробка 'l'актики слідчої дії пе

редбачає систематизацію застосовуваних при ії провадженні 

тактичних прийомів, тшrі.зацію їх системи у межах цієї слідчої 

дії. Така система носить відкритий характер, оскільки завж

ди може бути поповнена прийомами, не регламентованими за

коном.31 В. І. Коміссарон зазначає, що створюючи класифі

каційні підстави системи прийомів, потрібно постійно мати на 

увазі не просто нормальний хід функціонування тактики, а й 

ситуаційнийпроцес досягнення певного результату, де профе

сійна майстерність слідчого розкривається найбільш повно. 32 

Інтерес являє запропоноване В.Є. Багінським визначен

ня поняття системи тактичних прийомів допиту. Автор у 

такий спосіб сформулював назване визначення: "Система 

тактичних прийомів являє собою комплекс логічно взаємо

пов'язаних, структурно підпорядкованих певним цілям 

прийомів допиту, спрямованих на одержання інформації, 

що має значення у справі" .33 Таке визначення є першою на
уковою спробою формулювання поняття системи тактичних 

прийомів. Останнє не охоплює всіх ознак цього поняття, 

воно сформульовано стосовно однієї слідчої дії- допиту. 

Крім того, не завжди тактичні прийоми, що входять у сис

тему, спрямовані на одержання інформації. 

30 БелІtИВ Р. С. Кримипалистюса: проблемЬІ, тспдсІщии, псрспсІ<тивьr. От те
ории- І< nplll<'J'ИI<e.- М.: ІОрид. лит., 1988. -С.144; Бcлr<mr Р.С. Курс Іtримипа
листюш. В 3 т. Т. 3: Кримипалистичесrсис средства, nрпсмьr и рСІсомспдапии.
М.: Юристь, 1997. - С. 208, 209; Карнеева .Л.М ., Кертзс И. Система осиоввь1х 

тактических приемов допроса и алРори1•м их реализации // Правовая киберне

тикасоциалнстнческих страи І Под ред. Н.С. Полевоrо. -М.: Юрид. ши·., 1987. 
- С. 327-334; І\омиссаров В.И. Оrттимизация тактики следственн.ьrх действий
важное условие повьпuения зффективности расследовании //А ктуальньrе про

блемьr борьбьr с преступностью. -Екатеринбург, 199 2. - С. 2 72-2 76; Коновалова 
В.Е. Пспхологня в расследовании преступлений. Х.: Вища школа, 1978. С. 68-
74; ПоповА.В. Тактические приемьr поискавещественньrх источников доказатель

ственной информяции. - Алма-Ата, 1976. - С. 15, 16 та ін. 
81 Бслrtип Р .С. Очерrtи кримипалистичесІtой тюtтитtи: Учеб . пособие. - Вол

гоград: ВСШ МВД РФ. 1993.- С.119. 
82 Комиссаров В.И. Теоретические проблемьт следствсилой таttтики /Под ред. 

А.И. Михайлова. Саратов: Изд-во Сара'l·овскоrо ун-та, 1987.- С.84. 
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Приведений нами аналіз загальних системних ознак і 

властивостей, що відносяться до пон.ятт.я системи тактич

них прийомів, дозволяє сформулювати наступне її визначен

ня: Система тактичних прийомів - це упорядкована су

купність (комплекс) взаємопов' .язаних і взаємообумовле

них прийомів, яким притаманні цільова спрямованість і 

вибірт-еовість у процесі 'іх реалізації. 

§ 2. Ситуаційна обумовленість тактичних прийомів 

Реалізація тактичних прийомів та їх систем знаходиться 

у ситуаційній залежності. Дії слідчого (судді) у будь-.яких 

випадках пов' .язані з характером ситуації: із усієї сукупності 

відомих йому прийомів він повинен у даний момент вибрати 

найбільш доцільний. 34 Обумовленість тактичних прийомів 

носить подвійний характер: з одного боку, слідча ситуація 

(відповідно ситуація судова), з іншого, власно дії, котрі є сфе

рою застосування тактичних прийомів. 35 

У криміналістичній літературі проблемі слідчої ситуації 

11 риділ.ялас.я значна увага. 36 На значення слідчої ситуації та 

:ou Богинекий В.Е. Система тактических приемов допроса подозреваемого: 
Л11торсф. дис .... канд. юрид. наук: 12.00.09. - Х., 1980. - С. 7; Богинсrшй В.Е. 
< ' ан ' 1 '<'МЬІ тактических приемов допроса І /І~риминалистика и судебная :жспер

ашн . - К.: Вища школа, 1979. -Bьrn.18. -С. 61. 
·"Комиссаров В.И. Теоретические проблемьr оледственной таr~тиr<и. -Сара

І ІІ ІІ ; Изд-воСаратовекогоун-та, 1987. -С. 86 . 
.11. Коновалова В.Е., СербуловА.М. Следственная тактика: прииципьr и функ

І 1111. К.: РИО МВД YCCJ?, 1983. - С. 128. 
'" Встr<ин Р.С. Курс к~имипалистики. В 3 т. Т. 3: Криминалистические еред-

І Ін І . 11риемьr и рекомендации. - М.: Юрист'Ь, 1997. - С. 129-155; Гавло В.К. О 
о 'ІІ• "rІІ~ешюй ситуации и метадике расследования хищсний, совершаемьrх суча

' ІІІ• · м І\Оджностньrх диц І /Bonpocьr криминалистической метододогии, такти

І 1 м•· ·годики расследования.- М., 1973.- С.90; Драпкин Л.Я. Ситуационньrй 

"" 1 fl/1 11 t<риминалистике и программирование расследования І /Проблемьr про
' І '" 'ІІМ ІІ!ЮВанил, организации и информациопного обеспечения предварительного 
' ' 11 '/\І"ГНІJЯ (межвузовский межведомственньrй сборник научньrх трудов).- Уфа ; 

ІІ • ІІІІІ ( Ирrrшйуп-т , 1989. - С. 27- 32; ИльченкоЮ.И. Квозникновениюследствен
'н"' t ' ІІ ' ГУІЩИИ І /Правовая реформа. и проблемьr ее реализации: Тезисьr докл. и 
''" 'f ІІІ\ рс•г . науч. практ. конф.14-15сентлбря 1989г. -Краснодар, 1989. -С. 250-
, • '· І ~о І't' Пнчсш<о А.Н. Общие положения методиr<и расследования отдельньrх 
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необхідності її врахування для ефек·тивного використання 

криміналістичних рекомендацій одним з перших звернув 

увагу Р.С. Бєлкін. 37 У своїх роботах він зазначає, що слідча 
ситуаці.я38 відноситься до числа понять криміналістичної так

тики і вже у цій .якості, як і інші тактико-криміналістичні 

поняття, реалізується у криміналістичній методиці. 39 

Ситуаційний підхід усе міцніше завойовує свої позиції 

у всіляких галузях юридичної науки та прак'l'Ичної діяль

ності. Останнім часом виникли пропозиції про необхідність 

формування криміналістичної ситуалогії, створенні кри

міналістичної теорії ситуацій. 40 

У криміналістичній теорії відсутня єдність поглядів стосов

но поняття с;rідчої ситуації. Так, одні автори визначають слідчу 

си·гуацію я:к сукупність умов, в .яких на даний момен'l' 

здійснюється: розслідування, тобто обстановку, в якій nротікає 

видов престуnлений. - Х.,1976.- С . 14-19; Колеспичсш<аА.ІІ., КоноваловаВ.Е. 
Криминалистическая характеристика престуnлений: Учеб. пособие. - Х.: ІОрид. 

ип-т, 1985. - с. 51·92; Коновалова В .Е . , Шспитьr<о В .Ю. Криминалистическая 
тактика: теориnи тепденпии: Учеб. пособие.- Х.: Гриф, 1997.- С. 158·168; Об· 
разцов В.А. , Та11асевич В.Г. Понятие и криминалистическое значение следствев · 

пой ситуапии !І Сов. государство иправо, 1979. - N2 8. - С. 109; Опучип А.П. 
Следственвьrе ситуации и оптимизации расследовании дорожво-травспортньrх 

про истествий І jПроблемьr оптимизации первовачального зтапа расследования пре
стуnлсІІИй. Мсжвуз. сб. науч. тр. - Свердловск, 1988. - С. 119-128; Хайдуr<ов Н.П. 
Конфликтпан лроцессуальво-талтическая ситуация І Теория и пранти:на кри

мивалистики и судебной зкспертизьr.- Саратов: Изд-во Саратонекого ун-та, 1989. 
- Вьrп. 8. - С. 29·33 та ін. 

з 1 Бетшп р .С. Собирапие, исслсдовшrис и оцешtадоназатсльств. Сущность и 
методьr . - М.: Наука.- С . 268-286; Белкив Р.С. 1\:римипалистпка: проблемьr, тен
деІЩии, uерсnсrtти:вьт . От теории - тt прантm<е.- М.: Юрид. лит., 1988. - С. 88-103; 
Бслrtин р .С. Очєрrш rtрnминалистичссr<ой тактиrtи: Учеб пособие. - Волгоград: 

ВСІП МВЛ: РФ, 1993.- С. 63-71; Белкип Р.С. І\:римипалистическая знциклопе· 
дил .- М.: Мегатроu ХХІ, 2000. - С. 202. 

зs терміп "слідча ситуація" :запропоповапо у науrшвий апарат О.Н. l(олеспи

ченком (див. : 1\:р;tмппалистика . ](раткая знциклоnедия І Авт. сост . Р . С. Белютн. 

- М.: Большал Российсrtая :зтщиrtлопедця, 1993. - С. 72, 73). 
зu Белкиn Р.С. Очерrtи крИlІІиІІалистической тшtтики: Учеб пособие.- Вол

гоград: ВШ МВД РФ, 1993.- С. 71 . 
•о ВолчеnкаSІ1' . С. Криr;шпат~стичесrtал ситузлогил: Монографил І 11 од ред. 

Н.П. Яблоr<Ова.- І(алипинград: Іtалинипград. уІІ·Т, 1997.- 248 с.; Зорин Г.А. 
Теоретические освовьr криминаЛІ'!стики.- Минск: Амалфея , 2000.- С. 63-411. 
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процес доказування. 41 Інші авторирозглядають слідчу ситуа

цію як сукупність обставин по справі, яка може бути сприят

ливою чи несприятливою (у різному ступені) для яких-небудь 

висновків і дій42 слідчого або як сукупність фактичних даних, 

що відображають істотні риси події, якою вона уявляється на 

тому чи іншому етапі розслідування злочинів. 43 Існує також 

думка, що слідчаситуація - це характеристикаположенняроз

слідування злочину, якавизначається наявністю (відсутністю) 

доказової та оперативної інформації про обставини предмета 

доказування і компоненти криміналістичної характеристики, 

що обумовлює систему безпосередніх завдань і напрямок роз

слідування. 44 Окремі вчені пишуть про те, що слідча ситуація 

це ступінь інформаційної обізнаності про злочин, а також 

стан процесу розслідування на будь-який визначений момент 

часу й оцінка якого дозволяє слідчому прийняти найбільш 

доцільні по справі рішення. 45 

41 Бел~tин Р. С. Курс ~tриминалисти~tи. В 3 т . Т. 3: Кри:миналистичес~tие сред
~,;тва, nриемьr и ре~tомендации.- М.: ЮриС1"Ь, 1997.- С. 135; Белкин Р.С. Кри
миншrис1·ика: проблемЬІ, тендІ!яцни, персnективЬІ. От теории- к практике. -
М.: Юрид. лит.,1988.- С. 91, 92; Белкин Р.С. Очеркикриминз.Jшстичес~tойтак
тюш: Уч:еб nособие.- Волгоград: ВШ МВД РФ, 1993.- С. 67. 

АналоРі<rве впзнач:ення слідчої ситуації сформулював В.О. Образцов ·ra В.Г. 

ТанАсевич, які дійтли висновку, що під слідчою ситуацією розумієтьск обста

нuнr<а, що сr<лалася по кримінальній сираві nід час її nорушення і на nевному 

t"І'ВІІ і розслідування (див.: Образцов В. О., Танасевич В. Г. Понл1·не 11 крн минали

t ··•·ичесrще значение следственной ситуации І jСов. государство и право. - М.: 

Huyr<a, 1979. - N• 8. - С. 113, 114; Танасевич В.Г . Значение криминалис·rичес

І(о\і характеристики престуnлений н следс·rвенньІх ситуацпй для методикп рас

І' леІ(ования престуІІЛений І І АІ<туальньrе проблемЬІ советсІ<ОЙ І< риминалистики. 

м .. 1980. - с. 87). 
'"Герасимов И. Ф. Прпнцппьr пос~:роение ме·rодики раскрьr·t•ия прес~rуnленкй 

/Вопросьr криминалистической методологии, тактикип методики расследова

ІІІІіl. м., 1973. - С.82. 

"' Гавло В.К . Оследственной снтуацип п метод~rке расследовання хищений, 
t'OІJepmaeмьrx с участием должвостнь1х лиц І ІВопросЬІ І<риминалпстнческой 

М!'тодологии, тактики, метод1ши расследования. - М., 1973. - С. 90. 
11 КОJІІ!СННЧенкоА.Н.' н:оновалова В.Е. Кримина.тrистическая характеристи

І іІІ преступлений: Учеб. пособие. - Х.: Юрид. ин-т, 1985. - С. 64. 
"

1 Волч:ецкая Т.С . ІСримивалистичес1<а5r сптуалогия: Монография І Под ред. 
11 П . Яблокова.- н:алннинград: І{алининград. ун-·r, 1997. - С. 46. 
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Запропоновані позиції характеризують слідчу ситуацію 
у широкому та вузькому розумінні. У широкому розумінні 

слідчаситуація являє собою сукупність усіх умов, що впли

вають на розслідування і визначають його особливості. Така 

сукупність найбільш повно характеризує і відбиває усе, що 

впливає і може впливати на розслідування злочину, а отже, 

дозволяє вичерпно визначити шляхи і засоби цілеспрямо

ваного впливу на слідчу ситуацію.46 Будучи одним з ініціа

торів широкого трактування слідчої ситуації на даний час, 

В.О. Образцов змушений був констатувати, що таке тракту
вання страждає одним характерним недоліком: у ньому на

дається надмірно широкий перелік ознак слідчої ситуації. 

В основі цього переліку лежить принцип "дзеркального 
відображення всіляких елементів системи розслідування і 

фону, на якому воно протікає, зафіксованого у своєрідному 

"стоп-кадрі" цієї діяльності на певний її моментУ 

Прак'!·ично більш значимим є поняття слідчої ситуації 
у вузькому розумінні - як характеристики інформаційних 
даних, які має слідство на конкретному етапі розслідуван

ня. У цьому вигляді зміст слідчої ситуації є більш конк

ретним, визначеним і реальним у плані встановлення за

ходів, необхідних для розкриття та розслідування зло

чинів.48 Головне у теоре·rичному й практичному аспекті 
полягає у тому, що по кожній конкретній кримінальній 

справі на даний момент є певна кількість інформації, яка 

необхідна для успішного розслідування, що обумовлює й 

різницю системи безпосередніх завдань. 49 

46 Бах ин В.П. Следственная ситуация и тактическое решение //Специализи
рованнЬІй курс криминалистики (для слушателей вузов МВД СССР, обучающих

ся на базе среднего спецнального юридического образования): Учебник. - К.: НИ 

и РИОКВШМВДСССР, 1987.- С.196, 197. 
47 Образцов В .А. ПроблемьІ криминалистического учения оследственной си

туации //Так·гико-криминалистические и процессуальнЬІе проблемьr предвари
тельного следствия.- Иркутск, 1991.- C.l7. 

48 Бахин В.П. 3а:знач. праця. - C.l97. 
49 RолесниченкоА .Н. RоноваловаВ.Е. 3азнач.праця. - С.69, 70. 
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У криміналіс·rичній літера·гурі справедливо вказується 

на динамічний харак·гер слідчої ситуації. 50 На неї вплива

ють різні чинники, в результаті чого може відбуватися її 

зміна. Залежно від обсягу наявної доказової інформації фор

муються сприятливі або несприятливі ситуації. Слідча си

туація- це деякий рухливий стан розслідування, який бе

зупинно змінюється. 51 Вона є керованою системою, що 

піддається цілеспрямованому зміненню. 52 Зміна слідчої си

туації може бути пов'язаною з правильною (чи, навпаки, 

неправильною) реалізацією тактичних прийомів (їх комп

лексів, сис'l·ем), що сприяю·rь одержанню певної інформації. 

У криміналістичній теорії розглядаються різні види 

слідчих ситуацій та пропонуються їх характеристики. 53 

' 0 Драшшп Л .Я . СледственнЬІе ситуации и раскрьr~·ие преступлений //Науч
Іrт,rетрудьr.- Свердловск, 1975.- Вьш. 41.- С. 28; ДрапкинЛ.Я. ОсновЬІкрими
ІІМИстической теории следственнЬІх ситуаций: Автореф . дис .... д-ра юрид. наук: 
12.00.09.- м., 1987.- с. 27-29. 

>l Колесниченко А.Н., .Коновалова В.Е. 3азнач. праця .- С. 55. 
''2 Белr,ин Р. С., Яблоков Н. П. Понятие и структура следственной ситуации // 

1\римипалистшш социалистических стран /Под ред. В .Я . .Колдина.- М.: ІОрид . 
.!ІІІТ., 1986. -С.167. 

''~ Богатьrрев С.П. СледственнЬІе ситуации на первоначальном 9Tane рассле
'\()!ІUІrия разбойнЬІх нападений //ПроблемЬІ оптимизации первона чального 9та

"" расслеl(ования преступлений.- Свердловск, 1988.- С. 90-94; Бурданова В.С. 
І~римипалистическая хараІtтеристика преступлений, связаннЬІх с наркотичес

ІШМН срсдс·rвами // Актуальньнfr:~роблемьr уголовного процесса и криминалис
'І'иrщнасовременном9тапе.- 0Аесса: Одесский ун-т, 1993. -С. 107; Валеев М.Х. 
І kобсшюсти кримииалистичесr,ой хараrtтеристиr'и и следственнЬІХ ситуаций 

І\1.1 :.~щ•атсльства личного имущества // АктуальнЬІе проблемЬІ борьбЬІ с правона

"""'"пиями.- Екатеринбург, 1992.- С.51-54; Волчецкая Т.С. Ситуационное 
"''ІІ<'Лирование в расследовании преступлений: Автореф. дис .... канд. юрид. 
""V": 12.00.09.- М., 1991; Волчецкая Т.С. Н:риминалистическая ситуалогия: 
\1ІІІІШ')ІІ1фия /Под ред. Н.П.Яблокова.- .Калининград: .Калининград. ун-т, 1997. 

( '. · ІН - 114; Волчецкая Т .С. Современньrе проблемЬІ моделировавил в кримина

ІІІІ"І'ІІІ\С и следственной практике: У чеб. пособие . - Калининград: н:алининград. 

І'ІІ ,., 1997.-94 с.; ГавришС.Б., ГрузковаВ.Г., ДудниковА.Л., КоноваловаВ.Е., 
і\о1н •rусоnстtий Г .А., Моисевнко Л .Е., Салтевский М.В. З:кологические преступле

ІІІІІІ: ІІІщлификацияиметодикарасследования. -Х. , 1994. -С. 88-139;3оринГ.А. 
І (римипалистический риск: природа и методьт оценки.- Минск, 1990.- С. 32-87; 

,1 1 VІІІ' ІІІ r И. М. Сотtрьттие следов и обстоятельств преступления как фаІ<тор, опре
\І'ІІІІІІІІІ\Иіі сnсцифю'у исходньrх следственньrх ситуаций //Проблемьr расІ<рЬІ

., "11 " рІ:нт.rт l(отшния преступлений, совершенньrх в условиях неочевидности. -
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Зокрема, Р. С. Белкін і М.П. Яблоков усі слідчі ситуації 

поділяють на сприятливі та несприятливі для розслідуван

ня. Підставою для такої загальної їх класифікації слугує 

якісна, щодо можливості досягнення цілей розслідування, 

характеристика. 54 Тому рекомендована класифікація доз

воляє встановлювати тільки найбільш загальну межу якіс

ної характеристики різних слідчих ситуацій. Ця класифі

кація вимагає подальшої її диференціації. 

Окремі автори вважають за необхідне поділяти слідчі си
туації на: типові і специфічні; початкові, проміжні і кінцеві; 

безконфліктні та конфліктні. 55 Підставами таких класифі

кацій є наявність елементів індивідуальної своєрідності та 

типовості у слідчій ситуації, її динамізм і мінливість, різни

ця або співпадання інтересів учасників розслідування. 

Інтерес являє класифікація слідчих ситуацій, що запро

понована Л. Я. Драпкіним. 56 Він виділяє прості та складні 

слідчі ситуації. На його думку, прості слідчі ситуації вини

кають у випадках несуттєвості інформаційних, логічних, 

психологічних, тактичних, організаційно-управлінських 

труднощів і наявності у розпорядженні слідчого достатніх 

ресурсів щодо їх відносно легкого усунення. Інше положен-

Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1989. - С. 47-54; Матусовсrщй Г.А. Методика рас

следованин хищений. - К: УМК ВО, 1988. - С . 33-36; Образцов В.А. І~римива

листичесІtае моделироІІаНІ[е в условиях uроблемнмх ситуаций І І ПроблемЬІ uро

граммирования, организации и информацпонного обеспечения предварительного 

следс·гвия (межвузовсІtий межведомственньrй сборниr~ научньrх 1•рудов). - Уфа: 

Башкирсклй ун-т, 1989. - С. 45-52; Салтевський М.В . І~риміналістика. Підруч
ниІс У 2 ч. Ч.2. - Х.: Консум, 2001. - С . 73-77 та ін . 

... Белкnи Р .С. , Яблоков Н. П, Понятпе п с1•руктура следственной ситуации І 

/Криминалистпка соцnа;шстических стран /Под . ред . В.Я. КоЛДІІНа.- М.: Юрид. 

лит., 1986, - с. 162, 163. 
55 Бахин В. П. Следс·r·венная си·гуация и таrtтнческое решение І /Специаш1зи

ровав вь1 й курс кримпнадистики (для слушателей вуз о в МВД СССР, обучающих
ся на базе среднего специа.льного юридического образоваю1я): Учебник. - К.: НИ 

и РИО КЕШ МВД СССР, 1987. - С. 198-202; Бещ~ин Р.С. КриминалистичеСІ~ал 
знциклопедия.- М.: Мегатрон ХХІ, 2000. - С. 202; Криминалистнка: Краткал 
знцкклопедил І Авт. -сост. Р. С. Бещtин. - М.: Большая Российская знциклопе

дин, 1993. - с. 72, 73 . 
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ня складає'l•ься, коли розслідування су'l"ГЄво утруднено по

шуком надійних джерел інформації, доста·rніх даних про 

елементи предмета доказування, протидією слідчому з боку 

обвинувачених та інших учасників кримінального проце

су, що займають негативні позиції по справі, відсутністю 

гарантованих способів досягнення цілей, недостачею часу, 

засобів, їх неправильним розподілом, великою трудо

місткістю дій, що проводяться, й інших негативних чин

ників. Така несприятлива обстановка веде до утворення 

складних слідчих ситуацій. Залежно від кількості, харак

теру та змісту формуючих чинників усі складні ситуації 

.Л.Я. Драпкін диференціює на такі класифікаційні групи: 

проблемні (характеризуються суперечністю між знанням і 

незнанням, специфічним співвідношенням відомого та не

відомого, при якому шукане не надано та безпосередньо у 

вихідних даних не міститься, але знаходиться у неоднознач

ному можливому зв'язку з уже встановленими фактами, 

нкоюсь мірою обмежуючими і спрямовуючими пошук 

рішення); конфліктні (особливий стан системи міжособисті

<~них відносин двох або більшої кількості учасників кримі

ШІЛьного процесу, що мають неспівпадаючі інтереси і прат

нуть до досягнення різних цілей в умовах інформаційної не

внаначеності, яка виникає у зв'язку з планами і намірами 

с·уІІРрника); тактичного ризику (визначається як специфіч

ІІІ' епіввідношення між можливими способами дій слідчого, 

І'ІІJІ.Ямованими на досягнення наміченої мети і неоднознач

ними, негарантованими результатами їх реалізації); органі

' 11 ~і і і но-неупорядковані (співвідношення іс'l·отних організа-

1 но-управлінських труднощів процесу розслідування і не

J\ІІ<"І'І1'L'Ніх на даний момент для їх подолання об'єктивних та 

с yt1' с · І<Тивних можливостей (ресурсів) слідчого); комбіновані 
І Ім оюrочасно або у різних сполученнях можу'І'Ь бути прита-

ІІІІІІ і рпси проблемності, конфліктності, тактичного ризи

' і щ 11 '1111 ізацjйної неупорядкованості) або змішані ситуації. 
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Г.О. Зорін розглядає: ситуацн про•гидн; транснаціо

нальні ситуації; складні ситуації; проблемні та конфліктні 

ситуації; організаційно-неупорядковані ситуації; відкриті 

і закриті ситуації; напружені ситуації; фрустраційні ситуації; 

афек то генні ситуації; кризові ситуації; екстремальні ситуації; 

тупикові ситуації; латентні ситуації; лабіринтові ситуації; 

межові ситуації; інсценовані ситуації; пошукові ситуації; 

аналітичні ситуації; ядерні та периферійні ситуації; стра

тегічні та тактичні ситуації; ситуації раціональні й ірра

ціональні; ситуації мотивовані та не вмотивовані; ситуації 

оптимізації раціонального мислення; ситуацію мислення 

як акт переструктуризації інформації; ситуацію мислен

ня як інтелектуальну операцію; ситуацію мислення як асо

ціацію уявлень; ситуацію процесу мислення як дію; ситуа

цію мислення на основі установки; ситуацію мислення як 

поведінку; ситуацію мислення у категоріях причинних 

зв' язків; ситуацію мислення як мотивований процес; си

туацію мислення .як рефлексію; ситуацію мислення як си

стему обробки інформації; ризикогенні ситуації; ситуацію 

таємниці; ситуацію самообмови; помилковогенну ситуацію; 

групові й індивідуальні ситуації; ситуацію агресії групово

го самоствердження; ситуацію психотравми .як підставу пси

хологічного захисту; ситуації подолання психологічних 

бар'єрів; ситуації подолання психологічного захисту; ситу

ації психологічної саморегуляції; ситуацію діагностики. 57 

Деякі вчені класифікують слідчі ситуації за такими 

підставами: 1) за формою існування (об'єктивна чи реаль
на слідча ситуація, яка існує незалежно від її оцінки 

слідчим; суб'єктивна слідча ситуація- це реальна слідча 

ситуація, що вивчена й оцінена слідчим. Саме ця ситуація 

визначає вибір тактичного прийому); 2) за ступенем інфор-
56 Драпкив Л.Я. ОсвовЬІ криминалистической теории следственньrх си·гуа

ций: Автореф. дис ... . д-ра юрид. наук: 12.00.09. - М., 1987.- С. 9-11. 
57 Зорин Г.А. Теоретические основьr криминалис·r·ики. - Минск: Амалфея, 

2000. - с. 124-375. 
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маційної визначеності (проста слідча ситуація, в як1и 

слідчий має досить корисної інформації; складна слідча 

ситуація, що характеризується інформаційною невизначе

ніс•rю ); 3) за ступенем збігу цілей в учасників розслідуван
ня (конфліктна слідча ситуація, в якій слідчий ·ra інші 
учасники розслідування прагнуть до досягнення різних 

цілей; безконфліІ<тні ситуації, в яких цілі слідчого та 

інших учасників судочинства збігаються); 4) за ступенем 
складності організаційних питань (організаційно упоряд

кована ситуація, коли слідчий чітко уявляє завдання, що 

постають перед ним, має час, сили і засоби їх досягнення; 

організаційно неупорядкована ситуація, в якій мають місце 

труднощі у плануванні, організації роботи тощо); 5) за 
кількістю елементів, що визначають характер слідчої ситуації 

(комплексні ситуації, в яких слідчому доводиться одночас

но враховувати матеріальну обстановку, взаємини учас

ників, їх психологічні особливості та ін.; спрощені си·rуації, 

в яких слідчий враховує один домінуючий елемент); 6) за 
значенням слідчої ситуації для процесу розслідування 

(слідчі ситуації, що виникаю'l'Ь на різних етапах розсліду

вання; слідчі ситуації, що виникають у межах слідчої дії). 58 

Розгалуженість класифікацій слідчих ситуацій та широ

кий спектр їх видів показують складність об' єкта вивчення і 

відображають його робочу роль та місце в тактиці окремих 

процесуальних дій. "У психалогічній літературі ситуація виз

начає·гься як сис·r'ема зовнішніх відносно суб'єкта умов, які 

спонукають та опосередковують його активність. 59 Якість 

"бути зовнішнім" відносно суб'єкта означає: у просторо

вому відношенні - передування дії суб'єк·rа, у функціо

нальному відношенні - незалежність від нього відповід

них умов у момент дій. До елементів ситуації відноситься 

68 Гусаков А.Н., ФилющенRо А.А. Следственная тактика (в вопросах и отве

нtх): Учеб. пособие.- Свердловск: Изд-во Ура.льсRого ун-та, 1991.- С. 14., 15. 
" 0 Пстrхология. Словарь /Под общ. ред. А. В. Петровского, М.Г. ЯрошевсRо

І 'О. 2-е изд., испр . и доп. - М.: Политиздат, 1990. - С. 364. 
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і стан самого суб'єкта у попередній момент часу, .якщо він 

зумовлює його наступну поведінку. 60 

Різниця слідчих ситуацій обумовлює тактику конкрет

них слідчих дій. Правильність дій слідчого у ситуації, що 

склалася, в значній мірі залежить від його точної оцінки 

останньої. Вірна оцінка слідчих ситуацій та вибір на цій 

основі тактики розслідування є найважливішими умова

ми цілеспрямованості слідства, прийняття науково обГрун

тованих і оптимальних рішень тактичного, методичного і 

техніко-криміналістичного характеру61 • Т. С. Волчецька 

справедливо зазначає, що найважливішою складовою час

тиною моделювання будь-якої діяльності, в тому числі й 

діяльності по розслідуванню злочинів, є моделювання си

туацій, в .яких ц.я діяльність здійснюєтьс.я62 • Разом з тим, 

усвідомлення і переживання реальної ситуації учасниками 

завжди носить імовірнісний характер і врахувати все різно

маніття чинників, що впливають на зміст процесуально-так

тичної ситуації неможливо63 • Таким чином, ситуаційна обу

мовленість тактичних прийомів пов' .язана з об'єктивними 

(сукупність фактів, обставин) та суб'єктивними моментами 

(оціночна поведінка слідчого). 

У r-<риміналістичній літературі розпочаті спроби щодо 

виокремленн.я об'єктивних та суб'єктивних чинників, що 

впливають на формування слідчої ситуації. Так, до числа 

об'єктивних чинників відносять такі: 

-наявність та характер наявної у розпорядженні слідчо-

60 Там само. 
61 Белкин Р.С., Яблоков Н.П. Понятие иструктура едедственной ситуации І І 

Криминалиетика социалистических стран /Под ред. Б . .Я:. Колдина. - М.: Юрид. 

лит., 1986. - с. 165. 
62 Волчецкая Т.С. Современньrе проблемЬІ моделировамил в криминалuС'rи

ке и следствевной пран:пше: Учеб. пособие. - Калининград: Калининград. ун-т, 

1997.- с. 29. 
63 Хайдуков Н. П. Конфликтнан лроцессуально-так·rическая ситуация І /Те

ория и практика криминалистики и судебной зкспертизЬІ. - Саратов: Изд-во 

Саратовского ун-та, 1989. - Bьrn. 8. - С. 29. 
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го доказової та орієн·rовної інформації, що залежить від 

механізму розслідуваної події й умов виникнення її слідів 

у навколишньому середовищі; 

- наявність ·га стійкість існування ще невикористаних 

джерел доказової інформації і надійних каналів надход

ження орієнтовної інформації; 

- інтенсивність процесів зникнення доказів і виду чин

ників, що впливають на ці процеси; 

-наявність на даний момент у розпорядженні слідчого, 

органа дізнання необхідних сил, засобів, часу і можливість 

їх оптимального використання; 

- існуюча на даний момент кримінально-правова оцін

ка розслідуваної події. 

До суб'єктивних чинників можуть бути віднесені: 

- психологічний стан осіб, які проходять по розсліду

ваній справі; 

- психологічний стан слідчого, рівень його знань та 

умінь, практичний досвід, здатність приймати та реалізо

вувати рішення в екстремальних умовах; 

- протидія встановленню істини з боку злочинця та його 

зв' язків, а іноді й потерпілого та свідків; 

- сприятливий (безконфліктний) хід розслідування; 

- зусилля слідчого, спрямовані на змінення слідчої си-

туації у бажаний бік; 

-наслідки помилкових дій слідчого, оперативного пра

цівника,експерта,понятих; 

-наслідки розголошення даних розслідування; 

- непередбачені дії потерпілого або осіб, які непричетні 

до розслідуваної події. 64 

0
' Белкин Р .С. Кримина.тrисти.ка: nроблеМЬІ, тенденции, персnективьІ. От тео

рин - к практике.- М .: Юрид. лит ., 1988.- С. 92, 93; Белкин Р.С. Кримина.тшс
'Іическая знциклопедия. - М.: Мегатрон ХХІ, 2000. - С. 202; Белкин Р.С. Очер

Іtи t<римина.тшс1·ическоі1 'І'актики: Учеб. nособие. - Волгоград: ВСШ МВД РФ, 

HHJ3.- С.68, 69; Криминалисти ка: Краткал зв циклоnедня /Авт.-сост. Р .С . Бел
•< ин. М.: Большая Российская анциклопедил, 1993. - С. 72. 
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Ретельний аналіз перерахованих чинників не входить до 

предмету даного дослідження. Проте, необхідно зазначити 

важливість виокремленн.я і розгляду не тільки об' єктивних, 

а й суб'єктивних чинників, що впливають на формування 

слідчої ситуації та її динаміку. 

Слідчий представлений у ситуації своєю реальною та 

потенційною діяльністю, виступаючи тим самим .як ком

понент ситуації і діяльності, котру він може (готовий) 

здійснити. Реальна діяльність .як би безпосередньо розви

ває слідчу ситуацію, видозмінює в ній положення слідчого 

з його потребами, індивідуальними особливостями, у той 

же час видозмінюючи об'єктивні умови. 65 

Слідча ситуація активно впливає на вибір тактичних 

прийомів, спрямованих на досягнення відповідних цілей. 

Як справедливо вказує В. І. Коміссаров, можнадобре засвої

ти рекомендації криміналістики, з розумі ти цільову установ

ку їх формування тощо, однак використання цих рекомен

дацій без врахування ситуацій може призвести до нульово

го, .якщо не до негативного результату. 66 Взаємозв '.язок між 
обранням тактичних прийомів та слідчою ситуацією поля

гає в тому, що така залежність дозволяє: 

1) визначити перелік тактичних прийомів слідчої дії; 
2) здійснити вибір тих чи інших тактичних прийомів, 

обумовлених тими фактичними даними, що мають місце; 

3) визначити характер тактичних прийомів, їх конкрет
ний зміст; 

4) встановити послідовність реалізації тактичних 
прийомів з урахуванням існуючої інформації. 

Інтерес .являє діяльність слідчого (судді) щодо обрання 

тактичних прийомів у проблемній ситуації. Така ситуація 

65 Ильчею<О Ю.И. К возниюювению следственной ситуации І jПравошнІ ре

форма и проблемЬІ ее реа.пизации: ТезисьІ докл. и сообщ. per. науч. практ. конф. 
14- 15 сентября 1989 г. - Краснодар, 1989. - С. 250-252. 

66 Комиссаров В.И. ТеоретичесІ<ие проблеМЬІ следствепной тактики /Под ред. 

А.И. Михайлова.- Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1987. - С. 86, 87. 
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характеризується тією чи іншою мірою інформаційної не

достатності, певним протиріччям між знанням і незнанням 

відносно фактів, що підлягають установленню (особи, яка 

вчинила злочин, мотиву, способу вчинення злочину та ін.). 67 

На нашу думку, проблемна ситуація зумовлена недоліком 

доказової інформації. Г. О. Зорін зазначає, що до складу про

блемної ситуації входять два компоненти: 1) сукупність не
повних, недостатніх знань; 2) невідоме шукане, сформульо
ване у загальній формі. 68 V психологічному аспекті структу
ра проблемної ситуації може охоплювати: 

1) потребу, що спонукає слідчого до потукової діяльності; 
2) невідому систему способів дій слідчого (різні варіан

ти способів дії слідчого, що призводить до досягнення однієї 

мети або дозволяють вирішити одне завдання, ми розгля

даємо як прийоми); 

3) професійні можливості слідчого, що охоплюють його 
минулий досвід та творчі здібності. 69 

Використання тактичних прийомів у проблемній ситуації 

вимагає: 

1) підготовки декількох тактичних платформ; 
2) можливості змінення тактичної платформи в резуль

таті несприятливого розвитку ситуації; 

3) застосування арсеналу типових систем (підсистем) 
тактичних прийомів окремих процесуальних дій. 

Г.О. Зорін підкреслює на необхідність дослідження ту

пикових ситуацій, що являють собою результат регресив

ного розвитку проблемної слідчої ситуації: це пік інфор

маційної невизначеності про розслідувану подію, це 

відсутність видимої перспективи на позитивне вирішення 

67 Образцов В.А. Кримипалистичсское моделирование в услови.я:х проблемпьrх 
ситуадий І /ПроблемЬІ программированил, организации и информационного обес
печепня предварительного следствил.- Уфа: Башкирсrшй ун-т, 1989. - С. 46. 

68 Зорин Г.А. Теоретические осповьr криминалистики. - Мипск: Амалфе.я:, 
2000.- с. 135. 

69 Комарков В.С. Тактика допроса: Учеб. пособие. - Х., 1975. - С. 17. 
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проблем, що постали перед слідчим. 70 Тупикова слідча си

туація харак·геризує'І'ЬСЯ такими ознаками: 

1) високим рівнем невизначеності, коли невідомого 
більше, ніж відомого про розслідувану справу (за умови, 

що справа 'І'ривалий час знаходилася у провадженні слідчо

го), хоча тупикові ситуації є типовими і для початкового 

етапу розслідування (розкриття) неочевидного злочину; 

2) числом 'l'a якістю проблем, які постають перед слідчим 
і перевищують його фізичні та інтелектуальні можливості 

при їх вирішенні; 

3) відсутністю результату, поєднавого з утратою надії на 
його настання; 

4) виникненням "психологічного та смислового бар' єрів", 
які перешкоджають виходу з тупика. 71 

Г.О. Зорін пропонує нетрадиційні методи виходу з ту

пикових ситуацій: методи критики та селекції ідей; мето

ди евристичної інверсії (перекидання, перестановки); ме

тод евристичної рекомбінації елементів слідчої ситуації; 

метод експериментальної диференціації (руйнування) про

цесу розслідування; метод виключення нега•rивних чин

ників; метод евристичного генерування (породження) зна

чень вихідних даних; метод контрольних запитань; метод 

"семиразового пошуку" та деякі інші. 72 Так, в основі ме·rо

ду "семиразового пошуку" лежить сім ключових запитань 

(хто?, що?, де?, чим?, навіщо?, як?, коли?), на які варто 

відповіс'І'И, щоб одержати повну і всебічну інформацію про 

розслідувану подію. Зміст методу полягає в тому, що кож

не з перерахованих запитань, скомбіновані з наступним, 

надає більше інформації, чим пряме запитання (наприк

лад, чим і де?, чим і навіщо?, чим і коли?). Дефіцит інфор

мації переборюється за рахунок багаторазового ви:корис-

70 Зорив Г .А. :К:риминалистический риск: природа и методьт оценки: Учеб. 

пособие. - Минск: БГУ, 1990. - С. 34. 
71 Зорин Г.А.Зазнач. праця.- С. 37, 38. 
72 Зорин Г.А.Зазнач. праця. - С. 46 .. 70. 
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тання одного елемента у з'єднанні з комплектом підеумо

ваних запитань. 73 На нашу думку, рекомендовані методи 

заслуговують на увагу і вимагають не тільки їх критичної 

оцінки, а й подальшого вивчення та дослідження. 

Розподіл слідчих ситуацій на конфліктні та без

конфліктні, запозичений криміналістикою з психології, 

rрунтується на характеристиці одного з психологічних ком

понентів слідчої ситуації: суперництва та протидії сторін, 

мета й інтереси яких при розслідуванні злочинів не збіга

ються. 74 О. Р. Ратінов зазначає, що безконфліктна ситуація 
характеризується повним або частковим збігом інтересів 

учасників взаємодії, відсутністю суперечностей у цілях, до 

досягнення яких спрямовані їх зусилля на даному етапі роз

слідування. Ситуації конфліктів різної тривалості та гостро

ти виникають тоді, коли між учасниками процесу склада

ються відносини суперництва і протидії. 75 Дане положення 

уточнює О.Я. Баєв і пише, що конфлікт розглядається як 

суперечлива взаємодія сторін, які мають несумісні цілі (інте

реси) чи способи їх досягнення. Отже, щоб протиріччя, яке 

виникає в наслідок взаємодії, набуло форму конфлікту, воно 

повинно полягати у несумісності цілей (інтересів) або спо

<:обів їх досягнення. 76 Розподіл ситуацій на конфліктні та 

безконфліктні має найбільш загальну психологічну спря

мованість, що дозволяє лише в загальних рисах намітити 

'Nштику розслідування або судового розгляду. 

У загальній проблемі слідчої ситуації варто розрізняти 

<'Іrтуації, що характеризують розслідування в цілому, і 

73 Там само. 
74 Велrшн Р .С. Очерки r<риминалистичесrий тактики: Учеб. пособие. - Вол

І'fІІ"РUд: ВШ МВД РФ, 1993. - С. 7 4; Гусаков А.Н., Филющенко А. А. Следствсп
ІІІІІІ тактика (в вопросах и ответах): Учеб. пособие.- Свердловск: Изд-во У ральс

І о!'о уп-та, 1991. - С. 15. 
" Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей: Учсб. пособие. - М.: 

ІІІ\ 11 РИО ВШМООП СССР, 1967.- С. 157. 
''' Ва св О.Я. Копфлиr<тьr в деятельности следователя (вопрось! теории). -Во

І""" 'ІІС Изд-во Воронежекого ув-та, 1981.- С. 29. 
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такі, котрі виникають при проведенні слідчих дій. 77 Щодо 

цього справедливо виділяти ситуації окремих процесуаль

них дій- огляду місця події, обшуку, слідчого експеримен

ту, пред' явлення для впізнання, допи·rу та ін. Разом з тим, 

у криміналістичній теорії ситуації процесуальних дій дос

ліджені недостатньо. Про їх існування та природу в літе

ратурних джерелах згадується лише фрагмен·rарно. 78 

Слідча (судова) дія характеризується різною кількіс'гю та 

якістю даних у конкретний момент її провадження або тією 

обстановкою дії, що складається в процесі її проведення. 

Слідча ситуація і ситуація процесуальної дії не є ·rо·rожни

ми поняттями. Ситуація слідчої (судової) дії має відносну 

самостійність, обумовлену специфікою та межами процесу

альної дії. За обсягом поня·rь ситуація слідчої (судової) дії є 

ситуацією меншого ступеня спільності порівняно зі слідчою 

ситуацією. Водночас ситуація процесуальної дії структур

но входить до слідчої ситуації і є їі складовою частиною. 

Ситуація слідчої (судової) дії формується в процесі самої 

дії і знаходиться залежно від: 

1) наявності (одержання) доказового матеріалу або іншої 
. інформації; 

2) прогнозу слідчим відповідної так1·ики і можливості 
застосування тих чи інших засобів, прийомів і МЄ'І'Одів; 

3) дій суб'єкта, на який звернені тактичні прийоми (їх 
СИС'І'ЄМИ). 

Прийоми, що визначаються слідчою ситуацією, коректу-

77 Герасимов И. Следственньте ситуации на начальном зтале расследования 

преступлений // Социалистическаsr зartonuocть.- М .: Известия, 1977. - С. 61. 
78 Волчецкаsr Т.С . Современньrе проблсмьr моделироВІшия в кримипалисти

ке и следственной практике: Учеб . пособие.- І<алпнинград : н:алrmинград. ун-т, 

1997. - С. 55-62; ЖураnельВ.А. Ситуационnостт, таrtтичесни:х приемов при доnро
ее потерпевшсго /І Кри:..--.пn1алистика и судебпал ::жспертиза. - І<.: Вища шrюла, 

1985.- Вьm. 30.- С. 18-24; Коновалова В.Е., Сербулов А.М. Следственная так· 
титtа: nрипципьr и функции. - К.: РИО МВД УССР, 1983. - С. 127-129; Шепить
І<О В.ІО. Теоретические основьr систематизации тюt•fичесrtих ариемов в Іtрими

налистике. - Х.: РИП Оригинал, 1995. - С. 74, 75. 
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ІО'l'Ься в процесі виконання слідчої дії, тому що обстановка, 

яка виникає в ході її проведення, як правило, залежить від 

слідчої ситуації, але може виникати як самостійна, обумов

лена обставинами іншого роду. 79 Тому обрання тактичних 

прийомів та їх реалізація зумовлені як ситуацією розсліду

вання, так і ситуацією слідчої (чи іншої процесуальної) дії. 

Структураконкретноїситуаціїдвоєдина:зодногобоку,це 

об'єктивна реальність- положення матеріальних та ідеаль

них об'єктів у просторі і часі, що утворюють слідову "карти

ну", обстановку події або діяльності, а з іншого боку, -це нове 

суб' єктивне знання, що виникає на основі актуалізації слідо

вої "картини" і використовуване для пізнання сутності події, 

що породили ситуацію. Отже, конкретна ситуація у своїй 

структурі завжди має дві сторони: матеріальну та ідеальну, 

•ютрі іноді називають зовнішньою і внутрішньою. 80 

Р.С. Белкін здійснив спроби по виокремленню компо

ІІснтів слідчої ситуації. На його думку, така ситуація скла

;~ається з таких груп компонентів: 

1) компонентів психологічного xapaK'l'epy: результат 
Ісопфлікту між слідчим та протидіючими йому особами, 

tt(юяв психологічних властивостей слідчого, осіб, що про

о;~ять у справі, тощо; 

2) компонентів інформаційного характеру: поінформо
ІІІІІІість слідчого (про обставини злочину, можливі докази, 

ІІЖливос·гі їх виявлення та експертного дослідження, місця 

ЩІІІховування шуканого та ін.); поінформованість тих чи 

ІІІІІІХ осіб, що протистоять слідчому, у процесі розсліду

І ІІІІІJІ (нро ступінь поінформованості слідчого і свідків, про 

ІІІІJІІІJІЕ'Ні та невиявлені докази, про наміри слідчого та ін.); 

:s) компонентів процесуального і тактичного характеру: 
1 І'lІІІ 11ровадження по справі, докази і їх джерела, маж-

'" І (ІІJОJJІШова В .Е., Сербулов А.М. 3азнач. праця.- С. 128. 
"" І'ІІІІрищ С.Б., Грузкова В.Г., Дудников А. Л., Коновалова В.Е., Матусовский 
. Moнrr rшо Л.Е. , Салтевский М.В. 9кологические преступления: квалифи

ІІІІІІІ 11 ІІ''І'одиІш раеследования.- Х., 1994.- С. 93. 
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линість обрання запобіжного заходу, ізоляції один від од

ного осіб, що проходять по справі, проведення конкретної 

слідчої дії тощо; 

4) компонен·rів матеріального та організаційно-техніч

ного характеру: наявність комунікацій між черговою час

тиною й оперативно-слідчою групою, наявність засобів пе

редачі інформації з облікових апаратів органів внутрішніх 

справ, можливість мобільного маневрування наявними 

силами, засобами та ін.ВJ 

Інтерес являє розгляд компонентів (основних елементів) 

слідчої ситуації тими криміналістами, які досліджували 

їх у зв' язку з вибором тактичного прийому. Вони наголо

шують, що у кожній слідчій ситуації закономірно повто

рюються такі елементи: 

1) завдання, що постають перед розслідуванням на мо
мент застосування тактичного прийому; 

2) обсяг інформації, яку має слідчий; 
3) матеріальна обстановка на місці застосування так

тичного прийому (тактика обшуку однокімнатної кварти

ри буде відрізнятися від так'l'ИКИ обшуку власного будин

ку із садибою); 

4) обсяг матеріальних, людських і часових ресурсів, які 
має у розпорядженні слідчий; 

5) взаємини осіб, з діями та інтересами котрих пов'яза
не застосування тактичного прийому; 

6) психологічні 'l'a інші особливоС'l'і осіб, які беруть 
участь у застосуванні тактичного прийому. 82 

Заслуговує на увагу підхід авторів при розгляді еле

мен·l'ів (компонен'l'ів) слідчої ситуації, які спробували про

стежити залежності між названими елементами і тактич

ними прийомами. Сполучення цих компонентів повинно 

81 Бешшн Р .С. Очерки криминалисти ческой тактики : "Учеб. пособие. - Вол

гоград: ВСШ МВД РФ, 1993. - С. 70. 
82 Гусаков А.Н., Филющенко А.А. СледС'l'веннан тактика (в вопросах и отве

тах) : "Учеб. пособие. - Свердловсн:: Изд-во "Уральсн:ого ун-та, 1991. - С.14 . 
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обумовлювати індивідуальність слідчої ситуації. Однак 

запропонований перелік допускає змішання чинників, що 

впливають на формування слідчої ситуації, і таких, що не 

входять у її зміст компонентів. 

Важливим кроком для створення ефективних програм 

розкриття та розслідування злочинів є метод узагальнен

ня ситуацій, так називане ситуаційне моделювання. Суть 

цього методу полягає у тому, що велике число конкрет

них ситуацій, аналогічних у якому-небудь істотному 

відношенні, "зливаються", поєднуються в одну або кілька 

узагальнених ситуацій, для яких і розробляються опти

мальні програми ухвалення рішення і проведення прак

·гичпих дій. 83 У процесі розслідування конкретного зло
чину ще до прийняття якого-небудь рішення слідчому не

обхідно пізнати слідчу ситуацію, а для цього відтворити 

її у свідомості для наступного уявного дослідження, ана

лізу й оцінки, тобто створити уявну модель реальної си
'І'УlЩН. 84 

У слідчій (судовій) пра.r<тиці відзначається повторюваність 
с·итуацій (слідчих або судових і процесуальної дії), що ство

І' юt; передумови для їх типізації. Стосовно типових ситуацій 

можна намітити певний образ дій слідчого (судді) в процесі 

одРржання доказової інформації. Знання типових ситуацій 

;,с •:толя є не тільки передбачати їх виникнення у відповідних 

ме ІЩ\Х як закономірних, а й обирати такі тактичні прийоми 

11 ·гнчні комбінації), що є найбільш оптимальними. 

"( '·rандартність" слідчих ситуацій і відповідно шляхів, 
щс' щ·дуть до їх вирішення дозволяє говорити про мож

ІІІІІІС' 'ГЬ деякою мірою "алгоритмізувати" (програмувати) 

" J~рн І І ІСІІІі Л.Я. Си·.rуацнонньrй подход в rtримпналистике и программирова
ІІІ І/ 1""'''111'1\ОВІJНІІЯ І ІПроблемьtnрограммнроваюпІ, организации н инфор:vн.щц

'І"'"І'ІІРІ>І'І'ІІІ:'Ченпя предварительногоследствия. - Уфа: Башкирский ун-т, 1989. 
1 , •н. :~о. 

ІІІІ.ІІ'ІІ'ІІ. r<нІІ Т.С. Т{рнмнналистическая ситуалогня: МонографІш І Под ред. 

ІІ 11 !І •JІ ІІІ ' ІJІщ. J{нлининград: Калиниград. ун-т, J 997. - С. 177. 
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дії слідчого. 85 У процесі розслідування злочинів велике зна

чення мають алгоритмічні рішення, в основі яких лежать 

визначені закономірності в узагальненні теоретичних пра

вил і прак·rичних рекомендацій, що складаЮ'l'Ь точну схе

му вирішення у певній ситуації. 86 

Розробка систем тактичних прийомів тісно взаємопо

в' язана з розробкою типових слідчих (судових) ситуацій 

і ситуацій процесуальних дій. Системи (підсистеми) '!'ак

тичних прийомів окремих слідчих (судових) дій являють 

собою певні типові програми, своєрідні алгоритми для 

слідчого (судді), які рекомендуються до застосування у 

відповідних ситуаціях як найбільш ефективні. 87 Таким 

чином, ситуаційна обумовленість тактичних прийомів є 

важливою передумовою формування і побудови їх типо

вих систем (підсистем). 

§ 3. Наукові основи систематизації 
тактичних прийомів 

Постановка питання про системи тактичних прийомів 

є правомірної. Досить важливий момент, який характе

ризує тактику кожної слідчої дії, полягає у суворій сис

темі заС'l'Осовуваних прийомів і способів, у певному поряд

ку їх використання.88 Накопичення тактичних прийомів 

дозволило поставити питання про існування систем ос

танніх, підпорядкованих не 'l'ільки загальним завданням 

виконання окремої слідчої дії, а й тим конкретним цілям, 

80 Шю<:анов В.И. Ра.зработ.ка теории та.ктическrrх операций - важнейшее ус

ловие совершенствования методики расследования преступлении / / Методика 
расследованиsr престуnлений (общие положения). - М., 1976 . - С . 156. 

86 КоноваловаВ.Е. Организационнь1е и психологические основьr деятельнос

ти следователя. - К.: РИОМВДУССР, 1973. - С. 95. 
81 Богинекий В .Е. Система танти•Іеских приемов допроса подозреваемого: 

Автореф. дис .... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Хюри. - Х., 1980. - С. 6; Колесни
ченкоА.Н., Коновалова В.Е. Актуальньrе проблемьт тактики и методики рассле

довани~І преступлений // Проблемь1 социалистической занонвости. Х.: Вища 

школа, 1978. - Вьш. 3. - С . 99. 
88 Максутов И.Х. Осмотр места происшествия. - Л . : ЛГУ, 1965. - С. 24. 
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ш<і можуть бу'rи досягну'rі в ході слідчої дії, цілям, зу

мовленим обстановкою, що виникла. 89 

Анкетування та інтерв'ювання слідчих прокуратури і 

МВС України підтверджує тезу про необхідність застосу

нання тактичних прийомів не ізольовано, а у певних сис

темах. На питання анкети про те, як ними використову

ються тактичні прийоми у ході процесуальної дії 86% опи
таних відповіли: "у комплексі", і лише 14% -"ізольовано". 
У криміналістичній літературі окремі автори іменують ті 

•tи інші сполучення тактичних прийомів не системами, а гру

нами або блоками. Так, О.М. Васильєв зазначає, що психоло

t•і чний вплив, безпосередньо спрямований на подолання уста

І юrши на неправду та на одержання правдивих показань від 

<·.відків і ПО'rерпілих, являє собою фактично групу тактичних 

ttрпйомів. 90 Г .Г. Доспулов указує, що тактичні прийоми допи

ту у uідповідності до характеру управляючого впливу надопи

туваного виконують різні функції. Тому їх зміст ми викладає

мо, групуючи відповідно до тих функцій, котрі вони викону

ІІІ'І't,.91 Автор виокремлює три групи тактичних прийомів: 

1) тактичні прийоми, що використовуються у коопера
•t•шщих ситуаціях; 

2) тактичні прийоми, що використовуються у конфлік
t·них ситуаціях із несуворим суперництвом; 

а) тактичні.прийоми, що використовуються у конфлік

ІІІ н х ситуаціях із суворим суперництвом. 92 

У деяких літературних джерелах пропонуються групи 

n 1 пtчних прийомів, які безпосередньо можуть застосову

І І IH~JI В ПрОЦеСі ДОПИ'l'у; 

·· 1\оноваловаВ. Е., СербуловА.М. Сл едетвеннан тактика: принциnЬІ и функ
ІІІІІІ. н:.: Рио мвд УССР, 1983. - с. 25, 26. 

'"' Вн.-ильев А.Н. Тактические приемьr допроса евидетеля и потерпевшего І І 
"'" ІІ .ІІ І•t•вА.Н., КарнееваЛ.М. Тактикадопроса. - М.: Юрид. лит., 1970. - С. 94 . 

'" Доrнулов Г.Г. ПсJІхология допроса на предва.рительном следствии.- М.: 
ІІ ІІІІІ!\ .1111'1'., 1976. С. 72. 

' 1'. 1' .J(оснудов внажає, що кожна група так·rичних прийомів має свої зако
/ІІІмtрнщ•ті тв механізми .ІІІшІшу (дпв. : Доеаулов Г.Г. Зазнач . nраця. - С. 56). 
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1) такі, що спонукаю·.гь допитуваного до міркування і 
давання показань (постановка запитань, які дозволяють 

уточнити, яка саме інформація відома допитуваному по 

розслідуваній справі; нагадування загалом про подію, що 

відбулася; постановка нагадуючих запитань; уточнення 

емоційного стану допитуваного, обстановки, умов, при 

яких формувалися його показання; відновлення його асо

ціативних зв'язків з метою відновлення у пам'яті сприй

нятих ним фактів тощо); 

2) такі, що здійснюють психологічний вплив на допиту
ваного (спонукання допитуваного відмовитися від протидії 

і введення слідства в оману, створення враження про без

надійність таких спроб, використання сумнівів допитува

ного у здатності дотримуватися до кінця обраної ним не га

тивної позиції, раптове пред' явлення найбільш важливих 

доказів та ін.); 

3) такі, що застосовують у безконфліктних ситуаціях 
(створення доброзичливої обстановки на допиті, що сприяє 

даванню повних і достовірних показань, відновлення асо

ціативних зв' язків і надання допомоги у пригадуванні до

питуваним сприйнятих фактів, постановка уточнюючих 

запитань з метою не допустити в показаннях прогалин і 

неточностей та ін.); 

4) такі, що використовують у конфліктних ситуаціях 
(створення на допиті робочої обстановки, яка була б неспри

ятливою для вираження ворожості до слідчого, а, навпа

ки, викликала би повагу до нього, подолання негативної 

позиції, створення враження про поінформованість слідчо

го про обставини справи, переконання допитуваного у да

ремності конфліктувати, суперничати і приховувати відомі 

йому факти тощо). 93 

03 Шмидт А.А. Общие положения таr<тики допроса / / Кримипалистика; "Учеб
ник для ву зо в І Под ред. И. Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. - М.: Вьrсшая школа, 

1994. - с. 282, 283. 
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Запропоновані групи тактичних прийомів допиту мають 

певне орієнтовне значення. Однак вони відображають лише 

окремі, найбільш загальні напрямки у тактиці допиту; так

тичні прийоми у групі характеризуються відсутністю логіч

ноговзаємозв'язку між ними, їх неузгодженістю й обмеже

ністю. Групи тактичних прийомів формуються за тією чи 

іншою їх спрямованістю без внутрішнього їх узгодження і 

визначення можливостей порядку застосування. 

В.І. Коміссарон у структурі тактики вважає за необхідне 

uикладати відповідні групи прийомів, які засновані на по

ложеннях різних наук (що, природно, не виключає й інших 

нідстав). У той же час, автор пропонує розглядати й загаль

ну систему прийомів провадження слідчої дії. 94 Так, зокре

ма, В.І. Коміссарон у системі тактичних прийомів слідчого 

огляду (огляду місця події) виокремлює три групи: 

1) групу загальних рекомендацій стосовно безпосеред
нього огляду окремих об'єктів і видів (огляду місця події, 

трупа, документів, ділянок місцевості, приміщень, первин

ний огляд, додатковий, повторний та ін.); 

2) групу загальних рекомендацій про найбільш опти
мІ1льні дії слідчого у типових ситуаціях слідчого огляду 

( н ри очевидності злочину, при неясності характеру дослі

джуваної події тощо); 

а) системи прийомів відповідно до стадій огляду місця 

ІІо;~ії: а) підготовчої (до виїзду і після прибуття на місце 

11одії); б) стадії фактичного огляду місця події; в) заключ

Іtому етапу - фіксації результатів огляду. 95 

В. І. Коміссарон займає непослідовну позицію у форму

ІІІІІІІІі груп (систем) тактичних прийомів і відображає своє 

"' К:СІМІrссаров В.И. Оптимизадия тактики следственньrх действий - важное 

• • ІІІІІІІ<' вовьJшения аффективности расследования І /Актуальвьrе nроблемЬІ 

'"'І"•ІІІ•І е нрес•J•упностью. Матер. республ. нау·ч. nракт. конф. 14-15 мая 1992 г.-
1·:1 оІІ'І'І)І1НбурГ, 1992. - С. 275. 

1
' 1 ·ом 11rсаров В.И . Теоре~·ические проблемЬІ сл едетвенной тан·гики /Под ред. 

\ 11 , Михнііловt1. - Саратов: Изд-во Саратовскоrо ув-·rа, 1987.- С. 118, 119. 
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неоднозначне відношення до їх сутності. Автор намічає 

лише загальні підстави побудови останніх, іменуючи їх то 

системами, то групами і не називає конкретні способи дії 

(чи рекомендації) у ·гій чи іншій групі прийомів. 

"У криміналістичній літературі іноді рекомендуються пе

реліки тактичних прийомів стосовно до окремої процесуаль

ної дії. Так, деякі вчені пропонують тактичні прийоми різних 

слідчих дій. Зокрема, стосовно очної ставки рекомендують: 

1) ретельну підготовку до її провадження, у ході якої: 
визначаються особи, між якими вона доцільна; усвідомлю

ються суттєві суперечності в їх показаннях; аналізуються 

докази, що можуть бути використані для вирішення цих 

протиріч; намічається план проведення даної слідчої дії; 

2) вибір моменту провадження очної ставки з таким роз
рахунком, щоб ознайомлення однієї особи з показаннями 

іншої не шкодило подальшому розслідуванню; 

3) раптовість очної ставки для обвинуваченого (обви
нувачених); 

4) допит у першу чергу особи, що стверджує що-небудь, 
а потім особи, що заперечує це; 

5) одержання раніше детальних показань за всіма обс та
винами, що стосуються існуючих протиріч, від одного учас

ника очної ставки, а потім від іншого; 

6) одержання від одного з допитуваних обвинувачених 
свідомо правдивих показань щодо яких-небудь незначних 

фактів з метою створення в іншого допитуваного вражен

ня про повне визнання своєї вини першим; 

7) пред' явлення доказів, що підтверджують позицію 
одного з учасників очної ставки; 

8) участь в очній ставці прокурора, педагога, батьків до

питуваного або його законного представника, чия присутність 

може перешкодити даванню неправдивих показань; 

9) участь в очній ставці, крім слідчого, іншого співробіт
ника (прокурора, начальника слідчого відділу, керівника 
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слідчої бригади) з ме·rою спостереження за допи·гуваними і 

запобігання змови між ними; 

10)оголошення(відтвореннязвукозапису)попередвdх,rцо 

уявлялися правдивими показань учасника очної ставки, 

який відповідно до на.явних даних, намагається змінити їх, з 

метою спонукати його говорити правду (здійснюється після 

запису показань, даних на очній ставці, у протоколі); 

11) пред'явлення доказів або проведення очної ставки 
на місці розслідуваної події для активізації пам'яті; 

12) провадження між тими самими або різними особа
ми декількох очних ставок, черговість яких визначається 

так, rцоб спочатку вирішувалися протиріччя по менш зна

чимим питанням, а потім- по більш важливим.96 

Переліки тактичних прийомів передбачають тільки пе

рерахування можливих прийомів rцодо тієї чи іншої проце

суальної дії. Перераховані прийоми очної ставки об'єднані 

лише за однією ознакою - видом слідчої дії. Такий перелік 

прийомів має хаотичну послідовність їх розміrцення, 

відрізняється розрізненим характером останніх і виключає 

можливість єдноС'l'і їх застосування. Окремі тактичні прийо

ми переліку мають спірну природу або не є способами дії (це 

або стадії процесуальної дії, або кримінально-процесуальні 

положення, або принципи криміналістичної тактики ·rощо ). 
Інтерес являє пропозиція В.Г. Гончаренка і Ф.М. Сокира

на виділяти блоки тактичних прийомів, що сприяють психо

логічному впливу. Автори рекомендують такіп'ять блоків: 

1) естетичний блок (культура поведінки слідчого; його 
зовнішній вигляд; інтер'єр службового приміrцення; стан 

орг·rехніки; ознайомлення осіб - з посиланнями на закон 

-з їх правами, обов'язками, відповідальністю, порядком 

проведення і значенням окремих слідчих дій); 

2) процесуальний блок (попередження про криміналь-

96 Лени А.А., Пичкалепа Г .И., Селипанов Н.А. Получение и пронерка nоказа

ний следователем: Справочпит< . - М.: Юрид. лит., 1987. - С. 32, 33. 



150 В.Ю. Ш епітько 

ну ві,zгr.ювідальність за давання свідомо неправдивих пока

зань і за відмовлення від давання показань; роз'яснення 

правових наслідків поведінки в процесі слідства підозрю

ваних або обвинувачених; суворе дотримання слідчим норм 

кримінально-процесуального законодавства; повідомлен

ня осіб - учасників слідчої дії про використання в ході 

слідчої дії науково-технічних засобів); 

3) етичний блок (дотримання слідчим у процесі проваджен
ня слідчих дій норм етики і моралі; тактовність, доброзич

ливість, увічливість, чуйність у звертанні до людей, ян:і ма

ють відношення до справи; повага честі та гідності осіб, що з 

ним спілкуються, турбота про охорону їх здоров'я, майна); 

4) тактико-криміналістичний блок (переконання; вияв
лення винної поінформованості (психологічний експери

мент із метою визначення винної поінформованості); рап

товість; створення видимої поінформованості слідчим (пе

ребільшеної, зменшеної); часткове повідомлення 

інформації, яку має слідчий; використання суперечностей 

у показаннях окремих осіб; використання суперечностей 

між показаннями й іншими доказами у справі; повідом

лення про результати експертиз; оголошення всієї доказо

вої інформації; повідомлення певних відомостей з метою 

переконання особи у неминучості розкриття вчиненого зло

чину; пред' явлення речових доказів; словесна розвідка; 

психологічна підготовка особи до наступної слідчої дії; 

відтворення особі фрагментів звуко-, відеозапису, кіно

зйомки за окремими епізодами або фактами розслідувано

го злочину; повторне проведення окремих слідчих дій); 

5) психологічний блок (надання психологічної допомоги 
нагадуванням, активізацією мислення й пам' яті з метою 

відтворення раніше сприйнятих фактів; стимулювання по

зитивних якостей особистості; спонукання особи до окремих 

вчинків або дій шляхом активізації її емоцій і почуттів; сти

му лювання пригадування забутого за допомогою асоціацій 
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за суміжністю, подібністю, кон'грастом; подолання недоліків 

відновлення сприйнятого; відтворення асоціативних 

зв' язків шляхом накопичення або відновлення слідів 

афек•І'ів, виклик минулих емоцій, рухових реакцій, образів, 

зафіксованих підсвідомістю; відновлення обставин сприй

няття; зняття розсіювання уваги шляхом її акцентування; 

активізація установок в емоційно-вольовій сфері).97 

Запропоновані блоки природно можуть надати певну 

допомогу слідчому в обранні і використанні прийомів пси

хологічного впливу у процесі розслідування злочинів. Вод

ночас формування прийомів за зазначеними блоками є 

спірним за такими міркуваннями: 

1) розподіл прийомів за блоками здійснюється стосовно 
характеру їх спрямованос'гі (естетичний, процесуальний, 

етичний, тактико-криміналістичний і психологічний бло

ки). За межами цих блоків залишилися природа і вид тієї 

чи іншої слідчої дії, її мета, функціональне призначення, 

ситуаційна варіантність тощо; 

2) виділення таких блоків є досить умовним і відбиває 
лише окремі сторони тих чи інших прийомів; чітко не про

слідковується грань між блоками прийомів (естетичним та 

процесуальним, тактико-криміналістичним та психологіч

ним). Так, наприклад, у естетичному блоці міститься низка 

процесуальних вимог, пов'язаних з ознайомленням осіб з 

їх правами, обов'язками, відповідальністю, порядком про

ведення і значенням слідчих дій. У так'l'ико-криміналістич

ний блок віднесені прийоми з яскраво вираженою психоло

гічною функцією: переконання, психологічний експери

мент, психологічна nідготовка до настуnної дії 'ra ін.; 
3) у блоках відсутня логічна nослідовність розміщення 

тактичних прийомів, що сприяє їх оnтимальному викори-

9 7 Гончаренко В.Г ., Сокиран Ф.М. Таtt1•ика психологічного впливу на по
передньому слідстві: Навч . uосібник. - R.: Укр. акад. внутр. справ , 1991. 
С. 24, 25. 
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станню; у кожному із блоків пропонується неузгоджений, 

приблизний їх перелік; 

4) окремі "прийоми", які рекомендуються у блоках, не 
є тактичними (зовнішній вигляд слідчого, інтер'єр служ

бового приміщення, суворе дотримання норм криміналь

но-процесуального закону, чуйність у звертанні до людей, 

активізація установок в емоційно-вольовій сфері та ін.). Це 

й елементарні дії (або обов'язки), і прийоми організації 

праці, і вимоги кримінально-процесуального законодав

ства, і цілі напр.ямн:и діяльності слідчого. Деякі блоки (ес

тетичний, етичний, процесуальний) фактично не містять 

у своєму складі тактичних прийомів; 

5) такі "прийоми", .як психологічний експеримент із 
метою визначення винної поінформованості, створення 

видимої поінформованості слідчим ( перебільшеної чи змен
шеної), відновлення слідів афектів, виклик минулих 

емоцій, - суперечать моральним та етичним принципам 

кримінального судочинства, а тому не можуть бути визнані 

.як допустимі; 

6) багато прийомів у блоках не розкриті за своїм 
змістом і мають декларативний характер (дотримання 

слідчим норм етики і моралі, повага честі і гідності, тур

бота про охорону здоров'я і майна, стимулювання пози

тивних .якостей особистості, активізація установок в 

емоційно-вольовій сфері та ін.). 

У криміналістичній теорії .як своєрідні комплекси ( су
купності) тактичних прийомів розглядаються так називані 

тактичні комбінації. Історія їх виникнення пов' .язана з 

концепцією правомірності використання "слідчих хит

рощів" і "психологічних пасток". У 1966 році Б. Г. Розовсь
кий указував, що повинні зайняти своє законне місце у 

цьому розділі криміналістики і "психологічні пастки", уся

кого роду комбінації, використовувані слідчим під час до

питів. Але при цьому потрібно встановити чіткі межі, які 
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відокремлюють комбінацію від провокації, яка, поза вся

ким сумнівом, недопустима. 98 

Р.С. Бєлкін розглядає "слідчі хитрощі" або "психо

логічні пастки" як різновид тактичних комбінацій. Він 

зазначає, що описані в літературі варіанти "слідчих хит

рощів" за сутністю являють собою комбінації прийомів, 

об'єднаних однією метою і межами однієї слідчої дії99• І далі 

Р.С. Бєлкін пише, що такий саме вплив на осіб, що прохо

дять у справі, може мати комбінація вже не окремих 

прийомів, а слідчих дій - у межах окремого акта розсліду

вання, комбінація, зрозуміло, більш складна, чим комбі

нація прийомів. 100 Автор пропонує таке визначення понят
тя тактичної комбінації: "Тактична комбінація- це певне 

сполучення тактичних прийомів або слідчих дій, яке пе

реслідує за мету вирішення конкретного завдання розелі

дування та обумовлене цією метою і слідчою ситуацією". 101 

У криміналістичній літературі запропонована дефініція 

була сприйнята неоднозначно. Заперечення авторів стосують
ся в основному проблеми співвідношень між тактичною опе

рацією і тактичною комбінацією. Так, А. В. Ду лов не запере

чує можливості самостійного існування тактичних комб і

націй, одна1~ під ними він розуміє різновид тактичної 

операції, в якій використовується сукупність слідчих дій, 

іноді із залученням й оперативних дій, спрямованих на ре а

лізацію окремого тактичного прийому. 102 В. І. Шиканов вва-

98 Розовский Б.Г. Еще раз о тактике допроса І/ Следственная практика.- М.: 
Юрид. лит., 1966. - Bьrn.72. - С.100, 101. 

99 Белкип Р.С. Кримипалистика: проблемьr, тенденции, перспективьІ. От те
ории - к практике.- М.: Юрид. лит., 1988.- С. 139. 

100 Бслrшп Р.С. 3азпач. праця. - С. 139. 
101 БСЛІ(ИІІ Р. С. Кримипалистика: nроблемьr, тепденции, ncpcrrer<тивьr. От тео

рии - к rrрактике.- М.: Юрид. лит., 1988.- С. 145; Белкин Р.С. Общая теория 
советской кримипалистиr<и. - Саратов: Изд-во Саратонекого ул-та, 1986. - С. 282; 
Бслкиrr Р.С. Курс кримипалистиr<и. В 3 т. Т.З: Кримипалистические средства, 
nриемьr и рекомендации.- М.: Юриет'Ь, 1997.- С.210; БелкинР.С. Криминалис
тичесr<ая :шциклоuедия.- М.: МсгатропХХІ, 2000. - С.219. 

102 Дулов А.В . Таr<тичееrше операции nри расследовании nрестуnлений. -
Минск, 1979. - С.45. 
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жає, що комбінація- а трибуг теорії і практики ОРД, а в кри

міналістиці термін "тактична комбінація" вживається лише 

тоді, коли підкреслюється, що тактична операція пов' язана 

з особливо складними, "багатоходовими" розрахунками, зас

нованими на можливостях рефлексивного аналізу, і перед

бачає широке використання оперативних можливостей орга

надізнання.103 А.Є. Михальчук вважає, щокатегоріятан:тич

ної операції ширше, ніж тактична комбінація, яка являє 

собою оптимальне поєднання тактичних прийомів, що зас

тосовуються у процесі провадження окремої слідчої дії, спря

моване на вирішення конкретного проміжного завдання роз

слідування й обумовлене слідчою ситуацією, що склалася. 101 

Визначення поняття тактичної комбінації та її розумін

ня (запропоноване Р.С. Бєлкіним), на нашу думку, викли

кають заперечення за такими позиціями: 

1) має місце гіперболізація "слідчих хитрощів" ("пси
хологічних пас'!'ок"); фактично виходить, що "слідчі хит

рощі"- це комплекси (поєднання) тактичних прийомів; 

2) у запропонованому визначенні тактична комбінація 
обмежена процесом розслідування; нічого не сказано про 

можливості її використання в процесі судового слідства; 

3) недоцільно поєднувати дві самостійні категорії: певне 
"поєднання так'І'Ичних прийомів" ( СИС'І'ема прийомів)105 і пев-

103 Шиканов. В .И. Тактисrеская операция как важнейший с1•руктурньtй зле

мент следственной тахтики и одна из форм r.отрудничес·гва органов следствия и 

дознания //Проблемьт советского гоr.ударства и права. Иркутск, 1975. Вьш . 

9-1 О. - С . 44; Шикавон В.И. Теоре·r·ические основЬІ так1•ических операций в рас

следовании преступлений. -Иркутск, 1983. - С . 18, 19. 
"J" МихальчуЕ А.Е. Понятие тактических комбинаций при производстве след

ственньr:х действий //Теория и nрак1·ика криминат1стики rr судебной зксnерти

зьJ. - Сара·гов: Юрид. Іш-т, 1990. - С. 59. 
105 Р. С. Бєлкін визнає і не заnеречує категорію •система тактичних при і\: омі в • . 

Він пише: "БyJJo б неправильним вважа1•и, що зміс·rом тактичвої комбінації може 

бу·ги поєднав ня •rактич:вих приf.іомjв однієї слідчої дії з та-ктични .. "lІи nрийомвl'Іш 
іншої. Комбінаційне поєднання тактичних прийомів можливе, повторюємо , 

тільки н межах однієї слідчої дії, тактика srкої і розуміється як система nрийомів" 

(див.: Бедкин Р .С. Криминалисти ка: проблемьІ, тенденции, перспективьІ. От тео

рии - к практике . - М.: Юрид. лит., 1988. - С . 145). 
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не "поєднання слідчих (чи інших) дій (тактична операція)". 

"Поєднання тактичних прийомів" і "поєднання слідчих (чи 

інших) дій" переслідують різні цілі і є нерівнозначними; 

4) в етимологічному смислі термін комбінація тотожній 
терміну система прийомів для досягнення чого-небудь; 106 

5) автор запропонував визначення поняття тактичної 
комбінації, назвав її види (певне поєднання тактичних 

прийомів; певне поєднання слідчих дій у межах одного акта 

розслідування; певне поєднання однойменних та різноймен

них слідчих дій), 107 але не виділив і не сформулював їх 
внутрішній зміст. 

Розробка тактики слідчих (судових) дій передбачає не

обхідність систематизації застосовуваних під час їх провад
ження тактичних прийомів, типізацію їх систем. 108 На да

ний час рівень розвитку криміналістичної науки дозволяє 

не тільки ізольовано розглядати окремі тактичні прийоми 

процесуальних дій, а й встановлювативзаємозв'язки і взає

мозалежності між ними, виявляти окремі комплекси 

прийомів у вигляді їх систем і підсистем, прослідковувати 

їх роботу в діяльності. На нашу думку, О.М. Васильєвспра

ведливо вказує, що "завдання підвищення ефективності 

тактичних прийомів може вирішуватися в різний спосіб: 

розширенням кола тактичних прийомів; їх удосконален

ням; підвищенням дієвості; взавмозв'язком тактичних 

прийомів в їх застосуванні. "109 

Упорядкування тактичних прийомів, приведення їх у 

відповідні системи і підсистеми може бути здійснено на ос

нові їх систематизації. Систематизація відіграє важливу 

'"" Вешшш1 тдума•шш1 с;ювник сучасної української мови І Уклад. і голов. 
р~д. В. Т. Бусел. - Н:.; Ірнінь: ВТФ •Перун о, 2004. - С. 4.44. 

107 Белкпн Р.С. Зазяач. nрацл. - С. 145, 146. 
108 Беш~ин Р.С. Очерltl!Іфиминалистической тактики: Учеб. пособие. - Вол

гоград: ВСШ МВД РФ, J 993. - С. J] 9. 
109 Васильев А.Н. Та:r<тика отде.льньrх следственньтх действий (Биб-•ша сле

дова'l·еля). - М. : Юрид. лнт., 1981. С. 7, 8. 
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роль у виокремленні з загальної сукупності тактичних 

прийомів тих з них, що за ознаками подібності можуть 

бути об'єднані у самостійні групи. 110 Така систематизація 

передбачає виконання син·ге·rичної функції, пов'язаної з 

об' єднанням тактичних прийомів у різні поєднання відпо

відно об'єктивно існуючих між ними закономірних 

зв'язків. 

Постановка питання про систематизацію111 '!'ак тичних 

прийомів свідчить про те, що теорією криміналістики і 

практикою розслідування накопичений багатий досвід 

застосування тактичних прийомів, котрий при приве

денні його у належний логічний порядок буде сприяти 

більш ефективному та повному одержанню доказової 

інформації при розслідуванні злочинів. 112 Розробка сис

тем тактичних прийомів вельми необхідна, оскільки такі 

системи можуть надати неоціненну організаційну та ме

тодичну допомогу слідчому (судді) у відновленні прога

лин його особистого досвіду та у стимулюванні до про

фесійної творчості. 113 

"У сучасній криміналістичній науці зроблено спроби ви

ділити і відповідно класифікувати системи тактичних 

110Якубович Н .А. Общие nроблемьr ирпминялпстической тактики І j Co 
ветская крими·налистика. ТеоретнчеСІ<ие uроблемьІ. М . : Юрид. лит., 1978. 
- с. 144. 

111 Принципи систематизації та основні елементи кри:мі валіетичних систем і 

класифікацій розглядаються криміналіс·гич:ною систематикою - С11еціа.л.ьннм 

розділом загальної теорії криміна.пістики, що засновується на положеннях сис

темно -структурного підходу до явищ діі'rсності (див.: Белклн Р .С. ІСриминалис

тика: проблемw, тенденции, перспекгивw. Общая и чаС'l'НЬІе ·rеории. М.: Юрнд. 

лит., 1987.- с. 129-134). 
11 2 Богинекий В.Е. :ЕС вопросу о системах такттrческих прием:ов допроса 

подозреваеr.Юl'О І /Проблемw содиадисти ческой законности ва совремеином 

зтапе коммунистического строительства. ІСрвткие тезись1. - Х.: Юрвуз, 19 78. 
с. 260. 

113 Гончаренко В .Г., Сокиран Ф .М. Тактикаnсихологічного вnJшву на 110-
передньому слідстві: Навч. nосібннк. - :ЕС.: Укр. акад. вну1•р. справ, 1994.
с. 22. 
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прийомів окремих слідчих дій. 114 Разом з тим, розробка 

тактичних прийомів провадження окремих слідчих дій 

відбувається нерівномірно, і це пояснюється, з одного боку, 

вибірковими потребами слідчої практики, з іншого боку

різним рівнем розвитку та застосування даних інших наук 

для цілей слідчо]: тактики. Найбільш великі розробки так

тичних прийомів відносяться до таких слідчих дій, ЯІ{ до

пит, огляд місця події, обшук, пред'явлення для впізнан

ня. Тактичні прийоми провадження інших слідчих дій 

менш розроблені, однак питання про створення їх систем 

може розглядатися як правомірне. 115 

Складність систематизації тактичних прийомів пов' я

зана з двома основними причинами: 

1) відсутністю єдності у розумінні тактичного прийому; 
2) неразробленістю тактики (тактичних прийомів) ок

ремих слідчих та судових дій. 

Побудова систем (підсистем) тактичних прийомів окремих 

процесуальних дій передбачає необхідність дослідження: 

1) природи слідчих (судових) дій та їх цільової спря
мованості; 

114 БогинсІ<ИЙ В.Е. Система тактичесr<их nриемов доnроса подозреваемого: 
Автореф. дис .... канд. юрид. наук: 12.00.09/ Хюри.- Х., 1980. -17 с; Денисюк 
С.Ф. Система тактичних прийомів обшуку: Автореф. дис .... І<анд. юрид. наук: 
12.00.09 І Нац. юрид. акад. України.- Х.:, 1999.-18 с.; ЖуравельВ.А. Допрос 
потерпевшего и использование его показаний для построения методики рассле

дования отдельнь1х видов преступлений: Автореф. дис .... канд. юрид. наук: 
12.00.09 І Хюри.- Х. , 1983. -17 с; Системитактичнихприйомів допиту. Розда
вальний матеріал до практичних занять /Уnоряд. В. О. Коновалова, В. Ю. Шепіть

І<О. - Х.: УЮА, 1994. - 20 с; Стояновский М.В. Классификационньrй подход в 
кримишшистичесІ<ОЙ пауке и праr<тике (на примере криминалистической так

тики): Автореф. дис .... канд. юрид. наук: 12.00.09 І Воронеж. гос. ун-т.- Воро

неж, 2001. - 22 с; СтояповсІшй М.В. О классифш<ации (систематизации) тю<ти
І<а-криминалистичссІ<их средств І І Воропежские криминалистические чтения. 

Вьш. 2 І Под ред. О. Я. Баева.- Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2001.- С. 62-67; 
Шепитько В. Ю. Теоретические проблемьr систематизации тактических приемов 
вкриминалистике. -Х. : РИПОригинал, 1995. -198с. 

115 Коновалова В.Е., Шепитько В.Ю. Криминалистическая тактика: теории 
и тенденции : Учеб. пособие. - Х. : Гриф, 1997. - С. 29, 30. 
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2) ситуаційної обумовленості ·rактичних прийомів і ти
пових ситуацій окремих процесуальних дій; 

3) сутності тих чи інших тактичних прийомів та їх 
функціональних можливостей. 

Здійснення систематизації тактичних прийомів окре

мих слідчих (судових) дій вимагає вивчення і виокремлен

ня типових ситуацій, відповідно до яких можуть бути сфор

мовані їх системи. Як правильно зазначає В.І. Коміссаров, 

між системою тактичних прийомів і ситуаціями їх реалі

зації існують нерозривні зв'язки, які впливають на фор

мування науково обГрунтованої системи прийомів розелі

дування .116 Виникнення тієї чи іншої ситуації процесуаль

ної дії супроводжується постановкою конкретної мети, яка 

повинна бути досягнута в процесі реалізації тієї чи іншої 

системи прийомів. 

§ 4. Тактичний ризик у теорії криміналістики 

Оптимальне використання тактичних прийомів та їх сис-

1'ем передбачає дослідження проблеми тактичного ризику11 7 • 

Її вивчення й аналіз обумовлюють важливість визначення 
сутності тактичного ризику, встановлення меж його допус

тимос1·і, пропозиції шляхів його зниження або усунення. 

Постановка проблеми тактичного ризику в криміналістиці 

відноситься до середини 70-х рр. ХХ ст. У криміналістичній 

літературі термін "тактичний ризик" вперше ужи·rий у 19 7 4 
році Р .С. Бєлкіним, який розумів його як ситуацію, що мож

ливогрозить провалом задуму слідчого при проведенні слідчої 

дії.Н8 У більш пізніх роботах Р.С. Белкін розглядає тактич-

116 Комиссаров В .И. Теоретические проблемьr следственной тВЕтики /Под ред. 
А.И . Михайлова. - Саратов: Изд-во Саратонекого ун-та, 1987. - С.86. 

117 У криміналkrичній лі·rературі мали місце сnроби встановлення взаємозв'язку 

тактичного ризику і повторних слідчих дій (див.: Ульвачева И.И. Повторньrе след

ственньrе действия: уголовно-процессуальньrе и криминалистические асuектьr: Мо

нография І Науч. ред. О .Я. Баев. - Воронеж: Изд-во Истоки., 2006. - С. 54-56). 
118 У цьому випадку мова йшла про очн-у ставку (більш де1•. див.: Криминатшс

ти:ка.- М., 1974. - С. 366). 
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ний ризик як "допущення негативних наслідків при реалі

зації тактичного рішення"119 або як "можливість настання 

негативного результату чи негативних наслідків при провад

женні слідчої дії". 120 

У психологічній літературі ризик визначається як си

туативна характеристика діяльності, що полягає у невиз

наченості її результату та можливих несприятливих 

наслідків в разі неуспіху. 121 Терміну "ризик" у психології 

відповідають три основних взаємопов'язаних значення: 

1) ризик як міра очікуваного неблагополуччя у разі 
неуспіху у діяльності, що визначається сполученням 

ймовірності неуспіху та ступеня несприятливих 

наслідків у цьому випадку; 

2) ризик як дія, яка в тому або іншому відношенні загро
жує суб'єкту втратою (програшем, травмою, шкодою); 

3) ризик як ситуація вибору одного з двох можливих 
варіантів дії: менш привабливого, але більш надійного, чи 

більш привабливого, але менш надійного (результат якого 

проблематичний і пов'язаний з можливими несприятли

вими наслідками). 122 

Екскурс у розвиток поняття ризику в криміналістичній 

теорії передбачає можливість виокремлення різних на

. прямків у його визначенні. Так, одні вчені намагаються роз
глядати слідчий ризик в тактиці окремих процесуальних 

дій та пропонують його визначення. Зокрема, В. Є. Богінсь-

119 Белкин Р. С. Курс советской криминалистики. - Т. 3. - Криминалистичес
кие средства, прпемьІ и рекомендации, - М, : Акад, МВД СССР, 1979, - C.l15; 
БелкинР.С. Криминалистика: проблемьr, тенденции, перспек·rивьr . Оттеории

к прю<тике. - М.: Юрид. лит., 1988. - С. 131; Белкин Р.С. Очерr<и rфиминалис

тической таю~ики: Учеб. пособие. -Волгоград: ВСШ МВД РФ, 1993. - С. 99; Бел
кин Р.С. Курскриминалис·гики. В3т. Т. 3: Криминалистическаесредства, приемьr 
и реr<омендации. -- М. : Юрист'Ь, 1997. - С. 191. 

'
2

" І{;риминалистю<а. J{;раткая 3нциr<лопедия. І Авт. coc·r. Р .С. Бе..чкин. - М.: 
Большая Российская: знциклопед:ия, 1993. - С. 67. 

121 Пс:ихологил. Словарь /Под общ. ред. А. В. Петровского, М.Г. Ярошевско· 
го. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Политизда·r, 1990. - С . 344, 345. 

122 Там само. 
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кий характеризує слідчий ризик в тактиці допиту і визна

чає його як дії слідчого в екстремальних умовах, які спря

мовані на одержання доказової інформації шляхом викорис

тання можливості слідчої ситуації та ситуації допиту, що 

допускають протилежні за характером результати. 123 

Інші учені зазначають існування тактичного ризику. 

Так, Ю. І. Ільченко піддає аналізу тактичний ризю~, який 

на його думку виявляється у специфічному образі дій (без

діяльності), спрямованому на досягнення цілей, реаліза

ція яких іншими, "неризикованими" шляхами і засобами 

неможлива. У такому образі дій імовірніс1·ь успіху завжди 

повинна бути більшою імовірності невдачі. 124 В.С. Комар

ков також розглядає тактичний ризик і пропонує визна

чати його як прийняття рішення в проблемній ситуації, 

пов'язаній з настанням небажаних наслідків. 125 

Дею<і дослідники здійснюють спроби щодо вивчення 

криміналіс·rичного ризику. Так, Г.О. Зорін вважає за не

обхідне піддавати дослідженню саме криміналістичний 

ризик, який він визначає як дію або бездіяльність із при

воду розслідуваного злочину, спрямовану на мету, що об

тяжена об'єктивною імовірністю недосягнення, суб'єкти

воване певною особою, яка передбачає альтернативний ре

зульта'І' (успіх-неуспіх). 126 У структурі криміналістичного 

ризику автор виділяє: 1) тактичний ризик (ризик при ви
конанні слідчої дії); 2) стратегічний ризик (ризик розслі
дування справи у цілому); 3) судовий ризик, який стосуєть
ся якості та невдач судового розгляду; 4) експертний ризик, 

123 Богинекий В.Е. Рефлексииное управление при допросе: Учеб. nособие. 

х., 1983.- с. 24-40. 
104 Ильченко ІО.И. Риск как составляющая следственной дея'І'ельности І І 

Препо11:авание юридичесrtой nсихологии и ее прюtтичесrtое примспенне в свете 

решений XXVII с'ЬездаІ\:ПСС.- Тарту, 1986.- Ч. 1.- С. 131. 
125 Комарков В.С. Психологические основЬІ очной ставки: 'Гекст лекций.

х.,197б.-С.23. 
126 Зорин Г .Л. Кримшrалистичесний риск: природа и метоДЬІ оцеmtи: Учеб. 

пособие . - Минсн: БГУ, 1990.- С. 7, 8. 
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який передбачає ризиковані методики досліджень з можли

вою в•гра•rою шансів на встановлення істини експертним шля

хом; 5) ризик оперативно-розшукових дій; 6) ризик може 
мати кримінально-правову спрямованіС'l'Ь, яка стосується 

кваліфікації злочину (наприклад, ризик перекваліфікації 

злочинних дій); 7) ризик може мати кримінально-проце
суальну природу і стосуватися неповного виконання нор

ми КПК, неправильного виконання норми КПІ\:. 127 

Висловлені у криміналістичній літературі точки зору 

щодо природи ризику, з одного боку, штучно розширюють 

його поняття та сферу застосування, з іншого боку, звужу

ють його. Як нам уявляється, у криміналістиці доцільно 

розглядати не криміналістичний і не слідчий ризик, а саме 

тактичний ризик, визначаючи його як виконання слідчим 

або суддею діяльності в умовах можливого виникнення 

негативних наслідків. 128 За ступенем локалізації тактич

ний ризик повинен поширюватися на: 

1) проведення тактичних операцій; 
2) здійснення слідчих (судових) дій чи оперативно-роз

шукових заходів; 

3) застосування систем (підсистем) тактичних прийомів 
окремих процесуальних дій; 

4) використання окремих тактичних (чи інших кримі

налістичних) прийомів. 

Процес прийняття будь-яких рішень поданий у вигляді 

е·rапів, які змінюються, розумової діяльності, котрий за

вершується прийняттям вольового акта, у якому вираже

на переконаність у необхідності діяти строго певним чи

ном.129 У 'l'еорії ігор прийнято вважати, що умови ризику 

127 Зорин Г.А. Зазнач. nраця.- С. 4. 
1 28 Шепітьr<о В .Ю . Кримі n алі. етика . Евцю<лопедичний словник. - Х.: Право, 

2001.- с. 424, 425. 
129 Sксархопуло А.А . l~риминалистическая теория принятия решений І І Ак

туальньrе проблемьr борьбьr с преступностью. Матер. республ. науч. праr<т. 

конф . 14-15 мая 1992 г.- Ен:атеринбург , 1992.- С. 268. 
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мають місце тоді, коли особа, що приймає рішення, у розра

хунку на кращий результат повинна бути готовою до того, 

що здійсниться гірший. При цьому можуть бути виділені 

два класичних випадки: 

1) власне умови ризику: коли можливо оцінити та про
гнозувати імовірність тих чи інших подій, у зв'язку з чим 

варто планувати деяку "середню вигоду"; 

2) умови невизначеності: коли інформація про імовірність 
настання подій відсутня чи невідома особі, яка приймає 

рішення, так що приходиться висловлювати припущення 

про оптимальність ходів суперника та прагнути забезпечи

ти собі деяку "максимальну гарантовану вигоду". 130 

Типовими для процесу розслідування у більшості ви

падків є умови невизначеності. Інформаційна невизна

ченість складається з таких основних моментів: 

1) невизначеності вихідної слідчої ситуації; 
2) невизначеності процесу розвитку вихідної слідчої си

туації у наступних слідчих діях; 

3) непередбачуваності дій людей, залучених до сфери 
досудового слідства по розслідуваному злочину; 

4) відсутності традиційних, типових методів вирішен
ня поставлених завдань; 

5) невизначеності дій слідчого131 • 
Тактичний ризик пов' язаний з його ситуаційною обу

мовленістю- об'єктивними чинниками (відсутністю або 

недостатністю інформації, наявністю суперечливих даних, 

що знижують можливість прогнозу ходу розслідування ( су
дового розгляду) або можливих ситуацій процесуальної дії 

та ін.). Важливе значення для визначення того, чи є він 

необхідним, має слідча ситуація (ситуація судова) або си

туація слідчої (судової) дії. Якщо слідча ситуація як стан 

130 БелІ<инР.С. Криминалистика: проблемьІ, тенденции, перспективьІ. От тео
рии- кпрІU<ТИІ<е.- М.: Юрид. лит., 1998.- С. 131; БеJШИП Р.С. Очерки !{римина
листической тактики: "Учеб. пособие.- Волгоград : ВСШ МВД РФ, 1993.- С. 100. 

131 Зорин Г.А. Зазнач. праця. - С.16. 
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комплексу доказів по справі має характер надмірності 

інформації, то тактичний ризик, .як правило, не має необ

хідного підГрунтя. У тих же випадках, коли доказова 

інформація подана неповно або за своїм характером супе

речлива, іншими словами, має місце дефіцит інформації, 

тактичний ризик знаходить свій найбільший про.яв 132 • 

Впевнено обрати з усіх можливих варіантів дій єдино пра

вильний слідчому заважає обмежений обсяг інформації, 

що створює умови невизначеності133 • 

Складність прийняття рішень слідчим або суддею зумов

лена ступенем невизначеності ситуації, що допускає на

стання неоднозначних наслідків- позитивних або негатив

них. Завдання полягає в тім, щоб обрати позицію наймен

шого ·rактичного ризику, заздалегідь прогнозува'l'И 

негативні наслідки та передбачати заходи щодо їх поперед

ження і виключення. 

Тактичний ризик обумовлений такожсуб'єктивними чин

никами: досвідом слідчого або судді при оцінці зібраного ма

теріалу, можливостями використання рефлексивного мислен

ня, вмінням аналізувати та прогнозувати можливі ситуації. 

Від суб' єктивних .якостей слідчого або судді (їх досвіду, спос

тережливості, здатності до аналізу, критичності мислення 

тощо) залежить правильна (чи неправильна) оцінка ступеня 

"ризикованості" прийнятого рішення та рівня тактичного 

ризику. Така оцінка має суб'єктивний характер, і у досвід

ченого слідчого вона звичайно точніше, ніж у початківця. 

Викликає заперечення позиція Ю.І. Ільченка, .який, 

розглядаючи питання, що відносяться до 'l'актичного ри

зику, зазначає, що основою для зас'l·осуванн.я ризику 

слідчим є його самопочуття, особливості характеру, тем-

132 Коновалови В.Е., Сербулов А.М. Следственная тактика: принципь1 и функ
ции. - К.: РИОМВДУССР, 1983. -С.66. 

'
33 Комаркан В.С. Психологические основь1 очной ставни: Текст лекций . -

Х., 1976. - С . 24 . 
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пераменту, а також різні емоційні явища. 134 Такі чинники, 

на нашу думку, мають певне значення в умовах тактичного 

ризику, однак їм не повинно надаватися першорядне зна

чення. Риси характеру, тип темпераменту, стан слідчого або 

судді якоюсь мірою мають значення як чинники суб' єктив

ного порядку, однак ризик повинен будуватися на впевне

ності в успішному результаті, що Грунтується на доказово

му матеріалі та прогнозуванні можливих результатів. 135 

Прогнозування тактичного ризику знаходиться за

лежно від: 

1) здатності суб'єктада логічного упорядкування та уяв
ної переробки вихідних фактичних даних; 

2) уміння моделювати слідчі ситуації та ситуації проце
суальної дії, їх розвиток; 

3) оцінки імовірних наслідків виконання альтернатив
них дій; 

4) можливості розробки декількох програм діяльності. 
Аналіз об'єктивних та суб'єктивних чинників тактич

ного ризику дозволяє сформулювати його основні ознаки. 

Такими ознаками є: 

1) конкретна дія сЛідчого або судді в проблемній ситуації; 
2) результати здійснення такої дії не можуть бути заз

далегідь чітко прогнозовані; 

3) має місце альтернатива у виборі різних дій, прийомів, 
засобів тощо; 

4) допускається можливість настання негативних 
наслідків при реалізації тактичного рішення; 

5) мінімізація настання шкідливих наслідків. 
У криміналістичній літературі зроблено спроби по визна

ченню критеріїв допустимості тактичного ризику. Зокрема, 

В. І. Гмирко виділяє такі критерії допустимості ризику: 

184 Ильчен1~о Ю.И. Змоции и чувства в делтельности следователя. - Т~расно
дар, 1978. - С. 46-48. 

13
' Богинекий В.Е. РефлексJrвное управление при допросе: Учеб. пособие. -

Х., 1983. - С. 34, 35. 
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1) у випадках необхідності вирішення важливого так
·гичного завдання, реальної неможливості вирішення П без 

використання ризикованих тактичних засобів; 

2) коли превалює ймовірніс•rь досягнення пози·rивного ре
зуль·гату над ймовірністю настання негативних наслідків; 

3) коли передбачається врахування усіх реально мож
ливих ситуацій, які можуть виникнути в умовах тактич

ного ризику. 136 

Г.О. Зорін як критерії допустимості криміналістичного 

ризику називає: 

1) відповідність ймовірних нега·гивних наслідків вимо
гам норм моралі, КК, КПК; 

2) позитивна різниця між можливим "виграшем" і тактич
ним "програшем" у результаті ризикованих дій (останнє о зна

чає, що ступінь "виграшу" більше, ніж ступінь "програшу"); 

3) баланс "витрат" на забезпечення "безпеки" (тактично
го сподівання) слідчої дії з очікуваними позитивними ре

зультатами, хоча специфіка слідчої роботи іноді вимагає 

застосування максимуму зусиль для досягнення мінімаль

ного тактичного результату; у подальшому розвитку в інших 

слідчих діях це може стати основою системи доказів. Вод

ночас слідчий кожного разу повинен задати собі питання: 

"Навіщо ризикую? Що виграю, що можу програти?"137 

Таким чином, при обранні тактики у ситуації тактич

ного ризику необхідно дотримуватися таких положень: 

1) прогнозувати можливе настання результатів як на
слідок реалізації тактичного рішення; 

2) варіювати доказовою інформацією; 
3) визначати допустимість ·rак'l·ичного ризику у конк

ретній ситуації. 

136 Гмьrрко В.П. ДеsJ·rельность следователя в ситуациях тактического риска 
нри расследовании 1•яжких преступлений І /Вопрось! криминалистики и судеб

ной зкспертизьr по делам о тяжких преступленилх. - В:араг:mда, 1985. - С. 85. 
131 Зорин Г.А. В:риминашІс·rичесtшй риск: природа и методw оценки: Учеб. 

пособие.- Минск: БГУ, 1990.- С. 25. 
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ЯкуказуєВ.І.Шиканов,упринципідлянаснемаєсумнівів, 

що слідчий має право на певний ризик, як немає сумнівів й у 

тому, що у кожному випадку прийнятrя ризикованого рішен

ня слідчий не може діяти навмання, а рівно йти на ризик, по

в' язаний з можливістю порушення закону, обмеження прав і 
законних інтересів особистості, втрати істотної доказової 

інформації.138 Тактичний ризик повинен завжди мати моти
вований характер. Мотивованість ризику визначається: 

1) виваженістю аргументів (за і про'rи ризикованого 

рішення), тобто що можна втратити і що можна виграти; 

2) прогнозуванням процесу та результатів можливих 
наслідків; багатоваріантністю можливих наслідків (або-або-або) 

при наявності певних чинників, які підсилюють або послабля

ють виникнення тих чи інших провокаційних наслідків; 

3) системоутворюючою метою, тобто мета постійно сти
мулює слідчого, "мобілізує" його потенційні можливості в 

єдиний раціональний механізм; 

4) впевненістю в нейтралізащії негативних наслідків. 1 39 

Тому при розробці та прийнятті тактичних рішень мова 

повинна йти не про виключення тих з них, що пов'язані з 

тактичним ризиком, а про прогнозування можливих негатив

них наслідків і прийняття на цій основі заходів, спрямова

них на зменшення ризику та нейтралізацію негативних ре

зультатів у випадку їх настання. но Р. С. Белкін відзначає, що 
об'єктом прогнозування виступають різні варіанти резуль

татів слідчої дії при різних варіантах впливу на її хід і на її 

результати. 141 Аналізуючи процесуальні дії за їх цілями і ха
рактером здійснення, В.О. Коновалова та О.М. Сербулов 

138 Шюtанов В.И. Теорин тактичесІ<их операций следователя І І Алгоритмь1 и 
органпзация решения следственньrх задач.- Иркутск, 1982.- С. 61- 66. 

139 Зорин Г.А. Зазнач. праця - С. 10. 
но Бахин В.П. Следственная ситуацня и тактпческое решение І ІСпецnали· 

зированньrй курс кримивалистики (для слуша·гелей вузов МВД СССР, обучаю

щихся на базе среднего спецнального юридического образованиsr): Учебник. -
К.: НИиРИОІ{ВШМІЩСССР, 1987. - С. 203. 

141 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемЬІ сегоднЯlllнего дня. Злободневнь1е 

вопросьrроссийскойкриминалистики. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2001. - С.152. 
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дійшли висновку, що кожна з них уже за своєю сутністю 

містить більше або менше число елементів тактичного ризи

ку й у цьому сенсі відрізняється від інпшх. Так, до дій, що 

міс'!• ять у собі найбільшу можливість тактичного ризику, 

відносяться такі, як допит, очна ставка, обшук, пред'явлен

ня для впізнання, а також призначення і провадження екс

пертизи, хоча у значно меншому смислі, чим всі інші. Дії, 

що майже не містять у собі тактичного ризику або мають дуже 

малу його частку- це виїмка, слідчий експеримент, освіду

вання, слідчий огляд. У них може мати місце ризик безре

зультатнос'rі проведення, однак це не буде за своїм характе

ром та наслідками тактичним ризиком, що ставить під заг

розу можливість одержання інформації або здійснення 

раніше прийнятої тактичної лінії. 142 Дійсно, висловлюван

ня авторів має певне підГрунтя. Разом з тим, уявляється, що 

їх позиція у розмежуванні слідчих дій за ступенем їх так'І•ич

ного ризику є занадто категоричною. 

Найбільшу складність тактичний ризик має у тому випад

ку, коли мова йде про застосування тактичної операції, 143 

тому що чим більше число дій і завдань входить у задану про-

щ ЕоноваловаВ.Е., Сербулов А.М. СJІедственная тактика: принциnЬІ и функ
ции. - Е.: РИО МВД УССР, 1983. - С.б7, 68. 

143 У сучасній криміналістичній літературі тактична операція розглядається як "по
єднання однойменних або різнойменн:и:х слідчих дій, а інколи й організаційно-техніч

них заходів, спрямованих на виконання зав11ань розслідування у даній слідчій ситуації 

(дпв. : Кримюrа.л.исттша. Краткал знциклопедия j Авт. сост . Р.С . Белкин.- М.: Боль

шая Российская зuцик.поnедия, 1993. - С. 82) або ян "комплеr<с взає:мопов' язаmrх, ско
ординованих слідчих діІ'r, оnератюшо-розшуr<ових таінших заходів, що визначаються 

слідчою ситуацією та nровад.я·•·ься правомочними службовими особами nід керівниц·•

вом сJІідчого з ме·••ою виріwенІІЯ так·.rичлого завдашт як проміжвої мети розслідуван

ня" (див.: Князев В.А. О поня:·гии 1'актич:сской оnсраци:и // Кримивалис·rика и судеб

ная зкспериІЗа. - К: Вюца шr<oJia, 1982. - Вьm. 25. - С. б 7; !{пязев В.А., МарушевА.Д. 
К вопросу о попятrm ~·а.ктической за,цачп расследовашrя / / Реформа политико-право
вой системьr советского общества и уrtреП.JІение социалистичесrшго правопорядr;:а. Те

зисЬІ вwступл.к обл. копф. молодЬІх yч:ellhlx и соишtате.лей 1-2 июня 1990 г.- Х., 1990. 
- С. 127- 129). На ·•·еперішв.ій час ш<ремі аюориімевуrшь nенні сукупності (І<омщІеІ<еи) 
с.лідч:их дій, онера·гивно-розшукових, організаціfutих та інших заходів uc ~·актичrшми 
операціями, а тактичнпми rqюrрамами і підпрограмами (див.: Ильивьrх B.JI. Исполь
зование та.ктт-Іческих программ при вьr.явлешш хищеннй) І/ Актуальньrе проб.лемьr борь

бьrсправонарушеюшми. Ма1·ер.науч. практ. конф. -Екатеринбург, 1992. -С. 36-42). 
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граму, тим ширше і глибше характер можливих негативних 

наслідків. Тому, проведення тактичних операцій необхідно 

обирати у ситуаціях, які передбачають незначний ризик. 

Застосування тактичної операції повинно орієнтувати слідчі 

органи на найбільш ефективне вирішення поставлених зав

дань і на можливість використання у цих цілях нового підхо

ду до організації розслідування злочинів. 144 Однак, складність 

застосування тактичних операцій визначається недостатньою 

їх розробленістю, відсутністю чіткої системи останніх. 

Тактичний ризик може бути прогнозованим стосовно до 

окремої процесуальної дії або тактичних прийомів її провад

ження (чи їх систем). Прагнення взагалі уникнути ризику 

нереально: завдання полягає у тому, щоб обрати стратегію 

найменшого тактичного ризику, передбачати можливі не га

тивні наслідки своГо вирішення та заздалегідь продумати 

заходи для ліквідації або ослаблення цих наслідків, що у 

кінцевому рахунку і призведе до максимально можливого у 

даних умовах позитивного результату145 • Необхідно зазначи

ти, що ризик проведення процесуальної дії за своїми наслідка

ми більш зашкарублий, жорсткий, ніж тактичний ризик 

використання прийомів (їх комплексів) тієї або іншої дії. 

Екстремальність ситуації, в якій приймається рішення 

застосування тактичного ризику, ставить на вирішення й 

таке питання, як співвідношення процесу алгоритмізації 

діяльності та тактичного ризику. Зовні це виступає як не

порівнянні поняття: тактичне лавірування, чуття момен

ту у використанні слідчої ситуації та жорсткі системи про

понованих дій146 • Творчий характеррозв'язуваних завдань, 

як і творчий характер рішень, зовсім не означає того, що 

вони не піддаються обліку та не мають деяку типовість. 

144 Князев В.А. 3азнач. праця.- С.67. 
145 Белкин Р. С. Криминалистика: проблемw, тепденции, nерсnективЬІ. От тео

рии- кпрІштиr<е.- М.: Юрид. лит., 1988. - С.133. 
146 Богинекий В.Е. Рефлексивное уnравление при допросе: Учеб. пособие. -

Х., 1983. -С.29. 
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Остання існує і дозволяє, розуміється у певних межах, 

складати деякі алгоритми (схеми), які мають більшу або 

меншу рухливість щодо вирішення певних завдань у про

блемній ситуації. 147 Створювані у криміналістичній так
тиці розпорядження алгоритмічного типу носять узагаль

нений характер для деякої групи слідчих ситуацій. 

Г. О. Зорін пише, що в основі вибору, кращої альтер на

тиви рішення лежить процес порівняння. Таке порівнян

ня, на його думку, може йти декількома шляхами: 

1) порівняння одного варіанта, рішення з іншим, зали
шаючи кращий, котрий буде порівнюватися з наступними 

альтернативними рішеннями або варіантом дії; 

2) порівняння з деякими еталонами - типовою модел

лю, наприклад, слідчої дії або її результатом. Зокрема, 

типова модель дорожньо-транспортної події (наїзд на пішо

хода) неминуче викликає комплекс слідів на дорозі, на по

терпілому пішоході, на транспортному засобі. У сі можливі 

групи слідів, що можуть утворитися на місці події, досить 

добре вивчені. Таким чином, можна говорити про типовий 

ідеальний варіант слідів на місці події і відповідно типові 

результати огляду місця ДТП; 

3) порівняння з групою аналогів. А якщо слідчий зіштов
хується з проблемою зовсім нестандартною, яка не має пре

цедентів, то порівнювати у цьому випадку альтернативи 

рішень досить важко, тому що ситуація вкрай оригіналь

на. Тому треба шукати близькі аналоги у паралельних ме

тодиках розслідування злочинів. 148 

В умовах невизначеності та дефіциту інформації при 

провадженні окремих процесуальних дій допомога слідчо

му у зниженні рівня тактичного ризику повинна виходити 

від застосування тактичних прийомів, заснованих на прин

ципах порівняння (зіставлення). Так, у процесі огляду 

ш Коновалова В.Е. , Сербулов А.М. 3азнач. праця. - С.69. 
J.lB Зорин Г . А. 3азнач . праця. - С. 30, 31. 
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місця події цю функцію виконують такі прийоми, як зістав

лення інформації місця події з традиційним, природним 

ходом події; зіставлення інформації місця події з типови

ми аналогами (типовими ознаками певного виду злочину, 

типовими способами злочину, ·rиповими слідами тощо); 

зіставлення слідів (чи інших предметів) з довідковими да

ними та ін. 

Зменшити ступінь тактичного ризику (або навіть усуну

тиситуаціюризику)покликанепропонуванняівикористан

ня арсеналу типових систем тактичних прийомів окремих 

процесуальщrх дій (тактичних комбінацій), які приписують 

певний тактичний порядок діяльності слідчого (судді) у тій 

чи іншій ситуації. Типові системи тактичних прийомів ма

ють характер алгоритмів, використання яких сприяє досяг

ненню тих чи інших цілей процесуальної дії у відповідних 

їм ситуаціях. Тактичці прийоми повинні обиратися ситуа

тивно, їх застосування передбачає відповідний характер їх 

змісту і певну логічну послідовність. У цьому відношенні 

застосування тих чи інших прийомів до ситуації тактично

го ризику, дозволяє регулювати її слідчим (суддею). Ty·r 
можна говорити про ситуацію дійсну, яка має місце, і ситу

ацію, що створена через використання певних прийомів, та 

одержанням у зв' язку з цим нової інформації. Тоб·rо йдеть

ся про ситуацію, що динамічно розвивається. 

Системи так'І'ичних прийомів окремих процесуальних 

дій розробляю·rься відносно "узагальнених", типових 

слідчих (судових) ситуацій. Тому, у процесі практичного 

використання систем реальна слідча ситуація може не 

збігатися з типовою. В.Є. Багінський зазначає дві перехідні 

стадії використання типових ситуацій (ситуацій алго

ритмів) у тактиці ризику: 

1) стадія - характеризується зіставленням ситуацій; 

встановленням відповідності між тією, що у даний момент 

об'єктивно існує, і тією, котра мала місце у мину лій діяль-
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ності слідчого. Ціль порівняння - знайти подібність та 

відмінність у порівнюваних ситуаціях. Виявлення мо

ментів подібності між ситуаціями, що мали місце у мину

лому, і ситуацією дійсною дозволяє встановити типовість 

у протіканні процесів, у зв'язку з чим допускається мож

ливість застосування подібних методів при розслідуванні; 

2) стадія - полягає у доборі додаткових прийомів, засобів 
і методів для надання ситуації ризику меншого ступеня 

гостроти. Тут також здійснюється зіставлення слідчої си

туації з аналогічними. Однак процес зіставлення має більш 

спрямований характер149 • 

Тактичний ризик може мати місце відносно системи 

прийомів у цілому (в разі ускладнень з визначенням ситу

ації або можливості несприятливої її зміни) або окремих її 

прийомів (внаслідок дефіциту інформації). У процесі реа

лізації системи її тактичні прийоми наповняються конк

ретним змістом відповідно до обставин злочину та інших 

фактичних даних. В умовах тактичного ризику окремі еле

менти (компоненти) системи можуть залиши·rися невитре

буваними через наявність nрогалин в інформації ( недостат
ності доказів) або сумнівів щодо її якості. 

Характер тактичних прийомів, їх гнучкість, варіантність, 

взаємозамінність дозволяють у багатьох випадках пом' якши

ти тактичний ризик слідчої (судової) дії. Здійснення систе

матизації тактичних прийомів, розробка та nропонування 

судово-слідчим працівникам типових систем дає змогу змен

шити ступінь тактичного ризику. Зниження або усунення 

ризику пов'язано з можливістю: 

1) вибору комплексу тактичних nрийомів, які є найдо
цільнішими у відповідній ситуації; 

2) заміни та використання іншої системи прийомів, 
якщо ситуація буде недостатньо чітко nрогнозавана або 

система не nрацюватиме. 

119 Богинекий В.Е. Зазнач. прац.я.- С.ЗО, 31. 
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Розділ 4. Проблема формуваппя 

та використаппя типових 

тактичпих операцій 

§ 1. Попяття та озпак,и тактич,пої операції 

Розвиток криміналістичної тактики характеризується 

розробкою найбільш доцільних комплексів слідчих дій, опе

ративно-розшукових та організаційних (чи організаційно

технічних) заходів стосовно завдань розслідування і слідчих 

ситуацій. Такі розробки мають різну спрямованість та особ

ливості застосування у слідчій діяльності. Комплексний 

підхід до слідчих дій, оперативно-розшукових та організа

ційних заходів дозволяє обирати оптимальну лінію поведін

ки при наявності певної інформаційної бази або в екстремаль

них умовах роботи слідчого і оперативних працівників1 • 
У сучасній криміналістичній так'І'иці використовується 

поняття тактичної операції. Хоча проблема тактичних опе

рацій у теорії криміналістики відноситься до дискусійних. 

Існує навіть думка, що науково-практичні знання про так

тичні операції формувалися та розвивалися безсистемно, 

тому на сьогодні вони не можуть претендувати на окрему 

криміналістичну теорію2 • Або застереження, що намаган

ня гіперболізувати значення тактичних операцій, розроби

ти окремі криміналістичні методики лише на базі їх комп

лексів призведе до формування такої наукової абстракції, 

яка буде відірваною від потреб практики та яку просто не

можливо буде реалізувати в діяльності слідчих органів3 • 

1 Див.:ШепитькоВ.Ю.І\:рим:иналистика:І\урслекций.-Изд. 3-е.- Х.: •Одиссей•, 

2006.- C.l47; Шелить"f(о В.Ю. 'І'актИRа расслсдования преступлений, совершаемьrх 
организошumЬІМИ группами и преступньІМИ организациями. - Х., 2000. - С. 56, 57. 

2 Шевчук В.М. Криміналістична теорія так'І'ичних операцій: проблеми та 

перспедтиnи формуnанпя: / / Ат<'І'уальnі проблемя криміла.;Іістики: Матер. мі.жна· 

род. наук.-практ. н:онф.- Х.: Гриф, 2003.- С.47. 

з JІ\уравель В.А. Тактичні операції в системі криміналістичних засобів про· 
тидії злочинності // 'l'eopisr і прюtтитtа судової експертизи і криміналістит<и: Зб. 
наук. прюtт. матер .- Х., 2006.- Вип. б.- С.36. 
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Заслуга у постановці проблеми тактичних операц1и 

належитьА.В. Дулову4 • У цьомусенсіР.С. Белкін пише, 

що автор першим у вітчизняній криміналістиці сформу

лював і запропонував вирішення проблеми тактичних 

операцій - комплексу заходів і дій слідчого при вирі

шенні завдань розслідування. Він аргументовано обГрун

тував необхідність розробки тактичних операцій нагаль

ними потребами криміналістичної теорії і слідчої прак

тики, оскільки стало очевидним, що не можна 

обмежуватися розробкою рекомендацій по проведенню 

окремих слідчих дій, а необхідно застосовувати їх комп

лекси, котрі багато у чому типові і повторюються у своїх 

основних параметрах5 • 
Концептуальні основи формування тактичних опе

рацій висвітлювались у наукових працях різних вче

них-криміналістів6. Останнім часом розробка тактич-

4 Дуло в А. В. О разработке тактических операций при расследоваnии преступ

лений І І 50 лет советской прокуратурьr и проблемьr совершенствования предва
рительного следствия.- Л. , 1972.- С.23-26; ДуловА. В. Тактические операции 
при расследовании преступлений.- Минск, 1979. 

'Белкин Р.С. Реферативньrй раздел І І Криминалиститrеская :шциклопедия. 
- М. : Мегатрон ХХІ, 2000. - 2-е изд. доп. - С.318 . 

6 Див.: Белкин Р.С. Курс кримиnалистшш. В 3 т. '1'.3: Криминалистические 
средства, приемьr и рекомендации.- М.: Юрист'Ь, 1997. - С.202-235; Драпкин 

Л. Я. Особенности информациопного поиска в процессе расследования и такти

!{И следствия І І Проблемьr повьrшения зффеr,тивности предварительного след

ствия.- Л., 1976.- С.54; Комаров И.М. Криминалистические операции в досу

дебІІ.QМ производстве: Монография.- Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002.- 346 с.; 
Комаров И.М. Струк·rура частной теории кримшrалистичесrшх операций досу

дебного производства І І Актуальні проблеми криміналістики: Матер. міжнар. 

наук. -практ. конф. - Х.: Гриф, 2003. - С.81-84; Михальчук А.Е. Понятие такти

ческих комбюrаций при производстве следственпьrх действий І І Теория и прак
тика криминалистики и судебной зкспертизьr. -Саратов: Юрид. ин-т, 1990. 
С.50-59; Шш,апов В.И. Разработка теории таr<тичесr<их операций - важнейшее 

условие совершенствования методиr<и расследования преступлений І І Методи

карасследования преступлений (общие положения): Матер. науч.-практ. конф. 

- М., 1976. - С.155-159; Шиюшов В.И. Теоретические основьr тактических оnе

раций в расследовании преступлений.- Иркутск: Изд-во Ирr<утского ун-та, 1983. 
-200 с.; Шиканов В.И. Теория тактических операций следователя І І Алгорит
мьr и организация решения следственньrх задач. - Иркутск, 1982. - С.64-66. 
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них операцій привернена до окремих криміналістичних 

методик7 • 

У літературних джерелах використовуються різні тер

міни для позначення тактичної операції. В.М. Шевчук заз

начає, що нерідко її іменують "таК'І'Ичною комбінацією", 

"криміналістичною операцією", "спеціальною операцією", 

"криміналістичною тактичною комбінацією", "системою 

слідчих дій" або "тактичним (криміналістичним) комплек

сом" .8 І.М. Комаров перераховує такі відомі назви цього 

поняття: тактична(А.В. Дулов, В.І. Шиканов, Л .Я. Драпкін 

та ін.), методична (М.О. Селіванов), криміналістична 

(М.П.Яблоков), стратегічна(В.О. Образцов), криміналістич

на тактична (В.І. Шиканов) операція, слідча (В.Я. :Колдін), 

тактична (Р .С. Бєлкін, А.Є. Михальчук) і оперативно-тактич

на комбінація (Р.С. Бєлкін), тактичний (В.О. Образцов, 

М.О. Селіванов), криміналістичний комплекс (І.М. Сороко

тягін, 0.0. Шмідт), склад:ни:й тактитmийприйом (О.П.Онучин). 9 

Поєднання слідчих дій, оперативно-розшукових та 

7 Борисеюш І.В. Організація та проведеЕІНя тах·r·ичних онерацій при розсліду
ванні вбивств з розчленувавням трупа. ;; Вісник Академії правових ня.ук Украї

ни. - 2001. - N'2 3 (26).- С. 213-225; Булулуков О.Ю. Так•J•ическая операпил "лич· 
ность прес·гупника" в расследовании убийс·гв при отсутетнии трупа // Проблеми 

законності: Респ. міжвідом . наук. зб. І Відп. ред. В.Я. Тацій. - Х.: Нац. юрид. 

акад. України, 2001. - Вип. 49. - С.166·175; llapцaбall.M. Розслідуваиня ЗJІОчинів, 

rцо вчиняються організованими здочинними грунами (тактико·психодоrічні ос· 

нови): Монографія. - Х.: Гриф, 2001. С.87-9,1; Здоровко С.Ф. Тактичні операції 

при розслідуваині вбивств, що В'іlіНЯЮ'l'ЬСSІ орга.нізоваиими груuами і злочинни· 

ми організапіями: Автореф. дис .... канд. юрид. наук: 12.00.09. / Нац. юрид. акад. 
України Х., 2002. - 19 с.; Еннзев В.А. Проблемьr тактических оnераций в мето· 

дике расследоваиия хищений гос у дарственного или общественного имущества: Ав· 

тореф. дис .... канд. юрид. наук: 12.00.09. - Х., 1986. - 21 с.; ФоминаА.С. Так•J•и· 

ческал операция "Атрибуция трупа." ("Идентификация неопознаввого трупа")// 

50 лет в кримияа.листике. Е 80-летию со дня рождевия Р .С . Белкива.: Матер . меж· 

дунар. науч. конф. - Воронеж: Воронеж. гос. ун·т, 2002. - С.266·276 та. ін. 
8 Шевчук В.М. Rриміналістиttна теорія тактичних операцій: проблеми та 

перспективи формування / / АІt·rуальні пробдеми криміналістики: Ма1•ер. 

міжнар. наук.·nрак1• . конф. - Х.: Гриф, 2003.- С.4.8. 
9 Комаров И.М. Rриминалистические операции в досудебном производстве: 

Монография. - Барнаул: Изд·во Алт. ун-та, 2002. - С .29. 
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організаційних заходів необхідно іменувати саме тактичною 

операцією. Оскільки тактична операція- це засіб криміна

лістичної тактики, .який визначає найбільш доцільну по

слідовність проведення дій, їх черговість, порядок. Розробка 

тактичних операцій має сприяти оптимізації розкриття і роз

слідування злочинів, передбачає встановлення взаємозв'яз

ку і взаємозалежності між окремими слідчими діями, опера

тивними і організаційними заходами. 10 Тактична операція 

має розроблятися й застосовуватися для вирішення окремих 

проміжних тактичних завдань розслідування. 11 

У криміналістичній літературі висловлювалася спірна 

думка, що «поряд існують дві побудови: системи слідчих дій 

і тактичні операції. Причому кожна з них має своє функціо

нальне призначення. Якщо перша спрямована на вирішен

ня загальних, стратегічних завдань розслідування, то друга 

- на вирішення завдань тактичних>> 12 • 3 такою думкою пев
ною мірою погодитись не можна. Оскільки система слідчих 

дій- це різновид тактичної операції, коли проміжне завдан

ня вирішується тільки за допомогою узгод.ж:еного та найбільш 

доцільного комплексу слідчих дій у певній ситуації. Сумнів

ною є позиція про розподіл завдань розслідування на стра

тегічні та тактичні. Такі завдання є проміжними (локальни

ми), .які відносяться до тактичного порядку. Складно уявити 

в розслідуванні стратегічне, яке повинно мати більш глобаль

ний характер і виходити за межі кримінальної справи. Тому 

й викликає сумнів розмежування тактичних засобів ( систе
ми слідчих дій і тактичних операцій) залежно від тактичності 

або стратегічності завдання розслідування. 

10 Шепи'l·ько В.Ю. І\:риминалистика: Курс лекций. - Изд. 3-е. - Х.: *Одис

сей•>, 2006. ~ С.147. 
11 Шевчук В.М. Формування тактичних операцій у криміналістиці: актуальні 

проблеми сьогодення І І Проблеми заr~онності: Респ. міжвідом. наук. зб. І Відп. 

ред. ВЯ. Тацій. - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004.- Вип. 70.- С.84 . 
12 Журавель В.А. Тактичні операції в системі криміналістичних засобів про

тидії злочинності І І Теорія і nрактика судової експертизи і криміналіс'l·ики: Зб. 
наук. -прак1•. матер.- Х., 2006. - Вип.6.- С.32. 
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Г .А. Ма·rусовський вважає, що доцільним є вживання ·гер

міну <<криміналістичні операціЇ>> як своєрідних комплексів 

дій слідчого, спрямованих на вирішення тактико-криміна

лістичних та методико-криміналістичних завдань. Перший 

різновид криміналістичних комплексів дій слідчого має ви

ражений тактичний характер, тоді як другий виходить за 

межі вирішення тактичних завдань і охоплює відповідні ета

пи розслідування, а у деяких випадках спрямований на ви

рішення загальногостратегічного завдання розслідування 13• 

На нашу думку, не можна ставити знак рівності між методи

ко-криміналістичними завданнями і загальним стра·rегічним 

завданням розслідування. Не зрозуміло, у чому виявляється 

загальне стратегічне завдання, який зміст вкладається у це 

поняття. Що ж стосується методико-криміналістичних зав

дань - то це проміжні завдання розслідування з урахуван

ням виду (чи категорії) злочину. 

І.М. Комаров пише, що немає повної ясності у віднесенні 

криміналістичних операцій до певного розділу криміналісти

ки. Чи правильно відносити li тільки до криміналістичної 
тактики або ж вона - повноправний елемент криміналіс·гич

них методики та техніки? Думки вчених по цьому важли

вому для науково-практичних досліджень питанню 

відрізняються неоднозначніс·rю11 • Прихильники тактич

них операцій розподіляються на тих, які вважають їх ка

тегорією криміналістичної таК'l'ИКИ, і тих, x·ro вважає -
категорією криміналістичної методики. Існує також дум

ка, що криміналістичні операції повинні займати місце 

між так'l'икою і методикою розслідування15 • 
За нашим переконанням, тактична операція є катего

рією криміналістичної тактики. В криміналістичній мето-

13 Матусовский Г.А. 8ковомические преступления: кримивалис·І·ический 
анализ. -Х.: Консум, 1999. - С.154, 155. 

14 Комаров И.М . Кримивалистические операции в досудебном производстве: 

Монография. - Барнаул: Изд·воАпт. ун-та, 2002. - С. 29. 
15 Комаров И.М. Зазнач. праця. - С. 29. 
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диці '!'актичні операції знаходять свій конкретний прояв 

С'l'Осовно певного виду злочинів, видову спрямованість '!'а 

зміст. Але загальні проблеми тактичних операцій (теорія 

або вчення про тактичні операції) мають досліджуватись в 

криміналістичній так·rиці. 16 

У криміналістичній літературі запропоновано різні визна

чення поняття тактичної операції. Більшість визначень 

містять вказівку, що тактична операція - це комплекс, спо

лучення, група чисистемадійта(або) заходів. Так, М.П. Яб

локов указує, що тактична операція - це система різного 

родувзаємопов'язаних дій, прийомів (не тільки слідчих, а 

й оперативно-розшукових), об'єднаних єдиним задумом та 

керівництвомУ О.Б. Сєрова пише, що тактична операція 

- система заходів, спрямованих на розслідування злочинів 

у межах однієї кримінальної справи. 18 Л.Я. Драпкін заз

начає, що тактичною операцією є комплекс слідчих, опе

ративно-розшукових, організаційно-підготовчих ·га інших 

дій, що проводяться за єдиним планом і спрямованих на 

вирішення окремих проміжних завдапь. 19 

Важливою ознакою тактичної операції є те, що вона ви

конує свої робочі функції у проміжних завданнях розелі-

16 А. В. Ду лов nропонує відносити тактичні оnерації не до змісту Іфиміналі

СТИ'ШОЇ тактИRи, а до самостійного розділу науки, я:кий слід утворити та назва

ти •організаційні оспови розслідувавпя:•. Це обумовлено тим, що таr,тичві опе

рації є форма організації розслідувацпя, а їх розробка- один з видів організацій

ної діяльності по розслідуванню злочинів (див.: Дулов А.В. Тактические 

операции прирасследованиилрестуллст-mй. - Мипсrt, 1979. - С. 44; Белт,ипР.С. 
Реферативnwй раздел І І ІСримшrалистичеСІ{аЯ: звциrшопедия. - М.: Мегатрон 

ХХІ, 2000.- 2-е изд. дол. - С. 318). 
17 Яблоков Н .П. Кримипали етика: Учебпит{. - М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА

М, 2000. -С.191. 
18 Серова Е.Б. [{римивалистическое учение о тактических приемах, комби

нацнях и олерацлях І І Курс криминалистики. В 3 т. Т .1 Общетеоретические вon
pocw. Криминалистическая техпика. Криминалистическая тш,тиr<а І Под ред. 

О.П. Кортуноной и А.А. Степанова.- СПб.: Изд-во •10ридический центр Пресс•, 

2004. - с. 482 о 
19 ДраnІ< ИН Л .Я. Особепн6сти ипформациоnпого поиска в процессе расследо

вания итактика следствия І І Проблемьт nовьrшения зффективности предвари

тельпого следстnия. - Л., 1976. - С. 54 
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дування. А.В. Дулов справедливо вважає основною озна

кою тактичної операції - наявність мети, завдання, яку 

необхідно вирішити за допомогою певної сукупності так

тичних засобів. 20 М.В. Салтевський указує, що тактична 
операція- це засіб діяльності слідчого, застосовуваний для 

вирішення тактичних завдань, що виникають при розк

ритті, розслідуванні і попередженні злочинів. 21 

У сучасній криміналістичній літературі мали місце 

спроби щодо виокремленнл ознак тактичної операції. Так, 

С. Ф. Здоровко до суттєвих ознак тактичної операції відно

сить: 1) сполучення (комплекс, систему) однойменних або 
різнойменних слідчих дій, а також (або) оперативно-роз

шукових заходів, а іноді й організаційно-технічних за

ходів; 2) у кількісному відношенні це завжди дві й більше 
дій або два чи більше заходів; 3) дії, що входять до тактич
ної операції, повинні бути пов'язані, взаємозумовлені і 

взаємозалежні; 4) виконання дії припускає їх певну чер
говість (послідовність) або одночасність; 5) операція виріз
няється вибірковістю і спрямованістю на вирішення про

міжного завдання розслідування; 6) операція відіграє ро
льову функцію щодо виду злочину; 7) система дій тактичної 
операції ситуаційно зумовлена, ефективна діл можлива 

лише в точно визначених слідчих ситуаціях; 8) елементи 
тактичної операціїоб'єднані єдиним задумом, мають єдину 

цільову спрямованість; 9) операція припускає єдине керів
ництво з боку слідчого незалежно від сутності дій, що вхо

дять до неї; 10) дії провадяться за єдиним планом . 22 

В.М. Шевчук вважає , що в основу визначення понят

тя "тактична операція" можуть бути покладені наступні 

20 Дулов А.В. ТактичесІ-сие операции при расследовании преступлений . -
МинсІ-с, 1979.- С . 43 

21 Салтевський М.В . Криміналістика: Підручник: У 2 ч. Ч.2.- Х.: Консум, 

2001. - с. 79. 
22 Здоровко С . Ф. розслідування вбивств, вчинених організованими злочин

ними групами (типові тактичні операції). - Х.: Гриф , 2004.- С. 15. 
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ознаки: а) сис•гемніс'І'Ь взаємозалежних й взаємоузгодже

них слідчих, оперативно-розшукових та інших дій; б) обу

мовленість цієї системи дій слідчою, а іноді й дослідчаю 

СИ'І'Уацією; в) планомірність їх проведення й реалізації; г) 

керівна роль слідчого (за винятком оперативно-тактичних 

операцій, де керівником може бути й посадова особа органів 

дізнання); д) цілеспрямованість дій на вирішення окремих 

проміжних тактичних завдань. 23 

Таким чином, тактична операція- це поєднання одной

менних або різнойменних слідчих дій, оперативно-розшу

кових, організаційних заходів, спрямованих на виконан

ня проміжного завдання розслідування у даній слідчій си

туації. Типова тактична операція- це алгоритм, програма 

дій слідчого, оперативного працівника, інших осіб щодо 

завдань, які виникають, і слідчих ситуацій. 

Необхідність розробки та застосування тактичних опе

рацій підтверджується слідчою практикою. Зокрема, за 

результатами емпіричних досліджень І.М. :Комарова- всі 

опитані співробітники органів слідства і дізнання заяви

ли, що застосовують криміналістичні операції у своїй прак

тичній діяльності, а 7 5% указали на особливу необхідність 
у цьому криміналістичному способі при розкритті, розелі

дуванні і попередженні складних злочинів24 • В.М. Варда

ба надає такі результати: 68% проанкетованих слідчих 
прокуратури та МВС України вважають за доцільне про

водити слідчі дії та оперативно-розшукові заходи у певних 

комплексах. На думку 64% слідчих існує нагальна не
обхідність у розробці типових так·гичних операцій стосов

но розслідування злочинів, що вчиняються організовани

ми злочинними групами. Причому, 56% зазначили, що 

23 Шевчук В .М. Фор:~~.уваннятактичних оnерацій у криміналіс-J·иці: актуальні 
проблеми сьогодення І/ Проблеми заков ності: Респ . міжвідом. наук. зб. І Відп. 
ред . В.Я. Тацій. - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. - Вип. 70. - С . 85. 

24 Комаров И.М. КримІmалистические оnерации в досудебном производс1•ве: 
Монографин. - Барвау л: Изд-во Ал·г, ув-та, 2002. - С .33. 
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розробка типових тактичних операцій сприятиме оптимі

зації розслідування злочинів. 25 

§ 2. Види тактичних операцій та підстави 
їх класифікації 

Розробка теорії тактичних операцій передбачає розгляд 

окремих їх видів та визначення внутрішнього змісту. В кри

міналістичнійлітературі мали місце спроби у пропонуванні 

та розгляді окремих тактичних операцій. Так, найбільш 

розробленими тактичними операціями є: <<Перевірка алібі 

підозрюваного>>, «Пошук трупа, прихованого злочинцем>>, 

<<Розшук>>,26 «Затримання особливо небезпечного злочин
ця», «ВідшкодУвання матеріального збитку», <<Розшук зло

чинця по гарячих слідах>>, <<Атрибуція трупа», 27 «Особа зло

чинця>>28, <<Ідентифікація неупізнаного 'l'рупа>> 29 та ін. 

При розслідуванні тих чи інших злочинів можуть бути 

виокремлені тактичні операції у відповідності до проміжних 

завдань та мають умовне позначення: <<Встановлення оче

видців>>, «Забезпечення матеріальних збиткіВ>>, «Доку

мент>>, <<Розшук злочинця», «Встановлення особи жертви», 

<<Атрибуція трупа>>, <<Встановлення фіктивності правочи

ну», <<Нейтралізація протидій розслідуванню злочинів•>, 

25 Варцаба В. М. Розслідування злоч ннlв, що вч нн.н ються орган і зовuю rм и злочин
в:ими група~щ (так1'ПІ<О-ПСJLхологічні основrr): Монографія. Х.: Грпф, 2004. С. 88. 

' 6 Шиканов В.И. А.rtтуrшьньJе вонросьr уголовного судоuрон:зводства и кри
мияалистикн в условиях современного научно-техннческого прогресса. - Ир-

кутск, 1978. - C.l4 7, 118. . 
'

1 Салтевсьrпrй М.В.Криміна.іІіСтШ{а: Підручвюt: У 2 ч. Ч.2. - Х.: Консум, 
2001. - С.83. 

28 Булулуков О.Ю. Тажтическая операция «личность преступнпка в рассле

довании убийств nриотсу'І'С'І'ВИИ трупа• І І Проблеми зшtовності: Респ. міжвідом. 
наук. зб. І Bi11:n. ред. В.Я. ТацШ. - Х.: Нац. юрпд. акад. УкраІни, 2001. - Bиrr. 

49. С.lбб-175. 
,. Фомина А.С. Та.ктнческая оnерация •Атрибуцая трупа» (•Идентифика

ция неопозна.вноrо трупа•) І І 50 ле1· в крпминалисти ке. К 80-летию со дня рож

девил J> .C. Белклна: Матер. междунар. науч. конф. Воронеж: Воронеж. гос. 

ун-т, 2002. - С.266-276. 
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<<Захист доказів•> та ін.30 До важливих криміналіс·rичних 
операцій, надумкуГ.А. Матусовського, можутьбути відне

сені: <<Пошукмайна•>, <<Документ», «Затримання».31 

Пов·rорюваніс•rь певних тактичних операцій, їх 'І'иповий 

характер дозволив окремим авторам висловити думку про 

їх обов'язковість. Зокрема, О.Я. Баєв вважає, що існують 

обов' язr-~ові тактичні операції при розслідуванні злочинів. 

За його міркуванням, до обов'язкових тактичних операцій 

можуть бути віднесені «Захист доказів>> та <<Перевірка по

казань особи, що визнала себе винною у вчиненні злочи

ну•>. 32 За нашим переконанням, розподіл тактичних опе

рацій на обов'язковітанеобов'язкові не є обrрунтованим. 33 

Віднесення тактичних засобів до обов'язкових означає 

втрачапня ними тактичного харак·геру. 

На сучасному етапі спостерігається тенденція, яка по

в'язана із переходом від розгляду і пропонуванням окре

мих тактичних операцій до їх типізації щодо окремих видів 

(чи категорій) злочинів. Так, В. О. Коновалова до значущих 

тактичних операцій при розслідуванні вбивств відносить: 

<<Особу вбивці•>, «Склад і рольові функції злочинної гру

пи •>, <<Знаряддя злочину •>, << Свідоцька база>> , <<Місце пере
бування злочинця •>. 34 Більш складну ієрархію типових так
тичних операцій при розслідуванні вбивств, вчинених 

організованими злочинними групами, пропонує С.Ф. Здо

ровко. На його думку, прослідковуєтьсявзаємозв'язок так-

зо Шеruтть-ко В.Ю. Кримива.nисти-ка: Курс лекций. - Изд. 3-е. - Х.: Одиссей, 

2006. - C.l47, 148. 
31 Ма·І·усовсюtй Г.А. 8кономи•ІеСЕше nреступления: кри:'<ІИНЗJШС1'ический: 

анализ. - Х.: Консум, 1999. - C.l55. 
з2 Баев О.Я . ОсновЬJ криминалистики: Курс леJ<ций. - 2-е изд. , nерераб . и 

доп. - М.: Изд-во .sкзаменt, 2003. - С.254-268. 

зз Хоча у криміналістичних джерелах є nрихильники формування обов'яз

кових такт и<ших операцій (див .: Калюжна Л. Є. Перевірка nоказань на місці як 

елемент так·rІfЧНОЇ оnерації І І Вісник Академії адвокатури "УкраІни. - К.: Вид. 

центр Акад. здв. "УкраІни, 2006. - Вип.б . C.l09-112). 
з• Коновалова В.Е . "УбиІtство: искусство расследованиSl: МонографиSl. - Х.: 

Факт, 2001. - С.282. 
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тичних завдань розслідування і тактичних операцій. При

чому, у межах вирішення проміжних завдань розслідуван

ня пропонуються такі тактичні операції: 1) встановлення 
характеру і виду вбивства: а) <<Організований характер 

убивства•>; б) «Вид убивства»; в) «Зв'язок убивства з інши

ми злочинами»; 2) встановлення місця і часу вчинення 
вбивства: а) «Умови вбивства»; 3) встановлення способу і 
знарядь убивства: а) <<Механізм вчинення (організації) вбив

ства•>; б) «Механізм приховування вбивства•>; в) <<Знаряддя 

вбивства>>; 4) встановлення мотивів убивства: а) 

<< Віктимність жертви>>; б) «Груповий конфлікт»; 5) встанов
лення особи жертви: а) «Ідентифікація невпізнаного трупа•> 

(<<Атрибуція трупа>>); б) <<Соціальний статус жертви>>; в) 

<<Зв'язки жертви»; 6) встановлення особи вбивці: а) <<Особа 
вбивці>>; б) <<Зв' язки вбивці з організованим формуванням»; 

в) «Склад і структура організованої групи>>; г) <<Замовник 

убивства >>; r') <<Пошук злочинця>>; 7) усунення протидії роз
слідуванню: а) «Захист свідків•>; б) <<Захист доказіВ>>. 35 

При розслідуванні фіктивного підприємництва, на дум

ку В.В. Білоуса, доцільним є проведення тактичних (опе

ративно-тактичних) операцій, серед яких найбільшу зна

чущість становлять такі: <<Державна реєстрація», «Доку

мент>>, « Підставна особа>>, <<Співучасники >> , <<Розшук 

злочинця, що переховується>>, <<Забезпечення відшкоду

вання матеріальних збитків>>. Автор підкреслює, що розс

лідування фіктивного підприємництва ставить перед 

слідчим завдання різних рівнів, для вирішення яких не

достатньо виконання окремих слідчих дій. 36 

•• Див.: ЗдоровІю С . Ф. РозслідувавНSІ вбивств, що В'!Инлються організовани

ми злочuнними групами (типові тактичні оnераці"і). - Х., 2004.- С.126-НО; Здо
ров ко С.Ф. Типові тактичні операції при розслідуваюrі вбнвств, в<шнених органі

зованими злоqинвими групамп: Метод . рекомендації. - Х.: Нац. юрид. ш<ад. V к
раїни, 2002. - С. 3-5. 

36 Білоус В.В. Розслідування фіктивного підприємництва// Розслідування 

злочинів у сфері госnодарської діяльності: окремі криміналістнчні ме·t·одаки: 

Монографія /За ред. В.Ю. Шеnітька. - Х.: Право, 2006. - С. 202-212. 
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В.М. Варцаба зазначає, що найбільш важливими таr<

тичними операціями, які мають специфічний характер при 

розслідуванні злочинів, що вчиняються організованими 

групами (незалежно від видоної спрямованості злочину), 

є: 1) <• Організований харак'l'ер злочину•>; 2) <•Склад і струк
тура організованої групи>> ; 3) <• Корумповані зв' язки органі
зонаної групи>>; 4) «Взаємодія організованої групи з інши
ми злочинними формуваннямИ>>; 5) <<Приче'l'НіС'ГЬ органі
зованої групи до злочинів>>. 37 

Пізнання сутності тактичних операцій пов'язано із на

маганнями до їх класифікації. У криміналістичній літе

ратурі були запропоновані різні підстави класифікації так

тичних операцій. Так, М.П. Яблоков тактичні операції 

класифікує за: 1) правовим статусом - на слідчі, слідчо

розшукові і оперативно-розшукові; 2) характером складо
вих їхдій-на однорідні і неоднорідні; 3) часовими власти
вос'rями - на не'l'ривалі та тривалі, а також одночасні та 

послідовні; 3) ступенем їх несподіваності для підозрюваних, 
обвинува LІених та інших заціr<авлепих осіб - з максималь

ним використанням ефек'l'У несподіваності і частково неспо

дівані; 5) місцем проведепня - здійснювані в одному і в 

різних місцях; 6) участю спеціалістів і застосуванням кри
міналіс'rичної та іншої техніки - з використанням спеціаль

них знань і техніки, без застосування таких. 38 І.М. Кома

ров наводить узагальнену класифікацію тактичних (кри

міналістичних) операцій за 'Гакими підС'l'авами: а) суб'єкт, 

об'єкт, обсяг, мета, місце планування, організації і прове

дення; б) галузі та етапи проведепня в системі досудового 

провадження; в) xapaK'l'ep застосованих дій; г) час і стадії 
проведення; r') характер криміналістичних ситуацій досу-

37 Варt\аба В.М. Розслідунання злочинів, що вчиняються оргв.нізоваНІfМJ1 зло
чинвпми груПfu'VІИ (тяктико-психологічні основи): Монографія. - Х.: Гриф, 2004. 
- с. 93. 

38 Яблоков Н.П. І~римина.листическая методика расследования. - М., 1985. 
- с. 8'1. 



184 В.Ю. ЛІ епітько 

дового провадження; д) ступінь несподіваності для зацікав

лених осіб; е) участі спеціалістів щодо застосування кримі

налістичної та іншої техніки. 39 

Наведене свідчить, що тактичні операції можуть бути 

диференційовані за різними підставами. На нашу думку, 

важливим уявляється розподіл тактичних операцій за їх 

внутрішньою структурою: 1) дві та більше однотипні слідчі 
дії (наприклад, «Груповий обшук>>); 2) комплекс різнопла
нових слідчих дій; 3) комплекс слідчих і оперативно-роз
шукових дій; 4) комплекс слідчих дій та заходів організа
ційного характеру; 5) систему оперативно-розшукових за
ходів (оперативно-тактична операція); 6) комплекс 
оперативно-розшукових та організаційних заходів. 40 

§ 3. Засmосуваиия mа:кmичиих операц.ій 
в слідчій діяльиосmі 

Вирішення проміжних (локальних) завдань розсліду

вання передбачає використання тактичних операцій. За 

своєю сутністю тактична операція спрямована на вирішен

ня проміжного (тактичного) завдання. Водночас на вирі

шення тактичного завдання може бути спрямовано декіль

ка тактичних операцій. 41 Побудова та використання так

тичних операцій є визначальною тенденцією розвитку 

слідчої практики з метою вирішення завдань, які інакше 

вирішити складно або взагалі неможливо. 42 

Існує зв' язок між проміжним завданням розслідування і 

""Комаров И.М. Крнмина.тшстическпе операции в досудебном нроизводстве: 

Монографпя. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002. - С. 171. 
40 Більш дет. див.: Шеnитько В.Ю. Криминалистика: Курс ле1щий. - Изд. 3-е. 

- Х.: Одиссей, 2006. - C.l4 7; Шеrmтько В.Ю. Так·rика расследовании nрестуnле

ний, соверmаемьrх оргаюrзованньrмн груnпамн п преступньтми организациямп. 

- х., 2000. - с. 62. 
' 1 UІеnитько В.Ю. Криминатrстика: Курс JІекций.- Изд. 3-е. - Х.: Одиссей, 

2006. -С.147. 
42 Аверьmюва Т.В., Белкив Р.С., Н:орухов Ю.Г., РоссинскаjJ Е.Р. Н:рнмива

листика: Учебнпк І Под ред. Р.С. Белкива. - М.: Издательская группа НОРМА

ИНФРА-М, 1999. - С. 507. 
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тактичною операцією. Такий зв' язок простежується у тому, 

що: 1) тактична операція розробляється стосовно до про-· 

міжного завдання розслідування; 2) реалізація тактичної 
операції здійснюється для вирішення проміжного завдан

ня; 3) тактична операція буде ефективною тільки при наяв
ності інформаційних даних, у відповідній слідчій ситуації. 

І.М. Комаров зазначає, що реалізація криміналістичних 

операцій необхідним чином обумовлюється змістом поста

новлених систем цілей (завдань). Очевидно, що їх зміст скла

дають очікувані від реалізації криміналістичних операцій 

результати. Але його надають не будь-які, а суворо визна

чені суб' є ктом доказування дії у чіткій послідовності. 43 

У криміналістичній літературі справедливо наголо

шується, що проміжні (тактичні) завдання кореспондують 

тактичним засобам. 44 О.Я. Баєв пише, що розслідування 

будь-якого злочину можна уявити у вигляді послідовного 

або паралельного вирішення слідчим низки локальних зав

дань, які забезпечують розкриття злочину і всебічне, повне 

та об'єктивне дослідження обставин, що входять до пред

мета доказування по кримінальній справі. Далеко не зав

жди можливо вирішити те чи інше завдання за допомогою 

однієї слідчої дії, тактичного прийому, оперативно-розшу

кового заходу. У таких випадках слідчий планує і реалі

зує тактичну операцію. 45 

Оптимізація слідчої діяльності передбачає розробку і 

пропонування типових тактичних операцій як найбільш 

ефективних комплексів слідчих дій, оперативно-розшуко

вих та інших заходів стосовно проміжних завдань та 

слідчих ситуацій. Типові тактичні операції являють собою 

43 КомаровИ. М. Кримипалистические операции в досудсбном производстве; 
Монография.- Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002. - С. 80. 

44 Варцаба В. М. Розслідування злочинів, що вчипяються оргапізоваnими злочин
ними груца.'І!И (тnктико-психологічnі основи): Монографія. - Х. ; Гриф, 2004. - С. 92. 

15 Баев О.Я. ОсновЬІ крим.иналистики; Курс лекций. - 2-е изд. перераб. и доп . 
- М. : Изд-во •Зкзамен• , 2003. - С. 252. 
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доцільні програми дій слідчого, вони виконують важливу 
ме•rодичну функцію і дозволяю'І'Ь обирати правильний на

прямок у розслідуванні. "У криміналістичній літературі 

звер·rалась увага на необхідність формування саме типових 

тактичних операцій. 46 

Типові операції звернені до майбутнього, характеризу
ються певним прогностичним моментом. При визначенні 

ролі тактичних операцій деякі вчені- криміналіс·rи вва
жають, що вони повинні розроблятись у контексті форму

вання відповідної видавої або підвидавої методики (мікро
методики), тобто вони мають бути їх невід'ємною складо
вою. Крім того, вони повинні бути максимально 
<<прив'язані•> до типових слідчих ситуацій і виходити із 
конкретних тактичних завдань, що стоять перед слідчим. 4 7 

"У криміналістичних джерелах поряд із терміном <<типо
ва тактична операція •> вживається термін <<типова модель 
криміналістичної операції>>. 48 Моделі криміналістичних 
операцій є відображенням певних властивостей досліджу
ваних об'єктів, обумовлених розслідуваними подіями зло
чинів.49 На нашу думку, модель тактичної операції являє 
собою наповнення певним змістом типової тактичної опе
рації щодо конкретної кримінальної справи. 

Реалізація ·гактичної операції здійснюється відповід
но до окремих етапів. У криміналістичній літературі ви

різняють декілька етапів у реалізації тактичної операції. 
Так, Л.Є. Калюжна зазначає, що за ·градиційною схемою 
передбачаються такі етапи тактичної операції: прийнят
тя рішення про її проведення; моделювання тактичної 

46 Здоров ко С.Ф. Тшюві тактичні оnерації nри розслідуванні вбияств, вчиненнх 
оргюrізова.ними злочинними групами: Метод. рекомендації. - Х., 2002. - 48 с. 

4 7 Жураведь В.А. Тактичні оnерації в системі криміналістичних засобів nро
тидії злочиннос1•і І І Теорія і практика судової експертизи і кри.міналіс·rики: 36. 
наук . практ . матер. - Х . , 2006. - Вип . 6. - С. 36. 

48 Комаров И .М. Іі.рими.налис·rические операции в досудебном производстве: 
Монография. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002.- С. 226-299. 

'
19 Там само . - С. 228 . 
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операції; її підготовка; безпосереднє здійснення та про

цесуальне оформлення. 50 

Застосування тактичних операцій в слідчій діяльності 

передбачає їх планування, визначення оптимального мо

менту використання, розподіл функцій між учасниками, 

терміни виконання тих чи інших дій або заходів. Важ

ливого значення набуває взаємодія слідчого та оператив

но-розшукових працівників чи спеціалістів, створення і 

функціонування слідчо-оперативних груп (слідчих бри

гад). У цьому сенсі необхідно визначитись із процесуаль

ними та непроцесуальними формами взаємодії. 51 

50 Калюжна Л.Є. Перевірка показань на місці як елемент тактичної операції 
11 Вісник Аl<адемії адвокатури України. - К.: Вид. цсптр Аl<ад. адв. Уr<раїпи, 
2006.- Виn. 6.- C.llO, 111. 

st Більш дет. див.: Аверьянова Т .В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинекан 

Е.Р. Кримипалистика: Учебпик І Под ред. Р.С. Бслкипа. - М.: Издательская 

группаІІОРМА-ИНФРА-М, 1999. -С.495-500. 



Частина 11. 

ТАКТИКА СЛІДЧОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Розділ 1. Так.тичиі осиови слідчого оzляду 

§ 1. Поняття та види слідчого огляду 

Чинне кримінально-процесуальне законодавство України 

передбачає слідчий огляд як самостійну слідчу дію. Порядок 

проведення слідчого огляду регламентовано ст. ст. 190, 191, 
192, 193, 195 КПК України. Згідно зі ст. 190 КПК України 
слідчий провадить огляд <•з метою виявлення слідів злочину 

та інших речових доказів, з' ясування обстановки злочину, а 

також інших обставин, що мають значення для справи>>. 

Сутність слідчого огляду полягає в тому, що слідчий за 

допомогою органів почуrтів переконується в існуванні й ха

рактері фактів, що мають доказове значення. Слідчий ог

ляд в цілому- це слідча дія, яка виявляється у безпосеред

ньому вивченні (сприйнятті) слідчим об'єктів з метою ви

явлення матеріальних слідів, пов'язаних із підготовкою, 

вчиненням і приховуванням злочинів1 • Тому під слідчим 

оглядом необхідно розуміти процесуальну дію слідчого, під 

час якої він за участю зазначених у законі осіб виявляє, 

1 Хижняк Д.С. Осмотр места происшествия: Учеб. пособие І Под ред. 1-І:омис

сароваВ.И. -Саратов: Изд-во •Научная кпига•, 2005.- С.5 . 
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безпосередньо сприймає, досліджує, оцінює й фіксує стан, 

властивості та ознаки матеріальних об' єктів, пов' язаних з 

розслідуваною подією, з метою виявлення фактичних да

них, що мають значення для встановлення істини по 

справі2 • У криміналістичній лі тер а турі правильно зазна

чається, що безпосереднє сприйняття слідчим тих або 

інших об'єктів та їх зв'язків не можна замінити ні допи

том осіб, які бачили ці об'єкти, ні реконструкцією обста
новки для провадження експериментальних дій, ні інши

ми доступними засобами збирання та дослідження доказів3 • 
Відповідно до закону огляд повинен провадитися 

слідчим особисто у присутності не менш двох понятих. 

Слідчий вправі залучити до участі в огляді обвинуваченого, 

підозрюваного, потерпілого, свідка, захисника. У необхід

них випадках можна запросити відповідного спеціаліста. 

При огляді трупа запрошення судово-медичного експерта, 

а при неможливості його участі- іншого лікаря, є обов' яз

ковим. Так, згідно зі ст. 192 КПК України зовнішній ог
ляд трупа слідчий провадить за участю судово-медичного 

експерта та у присутності двох понятих. 

Слідчий огляд може поділятися на види за різними підста
вами". Так, за послідовністю проведення вирізняють: первин
ний та повторний; за обсягом визначають: основний та додат

ковий; за суб'єктом проведення: огляд, що здійснюється 

слідчим, дізнавачем, прокурором. Однак, найбільшийінrерес 

становить класифікація видів слідчого огляду за об'єктом 

дослідження. Саме те, який об'єкт піддається огляду- безпо-

2 Колмаков В .П. Следственньrй осмотр. - М. : Юрид. лит., 1969. - С. 18. 
3 Аверьянова Т .В . , Белr<ин Р .С., Корухов Ю .Г., Россинекан Е.Р . Кримипалис

тика: Учебникдлявузов / Под ред. Р.С. Белкина . - М.: 1-ІОРМА-ИНФРА-М, 1999. 
-с. 550. 

4 У 11:риміналістичnій літературі nроnонуються до розгляду різні види огля
ду місця події. Зокрема, Д.С. Хижняк залежно від часу проведення (послідов

ності) огляду виділяє : первинний та повторний огляд; залежно від об'єму виок

ремлює: осповний та додатr1:овий огляд; за наявністю порушеної r<римінальпої 

справи: огляд, який проводиться до порушення кримінальної справи та після їі 

порушення (див. : Хижняк Д. С. Осмотр места происшествия: Учеб. пособие І Под 
ред. КомиссароваВ.И.- Саратов : Изд-во й!аучная книга•> , 2005.- С.9, 10). 
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середньому сприйняттю слідчим, - у більшості своїй гносео

логічно обумовлює тактичні особливості даної дії. 5 "У цьому ас
пекті виокремлюють такі види слідчого огляду: 1) огляд місця 
події; 2) огляд трупа (зовнішній огляд трупа на місці його ви
явлення); 3) огляд предметів; 4) огляд документів; 5) огляд 
транспортних засобів; 6) огляд тварин; 7) огляд ділянок місце
вості та приміщень, що не є місцем події; 8) освідування (ог
ляд тіла живої людини); 9) огляд комп'ютерних засобів. 

§ 2. Сутність огляду місця події 

"У теорії криміналістики огляд місця події розглядається 

як найбільш складна процесуальна дія, 6 передбачена ст. 190 
• Баєв О .Я:. 'ГаІ<ТИІ<а следственньrх действий: Учеб. пособие. - Воронеж: НПО 

оМОДЗВ:о, 1995. - С. 24- 25. 
6 Проблемам огляду місця події у криміналістичній літературі приділялася знач

на увага (див.: Виницкий Л .В . Осмотр места происшествия: организапионньrе, про
цессуальньrе и тактические вопросьr (по материалам В:азахской ССР): Учеб. посо

бие. - Караганда, 1986.- 106 с; Колмаков В.П. Следс1·венньrй осмотр.- М.: Юрид. 
ли·r·., 1969. - 196 с; В:олмаков В .П. Так·гика производства следственного осмотра и 
следственного зксперимснта.- Х., 1956.- 48 с; Комаридед Б.М., Шевчеnко Б.И. 
Руководс·rво no осмотру места nреступления.- М.: Гл. упр. РКм:илицшй-ІВ:ВД СССР, 
1938. - 1-я кн. - 270 с; В:осоnдечев Н.П. Осмотр местапроисшествия по де.rrам, свя
занньrм с применением огнестрельного оружия: Пособие для следователей. - М.: 

Госюриздат, 1956. -180 с; Леви А.А. Организапия осмотра места происшествия. 
М.,1970.- 96с; МаксутовИ.Х. Осмотрместапроисшествия. -Л.: Изд-воЛГУ,1965. 
- 40 с; Максутов И.Х. Судебньrй осмотр места происшествия и осоnенности его nро
ведения: Учеб. nособие. - Л.: Изд-воЛГУ, 1972. 38с; Осмотрместаnроисшествия 

/Кол. авт.: А.Н. Васильев, И.В.Виноградов и др . - М.: Госюриздат, 1960.- 380 с; 
Осмотр места происшествия: Сnравочник следователя. -2-е изд.- М.: 10рид. лит., 
1982. - 272 с; Попов В.И . Осмотр мес1·а происшес·гвня /Под ред. В.А. Хвана.- М.: 
Госюри:зда1•, 1959. -232 с; Попов В.И. Психологические аспектЬl осмо·rраместа про
исшествия по делам об убийствах І /Расн:рьrтие тяжких nреступлений против лич

ности (матер. науч. прант. конф.).- М., 1973.- Ч.1.- С. 74-76; РассейкинД.П. Ос
мотр местаnроисшествrш и 1·pyna nрирасследовании уби:йств. - Саратов: Приволж
с.кое .кн. изд-во, 1967. - 152 с; Сапожнин:ов Ю.С. Первичньн'і осмотр труnа наместе 
его обпаружевил.- К.: Yr<p. ив-т юрид. наук, 1940. - С.49-160; Терзиев Н.В. Нсrю

торьrе nопросьr следственного осмотра места nрестуnления: Учеб . nособие /Под ред. 

С.П. Митричева. - М.: ВЮ3И, 1955. - 62 с; Федоров Ю.Д. Осмотр места nроисше
ствияподеламобубийствах:Автореq). дис .... канд. юрид. наук: 12.00.09. - Х., 1956. 
-14 с. ХижнякД.С. Осмотрместа происшествия: Учеб. пособие І Под ред. н:омисса
рова В.И.- Саратов: Изд-во •Іlаучная книга•, 2005.- 80 с; Шепітько В. Тактика 
огляду місця події (проблеми використання 'l'Иnового •t•аеврис•t•ичноrо в діяльності 

слідчого)/ І Юридичш<[іf радник: Журнал юристів України.- Х.: Вид- во Стра.іід, 
2006. -N" 1 (9). -С. 88, 89таін.). 
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КПК України. Огляд місця події має відому специфіку, яка 

виокремлює його із числа інших слідчих дій. Остання поля

гає у такому: 1) огляд місця події має на метР виявлення не
визначеного кола доказів, характер яких диктується особли

востями злочину, способом його вчинення та приховування; 

2) під час виявлення тієї або іншої інформації слідчий пови
нен вирішити питання про їі відносність до розслідуваного 

злочину та доказове значення8 • Особливість огляду полягає в 
тому, що в процесі його здійснення досліджуються наслідки 

події, що відбулася, у вигляді збережених матеріальних відоб

ражень - обстановки місця події. 

Огляд місця події передбачає здійснення пізнавальної діяль

ності, якій притаманні такі особливості: 1) ретроспективний 
характер діяльності (пізнання звернене до минулого); 2) пізнан
ня провадиться у формідоказування (за допомогою криміналь

но-процесуальних засобів); 3) така діяльність виконується 
спеціальним суб'єктом (дізнавачем чи слідчим); 4) пізнання 
переслідУє мету- отримання інформації, що має значення для 

встановлення істини по справі; 5) засоби здійснення діяльності 
визначені в криміпально-процесуальному законі9 • 

7 "У теорії :криміпалістики пропопуються до розгляду різпі цілі огляду місця події. 
Так, М.О. Селіванов називає такі цілі огллду: 1) визначення характеру об'єкта ог
шщу; 2) виявлення, фіксація, вилучення сліді.в злочнну; 3) аналіз внявленоr·о для 
побудови суджень про механізм і обставипи розслідущшої події (див.: Селиванов 

Н.А. Тш<тика осмотра места nроисшествпя І /КримІша.ттис·1·нка: "Учебник /Под ред. 
И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. - М.: Вьтсшая школа, 1994. - с . 241); В.П. Колма

коа виокремлює більш широкий спектр цілей огляду місця події: 1) безпосереднє 
винчення слідчим обстановки місця події дляз'ясування хараю·еру і. обставин роз
слідуваної події; 2) виявлення, збирашш, фіксапія, попереднє дослідження й оцін
ка слідів та інших речових доказів; 3) отримання іпформації для висупенпя і пере
вірки версій як окремих, так і розгорвутпх по розслідуванііІ події; 4) отримання 
даних для організації оперативно-розшукових заходів; 5) виявленняпричин та умов, 
що сприяли IJac•rшrшo розслідувшюї події або полегшили вчинеппя зJючину (див.; 

КолмаковВ.П. Следс·rвенньrй осмотр. - М.: Юрид. лит., 1969. - С. 58). 
8 Коновалова В . Е. Психология в расследовании преступлений. - Х.: Вища 

школа, 1978.- С.49, 50. 
"Див.: Коновалова В.О., ПІепі1•ько В.Ю. Юридична психологія: Акад. курс: 

Підручющ. - Н:.: Концерн ~видавнпчніі Дім •Ін Юре», 2004. - С. 139; Шені·гь
ко В.Ю. Таr(тика огляду місця події (проблеми використання типового та еври

стпчного в діяльності слідЧОТ'О) І І Юридичний радник: Журнал юристів "Украї
ни. - Х.: Вид-во Страйд, 2006. - М 1(9). - С. 88. 
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'У криміналіс'l'ичній літературі місце події розгллдає·гься 

як ділянкамісцевості або приміщення, де були виявлені сліди 

події, яка потребує роз9лідування10 або характеризується як 

певна територія або приміщення, у межах яких відбулася 

сама подія злочину або виявлені його наслідки (знайдені зна

ряддя злочину, сліди ніг тощо)11 • Місце події- це не тільки 

територія або приміщення, де безпосередньо відбулася подія 

(злочин), а й місце, де виявлені пов'язані з нею дані та її на

слідки. Тому, по одному злочину можливе існування декіль

кох місць подій. Місце виявлення ознак злочину часто не 

збігається з місцем його вчинення, яке у таких випадках ще 

необхідно знайти й оглянути12 • 

Місце злочину та місце події- поняття, які не завжди збіга

ються. Зокрема, місце події є більш широким поняттям. Воно 

пов'язане з виявленням матеріальних змін, що мають відно

шення до події злочину; місце злочину - це місце вчинення 

злочинного наміру, що викликало матеріальні зміни. Наприк

лад, людину отруїли, підсипали у каву отруту. Смерть наста

ла не відразу. Отруєний вийшов із квартири у під'їзд будинку 

та помер. Де тут місце події, а де місце злочину? Всі місця, де 

перебував отруєний, і де його отруїли- місця події; місце зло

чину- це місце, де здійснене злочинне діяння- отруєння. 

По одному злочину може виявитися кілька різних місць 

подій. Місцем події може виступати певна ділянка території 

суши або водної поверхні, ділянка дна водоймища або просто

рова територія приміщення. Можливі ·rакож <• рухливі•> місця 

події: залізничні або трамвайні вагони, вагони метрополітену, 

автобуси, тролейбуси, автомобілі, морські (або річкові) судна13 • 

10 КрпминалиС'l·ика. Краткал знциклоnедия І Авт. сост. Р.С. Белкин. - М.: 
Большая Российская знцrшлопедия, 1993. - С. 4.1; Белкин Р.С . Криминалисти 

ческал анциклопедил. - М.: Мегатрон ХХІ, 2000. - С. 115. 
1 ' Якимов И. Н. Осмотр мec'l'll происшествия и вещес~·веннhlх доказательС'l'В / / 

КрІ-rминалис·rика.- М.: Госюризда'l', 1950.- Ч. 1. - С. 208. 
12 Колмаков В.П. Следственньrй осмотр. - l\1.: Юрид. лит., 1969. С. 55. 
13 На існуваннл •рухливих• місць події звернув увагу В.П. KoJll\'laкoв (див.: 

Колмаков В.П. Сдедс·гвенньrй осмотр. - М.: Юрид. лит., 1969.- С. 50, 51). 
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У криміналістиці дотепер відсутня єдніс'гь у поглядах 

відносно поняття огляду місця події. На нашу думку, праві 

ті криміналісти, які як істотну ознаку огляду місця події 

виділяють безпосередність сприйнят'l'Я. Так, М.В. Терзієв 

розглядає судово-слідчий огляд як процесуальну дію, яка 

полягає у безпосередньому огляді та вивченні органами роз

слідування або судом матеріальних об' єктів для встановлен

ня обставин, що мають значення по справі14 • О.М. Васильєв 

пише, що огляд місця події як слідча дія полягає у безпосе

редньQ~ сприйнятті, дослідженні та фіксації слідчим або 

дізнавачем qбстановки місця події, а також у виявленні, 

фіксації та вилученні слідів і речових доказів для встанов

лення у можливих межах характеру й обставин події та вин

них осіб15 • Запропоновані визначення уточнює В.П. Колма

кові вказує, що під оглядом місця події потрібно розуміти 

слідчу дію, в якій слідчий разом із зазначеними у законі осо

бами, безпосередньо сприймає, досліджує, фіксує 'І'а оцінює 

стан, властивості й ознаки матеріальних об'єктів, наявних 

наділяпках місцевості або у приміщенні, з метою виявлен

ня ·rам слідів та інших речових доказів, з'ясування обста

новки й всіх обставин, що мають значення для встановлен

ня істини по справі 16
• Інтерес являє й визначення поняття 

огляду місця події, запропоноване А.В. Дуловим, який ха

рактеризує його як процес збирання інформації про злочин

ну подію, що відбулася, на місці її вчинення за допомогою 

активного, цілеспрямованого сприйняття, аналізу та син

тезу отриманої інформації для вирішення питань, що ма

ють значення під час розгляду кримінальної справи17• 

" Терзиев Н.В. Некоторь1е вопрось! СJІедственного асмотра места престуnле
ния /Под ред. С.П. МІ{тричева. - М.: ВЮ3И, 1955. - С. 4. 

15 Васильев А.Н. Понятие и задачи асмотра места nроисшествиІІ / / Осмо·rр 
места происшествия.- М.: Госюриздат, 1960. - С. 9. 

16 В:олмаков В.П. Следственньrй осмотр. - М.: Юрид. лит., 1969. С. 52, 53; 
В:олмаков В.П. Тактика nроизводс·rва СJІедственного асмотра и следс·rвенвого 

зксперимента. - Х., 1956.- С. 7, 8. 
17 ДуловА.В. Судебная психология. -Минск: Вьmтзйmаяшкола, 1975. -С. 337. 
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Безпосереднє сприйняття слідчим обстановки місця 

події та виявлених речових доказів слугує тим вихідним 

матеріалом, ознайомлення з яким дозволяє відновити (ро

зумово) подію злочину, а у деяІ<их випадках і особу, що 

вчинила злочин18 • Таке сприйняття має не тільки загальні 

закономірності психологічного механізму його здійснення, 

а й специфічні риси. До них можна віднести обумовлену 

колишнім досвідом вибірковість, яка спрямована на сприй

няття слідів та речових доказів, пов'язаних з подією зло

чину, точну й швидку оцінку сприйнятого, здатність ви

являти у сприйнятому таку інформацію, що дає мож

ливість виявляти інші докази по справі 19 • Професійна 

спрямованість сприйняття та його вибірковість дозволяють 

слідчому встановити механізм події, що відбулася, вияви

ти сліди злочину та визначити їх відносність. Особливості 

сприйняття відбитого злочину на місці події визначають у 

кінцевому рахунку й саму тактику огляду, й ті тактичні 

прийоми, які можуть бути використані. 

Огляд місця події- це найбільш складна слідча дія. Вона 

часто виконується як першочергова дія після порушення 

кримінальної справи. Огляд місця події - це також не

відкладна слідча дія. Відповідно до C'l'. 190 КПК України 
огляд місця події у випадках, що не терплять зволікання, 

може бути проведений до порушення кримінальної спра

ви. У цих випадках, при наявності для цього підс'rав, кри

мінальна справа порушується негайно після огляду місця 

події20 • Шляхом огляду безпосереднього місця події 

18 Крючков В.П. Установление логwrесІ,ой и фактической связи при нзуче
нии обстанош'и мес1•а nроисшествия І ІПроблемьr уголовного процесса и крими

налистики. - Свердловск, 1973.- Вьш.21.- С.15б. 
19 Коновалова В.Е. Правовая психология: Учеб. пособие. - Х. : Основа , 1990. 

-С.80. 
20У деяких втmадках виникає необхідність у проведенні повторного оглядУ місця 

події. Аналіз підстав повторногоогляду див.: УльвачеваИ.И . Повторньrе следствен

ньrе действия: уголовно-процессуадьньrе и кримина.пистические аспектьr: Моно

графия І Науч. ред. О .Я. Баев.- Воронеж: Изд-во Истоки , 2006. - С. бl-74. 
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слідчий отримує уявлення про його розташування, межі й 

просторову довжину, про призначення приміщення або 

характер ділянки місцевості21 • 

У криміналістичній літературі запропоновані 'rипові пе

реліки питань, що підлягають з'ясуванню в ході огляду 

місця події. Такі переліки мають орієнтуючий характер. Їх 
цінність полягає у пропозиції слідчому програми дій, у виз

наченні найбільш типових завдань для огляду місця події. 

ІнтереЬ явлЯє ·такий традиційний перелік питань: 1) чи 
мав місЦе злочин у цьому випадку або його не було? 2) чи 
вчинено злочин там, де оглядається місце події, або він 

вчинений в іншому місці? 3) які шляхи проникнення зло
чинців на місце злочину, шляхи їх пересування, які транс

портні засоби були використані для прибуття на місце 

події, куди ведуть сліди з цього місця, за якими можна 

організувати погоню за особами, що діяли на місці події? 

4) скільки бу:Ло осіб на місці події, їх типові ознаки й хто 
саме? 5) які Цілі переслідували учасники події (мотиви їх 
дій)? 6) протягом якого часу перебували учасники події, 
наприклад, злочинець і потерпілий, на місці події? 7) коли 
відбулася розслідувана подія? 8) який пункт території або 
приміщення, що оглядається, є власно місцем події, в якім 

положенні перебували злочинець і потерпілий у момент 

нанесення останньому тілесних ушкоджень? 9) які побічні 
дії, крім основних, по досягненню злочинної мети вчинені 

на місці події, наприклад, чи не вживав злочинець яких

небудь дій по приховуванню злочину або фальсифікації 

слідів? 10) які предмети залишив злочинець на місці події: 
знаряддя злочину, предмети одягу, дрібні речі? 11) які 
сліди з місця події могли залишитися на тілі злочинця, на 

його одязі, знаряддях заподіяння смерті, узятих їм ціннос

тях та інших предметах? 12) хто й звідки міг спостерігати 

21 Белкин Р .С. Кримпналистика: УчебвьІ~ словарь-справочник. - М.: 
Юристь, 1999. - С. 140. 
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або чути, що відбувалося на місці події? 13) які є дані, що 
вказують на обставини, котрі сприяли або полегшили вчи

нення злочину та його приховування?22 

В літературних джерелах акцентувалася увага на необ

хідності «криміналістичної алгоритмізації•>. Так, деякі 

автори підкреслювали, що у самому загальному вигляді 

алгоритмізація - це всеохоплююча система залежних від 

слідчої ситуації та інших дій, а також їх комплексів, побу

дованих в оптимальній послідовності на підставі пріори

тетів. Такі залежності, що іменують критеріальними, і 

пріоритети встановлюються вченими, які розроблюють 

криміналістичні алгоритми, для впровадження їх систе

ми в практику23 • Алгоритми в слідчій діяльності з досить 
специфічними. Це пов'язано із їх гнучкістю, простотою 

застосування, можливістю відмови від певних елементів. 

Алгоритмізація розслідування певнимчином співвідносить

ся з його тактичним (тактико-криміналістичним) забезпечен

ням. Призначення тактичного забезпечення розслідування 

ширше подолання протидії доказуванню і передбачає 

найбільш оптимальні моделі поведінки слідчого в будь-яких 

слідчих ситуаціях. Така оптимальність передбачає адек

ватність, ефективність і прийнятність (допустимість) обрано

го слідчим варіантаповедінки в умовах процесу доказування24• 

В криміналістиці останнім часом спостерігається певне 

захоплення створенням різного роду типових рекомен

дацій, переліків, схем, характеристик, тощо. Пропонують-

22 Колмаков В.П . Следственньrй осмотр. - М.: Юрид. лит., 1969.- С. 61-65. 
23 Ищенко Е.П., еливинский К.О. Алгоритмизация расследования nрестуn

лений - актуальмая nроблема криминалистики І І Актуальнью проблемьr кри
миналистики на совремеином зтаnе: Матер. междунар. науч. конф. - Ч.1.- Уфа: 

РИО БашГУ, 2003. - С. 99. 
2·1 Яr<ушин С.Ю. Вопросьr совершенствования теории кримипалистичесr<ой 

тактики в соотношения с разви1•ием уголовно-процессуального законодатель

ства Российской Федерации І І Криминалистические чтеnия, посвящеnньrе 100-
летию со дня рождения проф. Б.И. Шевченко: Тезисьr вьrступл. - :М:.: МАКС 

Пресс, 2004. - С. 242. 
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ся типові слідчі ситуації, типові версії, 'l'ипові ·гактичні 

прийоми, криміналістичні характеристики певних видів 

злочинів, типові обставини, що підлягають з'ясуванню та 

ін. «Матриці>> криміналістики виконують не тільки пози

тивну, але й негативну роль. 

Необхідно пам • ята ти, що кожний злочин є індивідуаль
ним і унікальним, немає двох тотожних злочинів. Тому й 

процес виконання слідчої діяльності теж є індивідуальним, 

а відображення на місці події має тільки йому притаманні 

ознаки. Процес типізації - це завжди процес спрощення, 

схематизації, абстрагування. 

Виконання однотипних дій, застосування типового при

зводить до виникнення професійної деформації. Такадефор

мація пов'язана з появою в особистості (у слідчого) певних 

психологічних змін, які впливають на якість виконуваної 

діяльності. В психологічному відношенні професійнадефор

мація створює відчуття впевненості і непогрішності у своїх 

знаннях і оцінках, обмежуючи функцію аналізу і пошуку в 

розумових операціях25 • В слідчій діяльності професійна де
формація призводить до виникнення помилок, до втрати до

казової інформації. Особлива П небезпека виявляється при 

дефіциті інформації, під час проведення огляду місця події . 
.Коли на початковому етапі розслідування слідчому вже <<все 

зрозуміло>>, <<все очевидно» -говорить саме про деформа

цію професійної свідомості. 

Таким чином, тактика огляду місця події - це не 

тільки використання типових засобів, але й атипових, 

це завжди пізнання невідомого. Тактика- передбачає 

творчий підхід в діяльності слідчого. Слідчому необхід

не творче мислення, уява, наявність слідчої інтуїції26 • У 

25 Коновалова В.О., Шепітько В.Ю. Юридична nсихологія: Акад. курс: 
Підрусmик. - К.: Концерн <•Видавничий Дім <•Ін Юрео, 2004. - C.l27. 

26 Див.: Шепітько В.Ю. ТактИRа огляду місця події (nроблеми використання 
тиnового та еврис'l·ичного в діяльності слід чого) І І Юридичний ра,дник: Журвал 

юристів України. - Х.: Вид-во Стрюїд, 2006. - N~ 1(9). - С. 88, 89. 
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криміналістичній літературі підкреслюється, що коли 

матеріальне середовище само не віддає інформацію- тоді 

необхідно заставити її зробити це шляхом впливу на неї 

науково-технічними процедурами, реакціями та інши

ми способами наукового впливу27 • 

§ 3. Підготовка до огляду місця події 

Результативність огляду місця події багато у чому виз

начається рівнем підготовки до його проведення. Підготов

ка до огляду являє собою комплекс заходів. організаційно

забезпечувального характеру, що створюють сприятливі 

умови для його проведення. 

Підготовка до огляду місця події починається з момен

ту прийняття слідчим рішення про його провадження. Така 

підготовка має поетапний характер. 

У криміналістичній літературі розглядається два етапи 

підготовки до огляду місця події: 1) підготовка до огляду 
після одержання повідомлення про подію; 2) підготовка до 
огляду, здійснювана безпосередньо на місці події28 • Здаєть
ся, що така градація є виправданою, і такою, що відобра

жає дійсне положення речей. 

Перелік заходів при підготовці до огляду місця події 

виконує алгоритмічну функцію29 • Всі підготовчі заходи 

можуть бути поділені на: організаційно-розпорядчі (до
ручити оперативним співробітникам з'ясувати, кого 

27 Турчин Д.А. І{ вопросу об исследоватеJІЬСІЩЙ сущности осмотра места про

исшествия І І Уголовно-процессуальньІе и криминалистические чтения на Ал

тае: Матер. регион. ежегод. науч. -практ. конф. І Под ред. В.К. Гавло. - Барна

ул: Изд-воАл·г. ун-'l·а, 2001. - С.159. 
28 Аверьянова Т .В., Белкин Р .С., Корухон Ю. Г., Россинекан Е. Р. Криминалис

тика: Учебникдлявузов І Под ред. Р.С. Бет~ина. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. 
- С. 557- 558; Виницкий Л. В. Осмотр местапроисшествия: организапнонньІе, про

цессуальньrеитактrrческие вопросЬ!.-Караганда, 1986. -С.32; Осмотр мес•рапро

исmествия: Справочник следователя. - М.: Юрид. лит., 1982. - С. б, 7. 
•• Зміс1· перелllіу підгО'l'Овчих заходів див.: Осмо·грместа происшествия: Спра

вочник следователя . - М.: Юрид. лит. , 1982. - С.б, 7; Шеuитько В.Ю. Сuравоч
, ник сле!(ователsr. - К.: «Издательский Дом • Ин Юре~, 2001. - С.13, 14. 
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можна :запроси·rи як понятих при виїзді у віддалену 

місцевість; викликати необхідних оперативних співро

бітників; запросити спеціалістів; видалити з місця події 

сторонніх осіб та ін.); забезпечувальні (перевірити стан 

науково-технічних засобів, укомплектованість слідчої 

валізи (портфеля); забезпечити наявність і готовність 

транспорту; з'ясувати можливість виклику спеціальної 

пересувної криміналістичної лабораторії та ін.); так

тичні (з'ясувати в осіб, які повідомили, що відбулося; 

опитати очевидців про подію; з'ясувати, які зміни були 

внесені в обстановку; попередити понятих про неприпу

стимість розголошення відомостей, отриманих при ог

ляді місця події тощо). 

Одержавши повідомлення про подію, слідчий :має з'я

сувати його характер, місце, де воно трапилося, і прий

няти рішення щодо провадження огляду. 30 У цьому сенсі 
В. О. Образцов пише, що до початку огляду доцільно: зо

рієнтуватися в обстановці; одержати попередню інфор

мацію у поінформованих осіб про те, що й коли тут відбу

лося; з' ясува'І'И, x·ro побував на місці події до приїзду опе
ративно-слідчої групи, які зміни внесені до обстановки; 

забезпечити участь понятих в огляді, інших необхідних 

осіб; зафіксувати час прибут•rя на місце події, час почат

І у огляду. 31 

§ 4. Тактичні прийоми огляду місця події 

У • р11міпалістичній теорії тактика огляду місця події 
N''І 't' ІІІ'JІ анлишає'І'ься недостатньо розробленою. Тактичні 

•• 1 111 і 1 ом 1' о 1 'J І.Нду місця події підмінюються стадіями, мето

/\ІІМ 1111 щ <'Іtоеобамиорганізаціїй підготовкида нього. Удос-

"" Хнло 01( М. ІІ . 'l'ІІІ ('І'ИІtfІ сдедс~·вевного осмо~·ра І /Криминадис·rика: Учеб· 
ник. - Т.2. М. : РИО Лтщ. МDДСССР, 1980. - С. 81. 

31 Обра:щов В .А . ЙhТSІ nлРннР 11 пзобдичение nреступника. - М.: Юрист~, 1997. 
с. 62, 63. 
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каналення тактики огляду місця події пов' язують із 'ефек

тивністю використання тих або інших технічних засобів. 82 

Значна кількість рекомендацій, які мають місце у кримі

налістичній літературі, відноситься до послі,д,овності та до

цільності вивчення обстановки місця події. Так, І.М. Якимов 

рекомендував проводити огляд від периферії до центра. Він 

писав: "Ніколи не треба починати огляд прямо з трупа або зі 

зламаного сховища, навпаки, треба вивчити спочатку навко

лишнє (місцевість, приміщення), шляхи до нього, входи та 

виходи й тільки потім підійти до головного предмета огЛядУ". 33 

Існує й протилежна думка, стосовно якої огляд місця події 

необхідно завжди вести від центра до периферії. 34 В інших літе
ратурних джерелах рекомендУЮться обидва методи. 35 · 

82 Вивчення розділів лідручників з криміналістики, присвячених тактиці 
оглядУ місця події, свідчить, що зміст цих розділів охоплює розгляд процесу

альпого порядку провадження оглядУ місця nодії, його організаційних основ, 

стадій, використовуваних технічних засобів тощо . "У 'l'ОЙ саме час, відсутня nро

nозиція тих або інших тактичних прийомів (їх систем) відповідво до їх ситуацій

ної обумовленості (див.: Васильев А. Н. Осмотр места nроисшествия І І Кримина

листика: "Учебnик І Отв. ред. А.Н. Васильев. - М.: Изд-во МГ"У, 1963. - С.309-

337; Максутов И.Х . Тактика осмотра места nроисшествия и дРугих видов осмотра 

І /Кримив:алистика : "Учебник /Под ред. И.Ф. Крьшова.- Л.: Изд-во ЛГ"У, 1976. -: 
С. 302-329; Севкип А.Ф. Тактика осмотра места nроисшествия І ІКриминалис

тика: "Учебник І Под ред . И. Ф. Пантелеева , П.А . Селиванова. - М.: Юрид. лит., 

1988. - С. 344- 361; Селиванов Н.А. Тактюtа осмотра места происшествия і jКри
миnалистика : "Учебпик І Под ред. И .Ф. Герасимова, Л.Я. Драшшпа.- М.: Вьrс

шая школа, 1994 . -С. 240-254. Скорчевко П.'l' . Следственвьrй осмотр и освиде

тельствовапие І /Кримипалистика: "Учсбни:к І Под ред. В.А. Образцова. - М.: 

Юрист, 1995. - С. 299-313; Хилобок М.ІІ. Следственньrй осмотр І /Кримипали

сти:ка: Учебник І Под ред . Б.А. Викторова, Р.С. Белкипа. - М.: Юрид. лит., 

1976. - С.2 44- 269; Шаламов М.ІІ . Осмотр места происшествия І jКримипалис
тюtа: "Учебnик І Отв. ред. С.П . Митричев, М.П. Шаламов.- М.: Юрид. лит., 

1966.- С. 299-322 та ін.). 
88 Якимов И . Н. Криминалисти:ка . "Уголовная та:ктиr<а. - 2-е и:зд. , персраб. и 

доп.- М., 1929. - С. 79. 
34 Голунский С.А . , Шавер Б.М. Криминалистика. Методика расследования 

отдельпьrх видов преступлений . - М., 1939. - С. 165. 
35 Випицкиіі Л. В. Осмотр места происшествия: оргапизациоШІьrе, процессуаль

ньrеитактические вопросьr. -Караганда, 1986.- С . 53, 54; ПоповВ.И . Осмотр места 

происшествия. - М.: Госюриздат, 1959. - С. 33, 34; РассеЙRин Д.П. Осмотр места 

происшествияитрупаприрасследовапииубийств. -Саратов, 1967. -С. 30-33таіп . 
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У сучасній криміналістиці також пропонуються зазначені 

методи та їх різні модифікації. Так, деякі криміналісти ре

комендують наступні методи огляду місцЯ події: 

1) ексцентричний, тобто від центра місця події, коЛи він 
чітко виражений; до периферії. Цей метоД рекомендуєть

ся використовувати при огляді у справах про вбивства, де 

центральним вузлом місця події є труп; 

2) концентричний метод, при якому огляд проводиться 
від зовнішніх меж місця події до його умовного центра. Цей 

метод застосовується у· тих випадках, коли місце події являє 

собою територіЮ без Ясно вираженого центрального вузла і 
важливі докази можуть бути виявлені у будь~ якому місці; 

3) фронтальний, ко.іrи об'єкти оглядаються послідовно 
при русі в одному напрямку. Цей метод найбілЬш ефектив

ний при огляді місця події, яке займає велику територію 

на відкритій місцевості36 • 
·м.в. Салтевський пропонує поділяти методи огляду за

лежно від послідовності застосування засобів досліджен

ня па: с.ксцсн·r·ричн.ий (рухаючись по спіралі, Що розкру

чується, від центра до периферії); концентричний (по 

спіралі, що скручується, тобто від периферії до центра); 

фронтальний (являє собою дослідження об'єкта засобами, 

що розташовані в лінію і пересуваються фронтально); вуз

ловий (засоби дослідження застосовую'ІІься до об' єкта, який 

попередньо розділений на ділянки, вузли, квадрати)37 • 

П. Т. Скорченко зазначає, що послідовністьогляду може 
бути різною. В одних випадках огляд доцільно провадити 

по ~пір~лі ві~ периферії до центра (концентричний метод), 

""Гусаков А. Н., Филющенко А. А. Следственная тактика (в вопросах и отве
т ах): Учеб. nособие. - Свердловск: Изд-во Урал. ун-та·, 1991. - С.43. 

"" Салтевский М.В . Тактические основw организации и производства след
ственньІх действий для получения информации от вещей /І Специализирован

ПЬІЙ курс криминалистики (для слушателей вузов МВД СССР, обучающихся на 

базе среднего сnецнального юридического образования): Учебник. - К.: НИ и 
РИО кВ'ш МВД СССР , 1987. - С. 236, 237; Салтевський М.В. Криміналістика. 
Підручню{; У 2 ч. Ч. 2. - Х.: Консум, 2001. - С.147. 
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в інших- від центра до периферії (ексцентричний метод). 

При огляді на відкритій місцевості часто застосовує'rься 

фронтальний (лінійний метод)38 • Таку ж позицію займають 

й деякі інші автори39 • 

Запропоновані методи означають тільки послідовність 

пересування (або переміщення) при огляді, здійснення його 

організаційного порядку, а не пізнавальної сутності й не 

виступають тими оптимальними засобами виявлення до

казової інформації, функції яких мають виконувати так

тичні прийоми та їх системи. Недоліком розглянутих ме

тодів є обмеженість їх спрямованос'rі; вони показують, в 

якому напрямку потрібно пересуватися при огляді, але не 

регламентують як, якими способами його провадити і одер

жувати необхідну інформацію. 

Викликають заперечення вказівки про існування двох 

способів провадження огляду місця події- суб'єктивного та 

об'єктивного.40 Перший спосіб полягає в огляді місця події 

за шляхом передбачуваного слідчим руху злочинця- суб' єкта 

злочину. При використанні другого- місце події оглядаєть

ся цілком позазв'язком з можливими шляхами пересуван

ня злочинця, хоча, безсумнівно, вони й враховуютьснУ 

Виокремлення суб'єктивного та об'єктивного способів 

здійснення огляду місця події у своїй основі передбачало 

38 Скорченко П. Т. СледстввнпЬІй осмотр и освидстсльствовапие //Кримина
листюtа: Учебник І Под ред. В.А. Образцова. - М. : Юрист, 1995.- С. 305. 

39 Виницкий Л.В. Осмотр места происnтествия: орга.низационньте, процессуа.ль
ньrеитюtтичесJ<ие вопросьт. -Караганда, 1986. - С. 53, 54; Максутов И.Х. ТаІt
тиJ<а асмотра места происшествия и других видов асмотра І /І~риминалисти

ка: Учебник І Под ред. И.Ф. 1-tрьтлова . - Л.: Изд-во Л'rУ, 1976.- С. 313-314; 
Са.вкин А.Ф. Тактю<а асмотра места происnтествия // КриминалистиJ<а: Учеб
ник І Под ред. И.Ф. Пантелеева, 1-І.А. Селиванова.- М.: Юрид. лит., 1988. 
С. 352; Баев О.Я. Тактика следственньrх действий: Учеб. пособие . - Воронеж: 

НПО МОДSК, 1995.- С. 50, 51. 
' 0 Таний поділ уnерше був запропонований Гансом Гроссом (Див.: Гросс Г. 

Руководство для судебиьrх следователей І<ак система криминалистики.- Пер. с 

4-го нем. изд. - СПб., 1908. - С. 171). 
41 Хилобок М.П. Следственньrйосмотр //Криминалистика: Учебник /Под ред. 

Б.А. Викторова, Р.С. БелІ<ина . -М.: Юрид. лит., 1976. -С. 257. 
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визначення шляхів, які дозволять найбільш ефективно роз

крити злочин. Водночас, саме в процесі огляду слідчому 

необхідно визначити механізм дій злочинця (у тому числі й 

пересування) і ту територію або приміщення, які власно й 

будуть місцем події. А.В. Дулов справедливо зазначає, що 

при огляді місця події побудова розумової моделі минулої 

події відбувається не відразу. Це завжди процес відновлен

ня, відтворення елементів моделі минулої події через побу

дову моделі сьогоден,ня. 42 Суб' єктивни:й; та об'єктивний спо

соби здійснення огляду місця події мають занадто загаль

ний характер і являють собою дві крайнощі, які виключають 

необхідн:ість їх протиставлення й відриву одна від іншої. 

Крім того, встановлення шляхів пересування злочинця є 

результатом огляду місця події, який передбачає викорис

тання відповідних тактичних прийомів. 

У тактиці.огдяду місця події прийнято також розгляда

ти і його стадії. Так, О.М. Васильєв розрізняє дві стадії ог

ляду- статичну (обстановка досліджується у нерухомому 

етапі) і динамічну ( обс'І'аповr{;а досліджується у рухливому 
стані) 1а. В.І. Попов аналізує три стадії: 1) статичну; 2) ди
намічцу; 3) стадію фіксаціїрезультатів огляду44 • А. Ф. Савкін 

процес огляду поділяє на три послідовні стадії: загальний 

огляд, детальний огляд і заключна стадія45 • 

Аналіз запропонованих точок зору не входить у предмет 

даного до<;:лідження. Однак, можна відзначити, що 

<<стадійність•> є тільки розподілом дій за часом і не харак

теризує зміст та способи дії46 • Сенс розподілу на стадії по-

42 Ду лов А.В. Судебная психология.- Минск: Вьrшдйшая школа, 1975.
с. 338. 

43 Васильев А. Н. Тактические приемЬІ осмотра места происшествия І ІОсмотр 
места происшествия.- М .: Госюриздат, 1960.- С. 36. 

44 Попов В.И. Осмотрместапроисшествия. - М.: Госюриздат, 1959. -С. 30,31. 
" Савr<ин А.Ф. Тактика осмотра места происшествия І ІКримиnалистика: 

Учебник І Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова.- М.: Юрид. лит., 1988. 
- с. 350-358. 

'" Колмаков В . П. Следственпьrй осмотр.- М.: Юрид. лит., 1969.- С. 149. 
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лягає у тому, що він дозволяє найбільш точно зафіксувати 

обС'rановку місця події й забезпечи'l'И '!'акі умови, при яких 
майже виключається можливість знищити або зіпсувати 

сліди злочинця, а також прийня'l'И свої власні сліди за сліди 

злочинця47 • Стадії огляду місця події приписують лише 

найбільш загальний порядок у його провадженні, певну 

послідовність дій (не тільки тактичних, а й підготовчих, 

організаційних, технічних). 

Розробка тактики огляду місця події передбачає побу-

\} дову систем тактичних прийомів (тактичних комбінацій) 
щодо відповідних ситуацій. У криміналістичній літературі 

здійснювалися спроби по виокремленню ситуацій огляду 

місця події. Так, А.В. Попов пропонує три групи ситуацій: 

1) місце події з яскраво вираженим центром. У цьому ви
падку ми спостерігаємо цілісну інформаційну модель події; 

2) місце події з вираженими вузлами ситуації (інформацій
ними точками). У даному випадку ми спос·герігаємо су

купність елементів моделі події; 3) ситуація, при якій немає 
виражених інформаційних точок48 • Заслуговує на увагу 

ситуаційний підхід до тактики огляду місця події. Разом з 

тим, такі ситуації були сформовані стосовно стадій і ме

тодів, які були розглянуті вище, а не тактичних прийомів. 

В.П. Водяницький пише про три ситуації, при яких огляд 

місця події може провадитися: 1) коли ясно, що наданій тери
торії вчинено злочин; 2) злочинний характер події, що відбу
лася, припускається; 3) наявні сліди 'l'a обстановка не дозво
ляють із достатньою повнотою судити про те, тут або в іншому 

місці відбулася подія злочину.49 Однак, автор не називає так

тичні прийоми, які найбільш доцільні у кожній ситуації. 

" МаксутовИ.Х. Осмотрместапроисшествюr. -Л .: Изд-воЛГУ, 1965. - С.33. 

' 8 Поnов А.В. Тактические приемьrпоиска вещественньІХ источников дока
зательственной информации. -Алма-Ата, 1976.- С.20, 21. 

' 9 Водяницкий В.П. К вопросу о nонятии места nроисшествиSІ//ВопросьІ кри
минаш-rС1'ИКИ и судебной зкспертизь1. - Сара'!·ов: Изд-во Саратонекого ун-та, 

1976. - С.46. 
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А. Свенссон і О. Бендель справедливо зазначали у свій час, 

що місце вчинення злочину- найчисленніше джерело вся

кого роду відомостей, і в більшості випадків розкриття зло

чинів цілком залежить від того, чи у повній мірі використа

не це джерело. 50 Разом з тим, таке джерело не завжди одна

ково відображає подію злочину. 

Місце події та його матеріальна обстановка є відображен

ням наслідків певної події,- відбитт ям, зовнішньою формою 

вираження змісту цієї події. У філософському змісті відобра

ження це - загальна властивість матерії, яка виражається у 

здатності матеріальних тіл шляхом власних змінень відтво

рювати особливості взаємодіючих з ними тілУ Р.С. Белкін 

пише, що відбиття злочину у навколишньому середовищі 

це ті зміни, які у ньому викликає злочин. За ними і передба

чається розкрити й розслідувати злочин. 52 Подія злочину є 

один з матеріальних процесів дійсності і як такий перебуває 

у зв'язку й взаємозумовленості з іншими процесами, подія

ми та явищами, відображається у них і сам є відбиттям яки

хось процесів. 53 В. О. Коновалова вказує, що місце події являє 
собою фрагмент об' ек тивно існуючої події, де відбиті його 

окремі сторони, моменти. У більшому або меншому ступені 

воно містить інформацію про подію злочину, виражену в 

зміненні обстановки, слідах перебування злочинців, слідах 

його дій, їх наслідків, намірів злочинця та інших даних. 54 

На місці події можуть мати місце перекручені та неповні 

відображення. Р.С. Белкін і А.І. Вінберг цілком правильно 

50 евенесон А., Бендель О. Раскрьrтие прес·гупленпй. Современньrе методьr 
расследования уголовнь1х дел. -Пер. с англ. І Под ред. С . П. Митричева.- М . : 

Изд-во иностранной лит-рьr, 1957. - C. l3. 
51 Краткий словарь по философии І Под общ. ред. И.В. Блауберга, И.R. Пан

'І'ИНа. - 4-е изд.- М.: Поли·гиздат, 1982.- С . 235 . 
62 Белхин Р. С. Rримпналистика: проблемьr сегодняшнего дня. 3лободневньrе 

вопросЬІроссийскойrtрнминалис·l'Ики. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2001. - С.53. 
5

" Белкин Р.С. Ленинская 'l'еория О'l'ражения и ме·годолоrические проблемьJ 
советскойкриминалнстики. - М.: НИ иРИО ВШМВД СССР, 1970. - С. 9. 

54 І\:оновалова В.Е. Правовая психология: У чеб. пособие. - Х: Основа, 1990. -С . 79. 
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пишуть про те, що процес відображення, .який лежить в ос

нові виникнення доказів, у силу своєї ситуаційності може 

призвести до утворення перекручених та неповних відобра

жень. Це може бути наслідком відхилення у процесі виник

нення доказів (наприклад, внаслідок специфічних, не'rипо

вих умов слідоутворенн.я), перерви у протіканні цього проце

су або його маскування. 55 

Таким чином, залежно від характеру відображення на місці 

події злочищіможна уявити ситуації, коли подія злочину: 

1) має дійсне відображення; 
2) не має повного відображення; 
3) не знаходить свого .явного відображення; 
4) має фальшиве відображення. 
Анкетування та інтерв'ювання слідчих прокуратури і 

МВС· УкраЇНИ, проведене нами, ПОКазало, ЩО .ЯК ситуації 

огляду місця події, .які мали місце в їх практиці були заз

начені такі: 1) подія злочину мала дійсне відображення-
82% опитаних; 2) подія злочину не мала повного відобра
ження- 64%; 3) подія злочину не знаходила свого .явного 
відображення- 51%; 4) подія злочину мала фальшиве 
відображення- 32%; 5) інші ситуації- указали 2%. 

Названі ситуації вимагають відповідної їх інтерпретації. 

Запропонуємо стислу характеристику кожної з них: 

1) подія злочину має дійсне відображення - у цьому ви

падку у слідчого немає сумніву щодо характеру події та осіб, 

причетних до неї. Достатній обсяг інформації дозволяє при· 

пустити дійсність події. Проте на першому етапі розсліду· 

вання (.яким часто є огляд місця події) нерідко важко вирі· 

шит.щ., .які об'єкти треба оглядати на місці події, що із всієї 

обс'l·ановки є пов' .язаним з досліджуваною подією та має або 

не має суттєвого значення. 56 

55 Белкин Р .С., Винберг А.И. Крrrминалистика. Общетеоретические пробле

МЬІ. - М.: Юрид. Jrи•r•. ,-1973 .. - С.39; Белкин Р.С. Общая 1•еори.я советсІ;{оакрими
валистини. - Саратов: Изд•.ІЮ СаратовскоРо ун-та, 1986. - С. 82. 

56 В:олмаков В.П. Следственньrй осмотр. - М.: Юрид. лит., 1969. С. 66. 
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2) подія злочину не має повного відображення - завдан

ня слідчого полягає у відновленні повної картини події, що 

відбулася. Неповнота відображення може мати різний 

ступінь. Якщо відображення настільки неповне, що не пе

редає змін середовища, на основі яких можна судити про 

відображений об'єкт, тоді неповнота його є істотною. Якщо 

відображення недостатньо точно передає зміни середови

ща (наприклад, передає не всі можливі зміни), то така не

повнота несуттєва, тому що може бути компенсована до

казовою інформацією з інших відображень-доказів. 57 Ви

никнення неповного відображення пов' яз ан о з такими 

двома основними моментами: а) у процесі вчинення зло

чину подія повністю не відобразилась на місці події; б) 

після вчинення злочину виникли зміни об'єктів огляду

слідів та речових доказів; 

3) подія злочину не знаходить свого явного відображен
ня- така ситуація може виникнути якщо: а) знищено дані 

на місці подП; зміни в середовищі зникли, і акт їх виділен

ня із середовища став неможливим. 58 Разом з тим знищен
ня інформації на місці події (слідів та інших речових до

казів) характеризується виникненням іншої інформації 

слідів їх знищення: б) події у цьому місці не було; 

4) подія злочину має фальшиве відображення. Ситуа
ція фальшивого відображення передбачає відбиття не 

події злочину, а іншої події. Такі відображення мають 

місце при різних інсценуваннях. 'У цих випадках необхід

но звернути увагу на так звані негативні обставини, які 

несуть у собі інформацію не про злочин, чиїм відобра

женням вони нібито є, а про іншу подію - про інсцену

вання злочину. 59 Отже, потрібно завжди шукати ознаки, 
які не тільки найбільш чітко проявляються у даній си-

57 Белкин Р .С. Общая теория советской криминалистики. -Саратов: Изд-во 
Саратовского ун-та, 1986. - С. 83. 

58 Белкин Р.С. Зазнач. лрац.я.- С. 75. 
50 Там само. - С. 83, 84. 
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туації злочину~ а й подібного з аим або протилежного 

йому. 60 

Кожній з названих ситуацій огляду місця події відпові

дає найдоцільніша система так'І·ичних прийомів. Відповід

но можуть бути виокремлені такі системи так'І·ичних 

прийомів огляду місця події: 1) система тактичних прийомів 
при дійсному відображенні події злочину; 2) система так
тичних прийомів при неповному відображенні події злочи

ну; 3) система тактичних прийомів при відсутності явного 
відображення події злочину; 4) система тактичних прийомів 
при фальшивому відобрцженні події злочину. 

Такі системи мають найбільш раціональний ":Va ефектив
ний комплекс прийомів і повинні забезпечувати встанов

лення <<максимальної кількості інформації>> на місці 

події. 61 Однак, тактичні прийоми, що входять до системи, 

мають достатньо загальний характер. Їх подальша дифе
ренціація обумовлена видом злочину та його іІJдивідуаль

ними особливостями. В.П. Ко.цмаков правильно зазначає, 

що огляд місця події має специ;фіку стосовно різних видів 

злочинів, способів їх вчинення та приховування. 62 

Система тактичних прийомів при дійсному відображенні 

події злочину охоплює: 1) зіставлення первинних даних і об
становки місця події з метою виявлення слідів злочину; 2) 
аналіз окремих слідів на місці події; 3) моделювання події, 
яка відбулася. Анкетування слідчих прокуратури та МВС 

України, проведене нами, дозволило вс·гановити, що 74% 
опитаних вважають за доцільне застосовувати зазначені 

прийоми системи, а 52% - підтримують запропоновану по

слідовність їх реалізації. 

У спішне використання системи тактичних прийомів виз-

60 І\:олмаков В .П . Зазнач. праця. - С. 57. 
6 ' Коновалова В.Е. Теоретичесr<ие проблемьr слсдствепrrой тю<тики (По:зна

вательпа.л фуrш:цил логини и психологии в слсдствепной таr<тине): Автореф. дис . 
... д-ра юрид. в:аук.: 12.00.09 І Хюри.- Х., 1966.- С. 23. 

62 Колмаяов В.П . СледствеппьШ осмотр. - М.: Юрид. лит . , 1969. - С. 55. 
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начається ефективністю кожного з її компонентів (прийомів). 

Тому, є необхідність у розгляді змісту системи прийомів. 

Слідчий має певнуінформапію про характер події, що відбу

лася, ще до початку огляду місця події з повідомлень про зло

чин, оперативних даних, показань окремих осіб тощо. У дУЖе 

рідких випадках слідчий, який виїздить на місце події, не має 

хоча б деякого уявлення про подію злочину. Це уявлення може 

бути уривчастим, неправильним, неточним, але воно існує, 

тому що увага слідчого зосереджується на певній події, він 

продумує різні варіанти її можливого вчинення. 63 У ситуації 

дійсного відображення події злочину не повинно виникати 

суперечностей і невідповідностей між первинними даними та 

обстановкою на місці події. Тактичний прийом, який полягає 

в їх зіставленні, має на меті виявити якомога більше слідів 

злочину та речових доказів, визначити їх відносність. Слідчий, 

вирішуючи питання про відносність, повинен, виходячи з відо

мих йому вже конкретних обставин, уявити собі ту або іншу 

ситуацію, в якій даний факт грає якусь роль.64 

Важливим тактичним прийомом у даній системі висту

пає аналіз окремих слідів на місці події. Місце події є відоб

раженням минулого, яке може бути пізнане як результат 

вивчення обстановки і речових доказів переважно раціо

нальним шляхом. Слідчий сам злочину не спостерігав (без

посереднє сприйняття самоїподії злочину відсутнє), почут

тєве пізнання виражається у сприйнятті слідчим різних 

слідів злочину.65 Об'єк'l', який виявляють, у процесі огля-

63 RоноваловаВ.Е . Правовая психология: Учеб. пособие . - Х: Основа, 1990.- С. 51 . 
64 Ратанав А.Р. Судебная психология для следователей. - М.: НИи РИО ВШ 

МООП СССР, 1967. - С.215. 

У криміналістичній літературі зіставлення розглядається 'як логічний 
прийом, який. викорис·говує·rься при дослідженні й. оцінці доказової інформації, 

її зміс1·у, при пред' явленні доказів під час провадження слідчих дій (див.: Кри

миналистика. Краткал знциклопедия /Авт.- сост . Р.С. Белкин. - М. : Большая 

Российская знциклопедия, 1993. - С. 79) . 
65 Крюqков В.П . Установление лагической и фактической связи nри изуче

нии обстановки места происшествия І /ПроблемьІ уголовного процесса и крими

налиС1'ИКИ. - Свердловс:к, 19 73. - С. 15 7. 
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ду місця події спочатку розглядається та аналізується з 

точки зору його звичайної субстанції й призначення. Після 

цього аналітична діяльність думки спрямована на встанов

лення у виявленому об'єкті таких ознак, які свідчать про 

його використання у події злочину. Подальший аналіз пе

редбачає встановлення інших даних, які дозволяють виз

начити роль об'єкта, місце його використання, способи 

його застосування тощо. 66 В.П. Колмаков рекомендує 

піддавати аналізу такі ознаки та властивості предметів і 

слідів, що вказують на: 1) час виникнення їх на місці 
(аналіз тимчасових зв'язків слідів); 2) зв'язки об'єктів з 
даним або іншим місцем (аналіз просторових зв'язків 

слідів); 3) структуру предметів та слідів для вивчення їх 
групової належності; 4) ідентифікаційні якості слідів з 
метою визначення можливості ототожнення об'єктів, що 

їх утворили; 5) можливість виникнення слідів від одного 
або різних учасників розслідуваної події (потерпілого, вин

ного та ін.) або сторонніх осіб; 6) необхідно, крім того, ана
лізуватизв'язки слідів між собою та розслідуваною подією, 

механізм їх утворення; причини відсутності певних слідів 

і предметів або їх властивостей та ознак. 67 

Аналіз окремих слідів на місці події є тим першим С'l'у

пенем, який дозволяє встановити причинні зв'язки між 

ними. Правильно зазначає В. О. Коновалова, що аналіз до

казів, які виявляють на місці події, є першим ступенем 

установлення причинних зв' язків, що висвітлюють поход

ження цих доказів та їх роль у розкритті злочину. 68 Сліди 

(предме'l'И) перебувають у залежності один від одного. Роз

робляючи основи тактики пошуку речових джерел дока

зової інформації, А.В. Попов указував, що виявлення од-

""Коновалова В.Е. Психология в расследовании престуnлени й. - Х.: Впща 

школа, 1978.- С.54. 
67 Колмююв В.П . Зазнач. працн. - С . 131. 
68 І\.оновалова В.О. Проблемилогіки і психології у слідчій ·rак·rиці.- Х ., 1965. 

- с. 66- 68. 
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ного сліду або його час•rок, або ознак слідів повинно на

ш·rовхувати на пошук інших речей або інших слідів. Інакше 

кажучи, суть у тому, щоб, спостерігаючи одні матеріальні 

наслідки злочину, і осмислюючи спос·rереження- уміти 

прогнозувати наявність інших матеріально виражених 

наслідків. 6 9 Таким чином, використання тактичного 

прийому, який полягає в аналізі окремих слідів на місці 

події дозволяє: 1) виявити більш широке коло слідів (пред
метів), що мають відношення до певного злочину; 2) виз
начити залежності й взаємозв'язки між ними; 3) не брати 
до уваги сліди, які не стосуються події. 

_- Наступним тактичним прийомом у розглядуваній системі 

є моделювання події, яка відбулася. В .І. Попов зазначає, що 

завдання огляду місця події не зводяться тільки до виявлен

ня, фіксації слідів і речових доказів, але вимагають уявно

го відтворення- (моделювання) механізму злочину. 70 Моде

лювання використовується не тільки для пояснення вже 

відомих, а й для виявлення нових властивостей, зв'язків 

об'єкта, які не можуть бути виявлені при його безпосеред

ньому вивченні. 71 Щодо діяльності слідчого в уявних моде

лях відтворюється <<картина>> події, за їх допомогою оціню

ються докази, будуються версії. 72 Кожна уявна модель вчи
неної події щодо розслідування будь-якої категорії злочинів 

має більший або менший ступінь ймовірності, зумовленої, 

:1 О/ \ 1 Юl'О боку, наявною інформацією (її доказовою цінністю), 

1 i t t ttюгo боку - числом обставин, які необхідно з'ясувати 

/\JІІ І t t<"' t 'Н tt овлення об'єктивної істини по справі. Повнота 

' -
"" І Іо ІІ оt• Л. І І. 1'нк1' ІІЧеские приемЬІ поиска вещесз·веняьtх ис·t·очников дока-

:ІІІ' І ' f'.ІІІ•<" ' ' " '' '"' " " ІІ нфnJ)мации . - Алма-Ата, 1976 . - С . 16, 17 . 
. ,., ІІ о ІІ <н< 11 И . ІІс · н лологаческие аспектьІ асмотра места происшествин по де

JІШ'ІІ о у НІІІ!• '• ІІНХ І / І'н!~КРЬ< 'І ' Н е тяжких преступлений против личности: Ma'l•ep. 
ня.уч. ІІ рЯК'І '. кпнф . м., 1972 . Ч . 1. - С.74-76 . 

71 Кратни й CJJOHAl> І но фи;юсофии /Под общ. ред . И .В . Блауберга, И .К . Пан
ти на. -1-е и:щ. М.: ІТшш·•· •нща • •·, 1982. - С.190, 191 . 

72 Лузгин И.М . Метпдологические проблеМЬJ расследованин. - М.: Юрид . лит . , 
1981. С. 164 . 
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моделі суттєво полегшує визначення шляхів виявлення тих 

частковостей, .які перетворюють уявну модель у дійсно вета

новлені обставини. 73 Т.С. Волчецька зазначає, що в силу своїх 
особливостей уявне моделювання виступає .як необхідний 

пізнавальний засіб, .який багато у чому допомагає процесу 

управління розслідуванн.ям74 • Моделювання механізму зло

чину та вигляду злочинця складає психологічний процес, 

.який Грунтується на речових джерелах інформації. 75 Вико

ристання такого процесу надає можливість робити передба

чувані висновки стосовно тих або інших елементів, зв' .язків 

та відносин об'єктів, що пізнаються. 

Тактичний прийом, .який полягає в уявному моделю

ванні (відтворенні) події дозволяє: 1) виявити нові факти; 
2) виявити певні невідповідності. При дійсному відобра

женні події злочину уявна модель повинна збігатися з 

інформацією, виявленої на місці події. Якщо ж між ними 

виникають суперечності та невідповідності, значить ситу а

ці.я огляду спочатку неправильно прогнозована. 

Інтерес .являє система тактичних прийомів при непов

ному відображенні події злочину, .яка охоплює такі прийо

ми: 1) аналіз окремих слідів (предметів), їх ознак, розта
шування; 2) використання уявної реконструкції окремих 
елементів події; 3) моделювання з метою відтворення події, 
яка відбулася; 4) зіставлення модельованої події і реаль
ної картини місця події. Анкетування та інтерв'ювання 

слідчих прокуратури і МВС України, проведене нами, по

казує, що 74% опитаних вважають за необхідне викорис
товувати зазначені прийоми при неповному відображенні 

73 Коновалова В.Е. Правовая психологюr: Учеб. пособие. - Х.: Основа, 1990. 
-с. 88, 89. 

н Волчецкая Т.С. Современнме проблемь.т моделироваимя в криминалисти
ке и следственной практю<е: Учеб. пособие. - Калининград: Калининград. ун-т, 

1997.- с. 15. 
75 Матусинский С . В. Механизм преступления и rrроблемьr его установлениsr І І 

Актуальньrе проблемьr уголовного процесса и криманалис1•ики на совремеином 

3'ГІШе . - Одесса: Одесский ун-т, 1993. - С.178. 
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події злочину, а 32% - відзначаю·гь, що ними застосову

Ю'І'ЬСЯ тактичні прийоми у запропонованій черговості. 

Розглядувана система прийомів використовується у разі, 

коли на місці події виявлені окремі предмети чи сліди злочи

ну і механізм події недостатньо виражений. Огляд місця події 

при неповному відображенні події злочину необхідно розпо

чинати з аналізу окремих слідів (предметів), їх ознак, роз

·гашування. Цей тактичний прийом дозволяє визначити 

об'єкти, які мають значення у справі, встановити зв'язки 

між окремими слідами та їх можливе місцезнаходження. 

Так, наприклад, дев' ятирічна І. не повернулася зі школи до

дому. Її було знайдено мертвою в ямі на пустирі біля школи. 
Огляд місця події ускладнився тим, що ще до приїзду слідчо

го труп було перенесено до одного з приміщень школи. Під 

час огляду місця події слідчий проаналізував плями бурого 

кольору, схожі на кров. Такі плями були виявлені не тільки 

в ямі, а й на пустирі. Крім того, слідчий виявив на rpyн'l'i оз

наки волочіння трупа. Вивчення цих слідів, їх конфігурації 

і розташування дало можливість слідчому за 23 метри від ями 
знай'І'И шпильку для волосся та портфель І. Таким чином, 

аналіз слідів сприяв дослідженню не тільки місця прихову

вання трупа, а й місця, де було вчинено напад на жертву. 76 

Неповнота події злочину викликає необхідність викори

стовувати уявну реконс·грукцію його окремих елементів. 

Уюш реконструювання здійснюється на підставі відобра-

Іt<'ІІІ• ІІІіявних образів, що виникають у слідчого як наслідок 

І'ІІJІІІііІІН ' І 'ТЯ певних об'єктів і (або) їх опису. Реконструкція 

ІІІН' ' І y ttl\(: 11р111'ьому "як початковий етап або умова, тактич
ІІ1Іі1. ІІJНІіІом nровадження тієї або іншої слідчої дії". 77 Як 

'ГfН<тпчнніі ІІfНУЙом реконструкція визначається й в інших 

тп Архjн суду Даерживськоrо р-ну м. Харкова за.1993 р. 
77 Велкttн Р .С. 'Гмрия 11 11[11\Ктика сл:едственного зксперимента. - М.: ВШ МВД 

СССР, 1959. - C.ll; RриминА.ІtИСТJіКЗ. Rра.тка.язнциклоаедия /Авт.-сост. Р.С. Бел
кин. - М.: Бодьшая Росснііскаязндиклопедия, 1993. - С.б7; БелкинР.С. Rри:ми.на

листическал дНЦІn<лопедил. М.: :М:егатрон XXl, 2000. - C.l88, 189. 
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роботах криміналістів. 78 На нашу думку, як тактичний 

прийом виступає не будь-яка реконструкція, а лише та, кот

ра в~ ступає як спосіб уявного відновлення слідчим окремих 

елементів минулої події. 79 

V явна реконструкція можлива після ретельного ан алі
зу окремих слідів на місці події. Вона надає широкі мож

ливості висунути припущення щодо відсутніх елементів 

події, дозволяє відновити (уявно) її деталі, простежити 

зв'язки і залежності між наявністю (відсутністю) інших. 

Так, приогляді торговельного кіоску, де бу ла вчинена кра

діжка, слідчий звернув увагу на те, що внутрішні стіни 

пофарбовані зеленою фарбою, яка брудниться. За доrюмо

гою уявної реконструкції слідчий припустив, що злочинець 

при вчиненні крадіжки міг забруднитися фарбою і rrотім 

використати обгортковий папір для знищення її слідів. 

Огляд території біля кіоску дозволив виявити такий папір 

зі слідами нашарування зеленої фарби. 80 · 

Важливим тактичним прийомом у цій системі виступає 

моделювання з метою відтворення події, що відбулася. 

Найбільший інтерес з точки зору пізнавальної функції мо

делей, які відновлюються, у процесі огляду місця події, 

викликає те, що їх виникнення і руйнування здійснюють

ся в міру виявлення та оцінки доказової інформації. Тому 

вони є не тільки динамічними (рухливими, такими, що 

розвиваються), а й знову виникаючими та руйнівними за

лежно від обrрунтованості компонентів моделі, що визна-

78 Леви А. Л., Цьшарсr~ий Я.Г. Применение метода реконструr<ции при рас 
следовании. - М., 197 5. - С.4; Лу згин И.М. Методологические проблемьr рассле

дованил.- М.: Юрид. лит ., 1973. - С. 167-173; Лузгни И. М. Моделировавне при 

расследовании преступлений. - М.: Юрид. щІт., 1981. - С. 21; Лузгин И.М. Ре

конструкция в расследовании престуnлений. - Волгоград: НИи РИО ВСІ!І МВД 
СССР, 1981.- 60 с. 

79 І.М.Лузгів зазначає, що у певних випадr~ах мова йде про уявну реr~онструк

цію лк форму прояву уявного моделювання (див.: Лузгин И.М. Моделирование 

nри расследовании преступлений.- М.: Юрид. лпт., 1981.- С. 6). 
80 За матеріалами практики слідчого відділу УВС м. Харковаза 1993 р. 
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чають за оста'l•очним рахунком і її надійність. 81 І.М. Лузгін 
зазначає, що головною відмінною рисою уявних моделей 

як форми та способу мислення треба вважати .їх властивіс'l'Ь 

бути аналогами деяких, ще не пізнаних обставин, прихо

ваних зв'язків. Звідси перенесення знання за законами 

аналогії з уявної моделі на реальну ситуацію, її досліджен

ня з урахуванням модельного пояснення. 82 Мета моделю

вання при огляді місця події визначається конкретними 

особливостями розслідуваної справи й звичайно полягає в 

одержанні нових доказів, перевірці вже наявних, вияв

ленні та дослідженні слідів, одержанні інформації для ви

никнення нових версій. 83 При неповному відображенні події 

злочину таке моделювання може стосуватися: 1) частки дос

ліджуваної події; 2) її найбільш загальних рис; 3) кількох 
передбачених моделей. При всій ефективності уявне відтво

рення події небезпечно тим, що слідчий, трактуючи події 

лише зі своєї ·rочки зору, думаючи, що й інші особи повинні 

були діяти так, як діяв би він сам на їх місці, може помил

ково відкинути ті припущення, щодо яких вважає, що це 

"занадто nросто" або "занад·rо складно", "занадто нерозум

но" або "занадто розумно для злочинця". 84 

У ситуації неnовного відображення nодії злочину існує 

необхідність у зіставленні побудованої моделі nодії і реаль

ІІоЇ r<.яртини місця nодії. Такий nрийом виконує контрольну 

фуttt<цію, яка дозволяє встанови·rи наявність невідповіднос

· • ·соіі і І'уtt<'рсчностей між ними або nід'l·вердити їх збіг. 

ІІІІІІ/І сtrстема тактичних nрийомів використовується у 

' І ' ІІ ІІІІІІ ІІЛІ С Нх, коли подія злочину не знаходить свого яв-

" ' І СІІІІ О ІІ ІІJІ< ІІІІ І 1\.1•:. Правовая nсихология: Учеб. пособие . - Х.: Основа, 1990. 
С. !ІІ 

А~ Jly:JJ'" н ІІ .М . Модс•;шрование при расследовании nреступлений. - М.: Юрид. 
ЛИ'І'. , 1981. C.7rJ. 

63 Глааьrрин Ф. В . Модf'JІировзние обстановки места nроисшествия //Вопро
Сь! борьбh! с убиііс•J'ІІМt11 : Mn•t·cp . науч.-nракт . конф.- М., 1969. - С. 70. 

8
' РатІшов А.Р. Судебн я нснхо;югия для следователей . - М.: НИ и:РИО ВШ 

МООПСССР, 1967. С.249. 
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ного відображення. Загальна обстановка, інтуїтивно вгаду

ваний хід події злочину може вселяти впевненість, іцо ма

теріальні наслідки мають бути, не можуть не мати місця та 

їх потрібно шукати або тут, або в інших місцях. 85 Система 

тактичних прийомів при відсутності явного відображення 

події злочину охоплює такі прийоми: 1) зіставлення первин
них даних з інформацією з місця події; 2) залучення до участі 
в огляді осіб, які повідомили про злочин; 3) аналіз ознак зни
щення слідів; 4) аналіз іншої інформації з місця події та її 
зіставлення зі встановленими фактами. Анкетуванн'я та 

інтерв'ювання слідчих прокуратури і МВС України, прове

дене нами, показує, що 72% опитаних вважають за моЖли
ве використовувати зазначені прийоми системи, а 30% -за
стосовують у своїй практиці прийоми у рекомендованій по

слідовності та вважають її найбілЬш доцільною. 

У ситуації відсутності явного відображення події злочину 

на місці події звичайно первинна інформація про таку подію 

виходить від заявника (потерпілого або його родичів). Така 

інформація відрізняється за своїм характером, змістом та 

обсягом. Вона може мати вичерпні дані про те, що відбулося, 

а може бути досить неповною, уривчастою й навіть супереч

ливою. 86 Відсутність явного відображення події злочину пе

редбачає необхідність використання ·гак тичного прийому, 

який полягає у зіставленні первинних даних з картиною 

місця події. Цей прийом дозволяє зіставити інформацію, що 

надходить від потерпілого чи іншої особи, з інформацієЮ 

місця події. Таке зіставлення надає слідчому можливість при

пустити, міг чи об'єктивно не міг бутИ вчиненfІЙ злочин у 

цьому місці, які сліди повинні були б залишитися, їхню ло-

85 Попов А. В. Таr<тические nриемЬІ поисr<а веществепnьrх источников дока
зательственной информации. - Алма·Ата, 1976. - C.l7. 

86 Бьrховский И.Е. Некоторьrе особенности nервона чального зтаnа ра селедо

вания преступлений , совершенньrх в условиях пеочевидности І І Проблемьr рас· 

крЬІтия и расследования преступлений, совершеппьrх в условиях пеочевидпос

ти. -Волгоград: ВСШМВДСССР, 1989. -C.l6. 
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калізацію. У процесі зіставлення можуть бути встановлені й 

певні суперечності, неточності між описом місця потерпілим 

чи іншою особою і реальним місцем. 

Дуже корисним мо:Же стати використання такого так

тичного прийому системи, як залучення до участі в огляді 

осіб, котрі повідомили про злочин. Ці особи можуть нада

ти сут'І·єву допомогу слідчому у визначенні меж місця події, 

виявленні окремих слідів та предметів або ознак їх знищен

ня. Під час участі в огляді вони можуть давати пояснення 

з приводу походження тих або інших слідів, а також звер

тати увагу слідчого на ті або інші сліди й предмети, харак

терні їх ознаки та особливості, які вони вважають істотни

ми. 87 Однак, в окремих випадках особи, що повідомили про 
злочин можуть приховувати, неправильно інтерпретувати, 

надавати неправдиву інформацію про обставини події, яка 

відбулася. Таким чином, у ситуації відсутності явного 

відображення події злочину використання тактичного 

прийому, який полягає у залученні до участі в огляді осіб, 

юсі повідомили про цей злочин, сприяє або наданню допо

моги слідчому у встановленні механізму події, яка відбу

лася, виявленню слідів, ознак їх знищення, або підтверд

жепню неспроможності доводів цих осіб на місці події. 

Наступним тактичним прийомом у даній системі є 

ІІІІІ1ліз ознак знищення слідів на місці події. Завжди слід 

ІІJНІІІУСlшти можливість зміни ('rрансформації) об'єктів 

слідів та інших речових доказів - і тому їх по-

І'рІ ІІІо ІІІУ~t:1ти не тільки у первісному вигляді, а й зміне

ІІІІ.VІ , )\JIJ І '101'{) треба знати, яким змінам вони піддавали

<'JІ. кк :~мІ І ІІІ .І і слідами можуть відбуватися як наслідок 

ІІІІJІІІІІ. 11 рІІJІО/\ІІНХ умов або навмиснихдій злочинця. При

хunу ю•t 11 еJІЇ/\ІІ :ІJ ІО'ІШІУ, злочинець іноді намагається "стер

ти" від об ~ ж:uн н.н но дії, яка відбулася, змінюючи обстанов-

в7 Мnr<сутов И.Х. Осм.отр м<•с·гн нроисшествия.- Л.: ЛГУ, 1965.- С. 28. 
68 Колмаков В.П. СлслстА нш,1ЙО<~мотр. -М.: Юрид. лит., 1969.- С. 70. 
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ку на місці злочину, знищуючи сліди свого перебування. 89 

Особа, яка вчинила злочин, може спробувати замити, за

фарбувати або стерти свої сліди та сліди жертви, спалити 

листи або документи, вплинути на ті або інші предмети 

(речі) вапном, сірчаною кислотою та іншими хімічними 

речовинами. Іноді злочинець намагається знищити й труп 

жертви. Так, у справі про вбивствоМ. її вбивця С. розчле

нувала труп на частки і спалила у двох печах. При огляді 

будинку С. у печах були знайдені обгорілі кістки людини. 90 

У цих випадках відбувається перетворення слідів злочину 

на сліди їх знищення. Вивчення слідів знищення дає мож

ливість отримати інформацію про те, які сліди (предмети) 

були знищені, які способи використовував злочинець при 

їх знищенні, які засоби застосовував, які додаткові сліди 

міг залишити в процесі цієї діяльності. 

Система тактичних прийомів, що розглядається, перед

бачає використання й такого прийому, як аналіз іншої 

інформації місця події та її зіставлення із встановленими 

фактами. Значимість об'єктів_, що оглядають, не слід ро

зуміти спрощено й визнавати їх відносними до справи 

тільки у випадку, якщо вони слугували знаряддям злочи

ну, несуть на собі сліди злочину або з'явилися об'єктами 

злочинних дій. Окремі деталі місця події, не пов' язані без

посередньо з розслідуваною подією, могли вплинути на її 

механізм, сприяти або перешкоджати здійсненню певних 

дій. 91 Так, якщо той або інший предмет у силу свого поло

ження міг відіграти якусь роль у події злочину, він маr:: бути 

89 Белr~ин Р.С. Общая теория советской кримина.їrистики.- Саратов: Изд-во 

Саратовсrюгоун-та, 1986.- С.87. 
90 При ретельному огляді місця знищення: того або іншого об'єкта слідчий, 

як правило, знаходить які-небудь останки його знищення (спалення) (див.: Кол

макоn В.П. СледственнЬІйосмотр.- М.: Юрид. лит.,1969. -С. 70; МудьюгинГ.Н. 
Расследование убийств по делам, возбуждаемьrм в связи с исчезновением потер

певшего.- М., 1967.- С. 111) . 
91 Ратинов А.Р. Судебная психология для следоnателей. - М.: НИ и РИО ВШ 

МООП СССР, 1967.- С. 245. 
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вивчений у тих своїх .якостях, .які суттєві для розслідуван

ня.92 Такі об'єкти співставллються із вже встановленими 

фактами з метою визначення: їх відносності до справи. Ра

зом з тим, при недостатності фак'І'ичного матеріалу (інфор

мації), слідчий може встановити лише окремі уривки 

зв' .язків, окремі переходи між фактами. 93 

Заслуговує на увагу використання: системи тактичних 

прийомів при фальшивому відображенні події злочину. 

Така система повинна бути спрямована на виявлення: не

гативних обставин, .як ознаки інсценування злочину. Ця: 

система ·прийомів може бути запропонована у вигляді 

зіставлення:: 1) інформації місця: події з традиційним, при
родним перебігом події; 2) інформації місця: події з типо
вими аналогами; 3) слідів (предметів) з довідковими дани
ми; 4) слідів· (предметів), виявлених на місці події, між со

бою; 5) даних місця: події з доказами, точно встановленими 
по справі. Анкетування: та інтерв'ювання: слідчих проку

ратури і МВС України, проведене нами, дозволило встано

вити, що на думку практичних працівників у ситуації 

фальшивого відображення події злочину як тактичні 

нрийоми можуть бути використані: зіставлення: даних 

місця: події з доказами точно встановленими по справі (72% 
оннтаних); зіставлення: слідів (предметів), виявлених на 

М ІІ'І~і ІІОДіЇ, МіЖ СОбОЮ (60% ); Зіставле.ННЯ інформаціЇ МіСЦ:Я 
1111111 Іа 'І'радиційним, природним перебігом події (56%); 
Ін tІІІІІІРІІІІН слідів (предметів) з довідковими даними (52%); 
н· ,. 11 11 1111 н і в формації місця: події з типовими аналогами 

( ІН'У. · ): ІІІІІІІ' (16%). Результати проведеного анкетування 
<'Від•ш 'І'І•, "'о Іі2'Х) опитаних вважають за необхідне викори

С'l'ОНУВІІ'І'Іt .ІІІ:ІІІІІ'І<'ні тактичні прийоми у певних комплек

сах, а 24% . <"во'ій практиці намагаються: застосовувати 
тактичні нрн ііом 11 у рекомендованій послідовності. 

""Тамсамо. С.217 , 
93 Старченко А. А. Лоrющ н І'У/\Е'бном нсследоваюm. - М.: Госюриздат, 1958. С. 83. 
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Фальшиве відображення події злочини може бути вета

новлено шляхом зіС'l'авлення інформації місця події з тра

диційним, природним перебігом події. Ця традиційність, 

природність перебігу події визначається уявленням слідчо

го про її механізм та закономірний розвиток і протікання. 

Так, при виявленні трупа, який висить у зашморгу на ви

соті, що перевищує зріст загиблого, слідчий висунув вер

сію про самогубство. Потім уявив собі картину того, що 

трапилося: аби покінчити життя самогубством у таких 

умовах, загиблому треба було прив'язати мотузку до гач

ка, надіти зашморг на шию. Тому він повинен був скорис

татися підставкою достатньої висоти, на якій мали зали

шитися сліди його взуття, а на підлозі- сліди від підстав

ки. Відсутність підс·rавки або слідів, обов'язкових у разі 

самогубства, суперечить висунутій версії, виступає щодо 

неї як негативна обставина. 94 

Слідчий сприймає обстановку місця події як людина, 

~'У криміналістичній літературі немае загальновизнаного та чітr~:ого визна
чення поняття негативних обставин. Так, окремі автори під негативними обста

винами розуміrоть відсутні на місці події та предмстах ті або інші сліди, які у 

наслідок вчинення злочину повинні були утворитися (див.: Колмююв В.П. Так

тика производства следственного осмотра и следственного зксперимента.- Х., 

1956.- С.29). Недоліком тююго підходу е його однобічність, бо не тільки інфор

мщія про відсутність, але й інформщія про на.явпіс1•ь чого-небудь може бути 

негативною обставиною (див.: Овечкин В.А. Расследование преступлений, скрьr

ТЬІХ инсценировr~:ами: Учеб. пособие.- Х.: Юрид. ип-т, 1979. - С.38).lснує дум
ка, яrш дозволяє відносити до негативних обставин TRI<i явища, ЯІ<і суперечать 
тій чи іншій версії (див . : Бурданова В.С. Использо.яание негативньхх обстол

тельств при расследовании убийств //ВоnросЬІ борьбЬІ с убийствами: Матер. 

науч.-пр!шт. rшнф.- М., 1969. - С. 85). Такий підхід, на нашу думку, пов'яза
ний із суб'єктивними уявленнями слідчого, з його припущенн.ями і висуванн.ям 

версій. Однак , негативні обставини знаходяться у суперечності не тільки з пе

редбачуваним перебігом події, а й звичайним (природним) положенням речей 

(див.: Коновалова В.О. Негативні обставини і їх значення у розслідуванні зло

чшrів //РадянсьІ<е право. - К., 1958. - N2 6.- С. 52-58). Тому, можна вважати 
справедливим визначення поп.яття негативних обставин ЯІ< обставин (ознак 

явищ, дій), що суперечать уявленню про звичайний хід речей у даній ситуації 

(див.: Криминалистика. КратІ<ая зпциклопедия І Авт.-сост. Р.С. Белкин. - М.: 

Большая РоссиЙСІ<ая знциклопедия, 1993.- С. 45; БеЛІшн Р.С. Криминалисти
ческая знциклопедия.- М.: Мегатрон ХХІ, 2000.- С. 133). 
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яка володіє спеціальною підготовкою та навичками робо

ти у даній галузі. Професійні знання допомагають йому 

визначати докази, що повинні бути виявлені у цих обста

винах, співвідноси•rи їх з дійсністю та її особливостями. 95 

Можливість викриття будь-якого інсценування обумов

лена такими чинниками: 1) злочинець за суб'єктивними 
причинами не може бездоганно інсценувати обстановку 

події, бо він не має відповідних знань, у його розпоряд

женні не завжди є необхідні технічні засоби; 2) інсцену
вання об'єктивно не може збігатися з дійсною картиною 

події. Різниця у змісті цих подій, механізмі утворення 

слідів, характері дій учасників накладають певний відби

ток на місце події. На цю обставину зверталася увага у 

криміналістичній лі те ра турі. 96 

Тактичний прийом зіставлення інформації місця події 

з природним перебігом події дозволяє виявити негативні 

обставини, які суперечать йому. Розглядуваний прийом 

відомий у криміналістичній теорії як "уявне порівняння 

існуючого з належним". 97 Зокрема, В. А. Овечкін зазначає, 
що при уявному порівнянні існуючої обстановки з належ

ною остання існує у свідомості у вигляді моделі, яка засно

дапа на розумовій переробці сприйняття та уявлення, зав

жди відрізняється неповнотою, у значному ступені абст

Р ІІ t'гпістю. Тому, аби успішно здійснювати таке 

ІІоріІІІІJІІІН.я, 'l'реба володіти певними, достатньо повними 

СІ 'JІІІ:tІІМІІ уявленнями, причому порівнювати, після чут

'І'І 'ІІІІІ'с' t"І' і' 11 у rті знання і звернення до пам' .яті, саме загальні 

'І' '(JІ рс•м • оаtІІщи, І(Отрі характеризують уявну модель, вра-

Uh 1 \оІІошо .,""" 1\ , І •: . І !ршзовая психология: Учеб. пособие.- Х.: Основа, 1990. 
- с. но. 

0" Гат.иn:ов Л . І' . :!нанІІ•І. rrраця.- С. 250. 
07 Громоu ll .ll. < м<І'ІР М!'СТІ1 nрестуnления.- М., 1931. - С. 32; Николайчук 

И.А. СокрьІтио uрсс•тунm•о ІІ1 И кпк форма протнводействия расследованию: Мо

погрRфия І Под ред. Р. '. Н .Л!<ИІІІ\. - М.: Мегатрон ХХІ, 2000. С.140, 141; Овеч
І<ИlІ В.А. РасследоваuиІJ up ·с·rуuлепий, скрьrть1х ипсценировками: Учсб. посо
бие. -Х.: Юрид. ин-т, 1979. - С. 50, 51. 
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ховуючи її за "зразок", з уявним пізнавальним образом -
суб'єктивним відображенням. 98 

Більшою визначеністю відрізняється тактичний прийом, 

який являє собою зіставлення інформації місця події з ти

повими аналогами. Використання аналогії забезпечує пере

несення знань відносно одних фактів на інші досліджувані 

фак·rи, якщо між відомими та досліджуваними фактами є 

схожість. Головним є правильна діагностика вихідної ситу

ації, а потім здійснений пошук аналогів, які можуть принес

ти певну інформацію для поглибленого вивчення проблем

ної слідчої ситуації. 99 Помітивши подібність предметів у 

яких-небудь ознаках, ми можемо робити висновок про 

подібність їх і в деяких інших ознаках. 100 

Як типові аналоги можуть бу·rи запропоновані: 1) типові 
ознаки певного виду злочину; 2) типові способи вчинення 
та приховування злочинів. У процесі зіставлення слідів, 

предметів, ознак з типовими аналогами можуть бути ви

явлені й такі фактичні дані (або їх відсутність), яких не 

повинно бути (або вони мають обов'язково бути). Ці нега

·rивні обставини виступатимуть своєрідними сигналами 

фальшованого відображення події злочину. Так, до пожеж

ної частини надійшло повідомлення про пожежу. Черго

вий пожежної частини на місці події виявив обгорілий труп 

жінки. Для проведення огляду місця події і трупа прибу

ли слідчий прокуратури і судово-медичний експер't'. Труп 

знаходився у кімнаті на підлозі біля столу, поблизу була 

виявлена пр аска, ввімкненав електричну мережу. Карти

на події свідчила про те, що смерть потерпілої сталася від 

полум'я ·ra чаду. Однак, при ретельному огляді трупа на 
шиї бу ли виявлені два відбитки підковоподібної конфігу-

98 Овечкии В.А. Зазнач. праця. - С. 50. 
99 Зорин Г.А. Криминалистический риск: природа и методЬІ оценки: Учеб. 

пособие. Минск: БГУ, 1990. С. 84, 85. 
100 Краткий словарь по философии /Под общ. ред. И.В . Блауберга, И.К. Пан

типа. - 4. ·е изд. - М.: Политиздат, 1982. - С.13. 
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рації. Їх зіставлення з типовими аналогами (типовими оз
наками у разі смерті від дії високої температури) дозволи

ло віднести такі сліди до негативних обставин. Механізм 

утворення цих слідів випадав з послідовності дій, які ха

рактеризували дану подію. Судово-медичний експерт у 

висновку вказав, що смерть сталася внаслідок ураження 

електричним струмом, а два підковоподібні сліди на шиї є 

електромітками. Як підозрюваний був допитаний чоловік 

потерпілої, який зізнався у вчиненні вбивства і пояснив, 

що близькоп'ятої години ранку він увімкнув електричний 

дріт в електромережу, підійшов до жінки, яка спала, і до

торкнувся ним до шиї. Потім він поклав труп у кімнаті на 

підлогу, ввімІ~нув праску в електромережу, зачинив двері 

і пішов на роботу, тобто інсценував смерть жінки від не

щасного випадку. 101 

У криміналістичній літературі запропоновані переліки 

типових ознак, що характеризують ті чи інші способи зло

чинів. Так, стосовно розслідування вбивств є ознаки, які ха

рактеризують повішення, удавлення руками чи зашморгом, 

отруєння та ін. 102 Зокрема, формулюються такі ознаки удав

лення руками: 1) екхімози103 виявлені досить слабко; 2) на 
ІІШірі в області шиї виникають характерні напівмісячні або 

і 1 rшої форми крововиливи (сліди пальців і нігтів); 3) нерідко 
,. І'ІІf~ІН1 та крововиливи в області підборіддя, верхньої губи й 

1 р11:1 носа; 4) іноді є переломи ребер та ушкодження в області 
І'JІУІ\І'іі і жтюта (якщо злочинець ставав своїми коліньми на 

1'" о ІІІ мrr ІІ·ріІІ.ІІІІМІІ нрокуратури Харківської обл. за 1986 р. 1'' 11" 'ІІІ"·"''" r·ІІнrасл!'дователя/Кол. авт.: АлександровГ.Я., АпуринА.И., 
Лр.rум""'"' 'І' М . "ІІІ'· М.: Госюриздат, 1949. - С. 433-450; Осмотр местаироис

ІІІt•t•r·ІІнн ''''"""''""" с•щщоннтеля.- 2·еизд., испр. пдоп . -М.: ІОрид. лит., 1982. 
<.:. :.! І (J 221, ( 't•JII t ЩІІ ІОІІ І r.л ., Теребилов в. и. Первоначальвьtе следственнме 

д~ikr•нm1. М ; ШрІІJ\. JІ ІІ ' І'., 1969. С. 62-66; Селиванов Н.А., Теребилов В.И. 
ПервоІІІІЧІІJrr.нr.rr• t:JІІ'І\('ТНІ'ІІІІІ.rе 1\Рііс·rвня: Краткий справо,rник следова1~еля.- М.: 

l'осюрнЗf\!11', І9б(J. '. r,:{ 78; (.;удебно-медицинская зкспертиза: Сnравочник для 

юрис·J·ов /1\:од. uuт.: 1 tщur'JЩІ\UU И .В., ГJІадких А.С., 1\:рю:ков В.Н. и др. - М.: 

Юрид. Лll1.'., 1985. С. J 6 JOJ 'І'Н ін. 
103 Екхімозн це невелнч:кі крововилпви. 
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ці частини тіла потерпілого ).104 Такі ознаки можуть бути ви

користані при огляді місця події як типові аналоги. 

Ефективним тактичним прийомом у цій системі є зістав

лення слідів (предметів), виявлених в процесі оглядУ місця 

події з довідковими даними. Останні містяться у довідковій 

літературі та являють собою типові описи слідів, їх форми, 

зовнішнього прояву та локалізації. 105 До довідкових дав:их 

можуть бути віднесені й типові сліди, які свідчать про інсце

нування злочину. Зокрема, до таких даних можуть бути 

віднесені: 1) наявність трупних плям, що суперечать дан~й 
позі трупа (трупні плями на спині трупа, . яю,:й ле,жить рб

личчям додолу); 2) дві (або більше) странгуляційні борозни 
за наявності одинарної петлі; 3) наявність замкненої стран
гуляційної борозни; 4) сліди крові з рота, носа або з ушкод
жених частин тіла, які розміщуються нетипово відносно 

пози трупа (напрюшад, слід крові з рота до вуха трупа, який 

висить у зашморгу); 5) відсутність на руці трупа бризок 
крові, які повинні попасти на неї при пострілі у голову в 

притул (або на дуже близькій відстані) з короткост.вольної 

зброї, яка перебуває у руці потерпілого та ін. 106 

Фальшивість відображення події може бути діагносто

вана й шляхом зіставлення слідів (предметів), які виявлені 

на місці події, між собою. Таке зіставлення дозволяє вия

вити відсутність причинно-наслідковихзв'язків між окре

мими слідами, вс·гановити "подвійність картини події, в 

якій одні контури малопомітні, часом ледь виражені, інші 

очевидні, зрозумілі, кидаються в очі". 107 Вивчення слідів 

104 Селиванов Н .А., 'Геребилов В. И, П ервопачальпьте следствеюrьте действия: 
КратІ<иЙ справочнm{ следователя. - М.: Госюриздат, 1956. - С.65. 

103 Судебно-медицинская зксuертиза: Справочник для юристов jІ{ол. авт.: 
Виноградов И.В., Гладких А.С., Kpro1toв В.Н. и др. - М.: Юрид. лит., 1985. 
с. 16-101. 

100 Руководство по расследованию преступлений jІ\:ол. авт.: Братковская В. В., 
Бьтховсrtий И.Е., ГаnрилипаЗ.'Г. и др.- М.: Юрид. лит., 1967. - С.329, 330. 

107 Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. - М.: ПИ и РИО ВШ 
МООП СССР, 1967.- С.253. 
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на місці події сприяє виявленню й таких слідів, що знахо

дяться у суперечності та невідповідності з іншими. 

Як тактичний прийом системи використовують також 

зіставлення даних місця події з доказами, які '!'Очно вста

новлені по справі. У процесі огляду місця події слідчий має 

певну інформацію про характер події, а іноді й докази, що 

підтверджують ті чи інші факти. Тому зіставлення інфор

мації місця події з доказами, які точно встановлені по 

справі, дає змогу виявити невідповідності між ними і 

підтверджує штучний характер тих чи інших слідів. 
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Розділ 2. Тактичні основи обшуку 

§ 1. Поняття та види обшуку 

Відшукання прихованихоб'єктів (знарядь злочину, ре
чових доказів, трупів, осіб, які переховуються від суду і 

слідства) може бути здійснено під час проведення обшуку, 

процесуальний режим .якого визначений кримінально-про

цесуальним законодавством (статтями 177, 179-186, 188, 
189 КПК України). Обшук є одним зі способів отримання 
доказової інформації у кримінальному процесі. 1 

В юридичній літературі проблемам проведення обшуку 

приділялася певна увага. 2 Водночас вивчення слідчої прак

тики свідчить про існування суттєвих складнощів при про

вадженні даної слідчої дії. Результати узагальнення різних 

категорій кримінальних справ показують достатньо низьку 

результативність обшуків. 3 

1 Більш дет. див.: Денисюк С.Ф., Шешrтько Б.ІО. Системьr тактических nри
емов обьrска ( тактические комбинации) / / Весь1 Фемидь1.- Симферополь, 2001. -
N~ 1 (1 7). - С. 7-17. 

2 Белкин Р .С. Очерки криминалисти:чесІщй тактики: 1/чеб. пособие. - Вол
гоград: ВСШМВДРФ, 1993. -С. 171-176; ВасюrьевА.Н. Тактикао·rдельньtхслед· 
С'l1Веrшьrхдействий. -М.: Юрид. лит., 1981. - С. 45-101;ДенисюкС.Ф. Систематак
'J'пчних прm1омів обшуку: Автореф. дис . ... канд. юрид. наук: 12.00.09/ Нац. юрид. 
акад. Vкраїюr. - Х.:, 1 999; Денисюк С.Ф., ШепитЬІ~о В.Ю. Обьrск в системе след
ственпьrх действий (та:ктико·криминалистические проблемьr): Научно-практ. nо
собие. - Х.: І~онсум, 1999; Закатов А.А. Ямпольскnіt А.Е. Обьюк: Vчеб. nособие. 
Волгоград: ВСШ МВД СРСР, 1 983; Коновалова В. Е., ІІІенитько В.Ю. Обьrск: так~·н
ка и психология: 1/чеб. пособие. - Х.: Гриф, 1997; Михайлов А. И., Юрив Г. С. Обьrск. 
- М., 1971; Ратинов А.Р. Некоторьrе вопрось1 rrроизводства обьrска І І Вопрось1 І~рп
мннаJшс·rики. - М.: Госюризда'l·, 1961. - N~ 1-2 (16- 17); Ратинов А.Р. ОбЬІск и вьr
емІ<а.- М.: Госюриздат, 1961; Следствснrrьrс действия (процессуальная хараr<тери
стика, тактические и психологические особенности): Vчеб. пособне . - Волгоt·рад: 
ВСШМВДСССР, 1984. - С. 59- 93 та ін. 

3 Тю<, за даними С.Ф. Денисюка, m<ий здійснив вивчеІШя протоколів обшуr<у за 
кримінаJ!Ьними справами про злоЧJшн, що вчиняютьсп організованими ЗJЮЧJІННИМІІ 
груnа.м::и, тільки 42% проведених обшуків були ефективАимн (ди:в.: Денисюк С.Ф. 
Система тактичних nрийомів обшуr<у: Автореф. дис .... канд. юрид. наук: 12.00.09 / 
Нац. юрид. акад. України. - Х., 1999. С. 1, 2). Ф.Ю. БердичевсьІ~ийІІИПІе, що про 
поверхвевrrй харак'І·ер обшуків, лкі проводились по деmtим вивченим справам, 
свідчить та обставина, що в результаті nовторних обшуRів, при дослідувашrі вдавало
ся інколи виявити раніше невідомі докази (див.: Бер,І\ичевский Ф.Ю. НедостаткІІ в 
rrроведении отдельньrх следствевньrх действий / / Почему неr<аторьrе дела об убий
ствах возвращаются па дополнительное расследование. - М., 1968. - С. 91-93). 
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На думку відомого ·:юриста А.:К. Крачевського, обшук є 

слідчо:ю дією, .яка посягає на належний спокій, ·на недо

торканність сімейного осередка, на неrюрушність влас

ності, таємниці приватного життя, на одне з суттєвих прав 

людини, без .якого немислима громадянська свобода, осо

биста й майнова недоторканність всіх і кожного.4 Консти

туція "України встановлює певні гарантії у дотриманні прав 

та законних інтересів громадян при провадженні обшуку. 

Згідно зі статтею 30 Конституції 'України встановлено, що 
не допускається проникнення до житла або до іншого во

лодіння особи, проведення тамогляду або обшуку не інаRше 

як за вмотивованим рішенням суду. Стаття 177 КПК "Ук
раїни передбачає, що обшук житла чи іншого володіння 

особи, за винятком невідкладних випадків, проводиться 

лише за вмотивованою постановою судді. 

Обшук для підозрюваного, обвинуваченого, членів їх сімей 

означає хоча й санкціоноване законом, але небажане втру

чання сторонніх людей у їх квартиру, ознайомлення з ма

теріальними, особистими, інтимними сторонами їх життя. 5 

Проведення обшуку в процесі розслідування має солідаризу

ватися з нормами міжнародно-правових документів про пра

ва людини. 'У цих документах :недоторканність житла та по

в'язані з нею таємниці особистого і сімейного життя відне

сені до розряду найважливіших прав людини. Так, у 

)\<'юшра.ціїООН <<Проправалюдини» проголошено, що ніхто 

""можЕ> піддаватися довільному втручанню в його особисте 

11 І'ІМІ'ііІн• життя, довільному посяганню на його житло, тає

ІVІІІ 1 щю ііоІ'О І<Ореспонденції або на його честь і репутацію. 6 

• К]І 1 'І""" ІС" і і . К. О ) у•·о.ювном преследовании, дознании и предвари1·ельном 
расеJІІ'Д<НІІІttІtІІ ІІJН'<'т ·•олf>ниі1во судебвьІ:о.t Уставам 1864 г. - СПб, 1869. - С. 306. 

• След<'ТВ<ЧІІІІ.ІР до•н<'тАІ1ІІ ороцессуальная характеристика, тактические и 

психОJЮJ'ИУ.ЄСІ<ІІІ' uсоосощоІ'ТІІ: Уч.еб. нособие. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 

1981. - с. 81. 
6 Декларацщ1 ООН .о прявах человека• І /Права человека и судопроиз

водство . Варшава, 1993. С .8 . 
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Обшук розпочинається з того, що слідчий оголошує об

шукуваному постанову про провадження обшуку, що зас

відчується підписом обшукуваного на постанові. Слідчий 

пропонує обшукуваному добровільно видати всі предмети, 

документи та інші об'єкти, що мають значення по справі. 

При відмові добровільно видати ті або інші предмети вилу

чення здійснюється у примусовому порядку. 

Здійснення примусу під час обшуку передбачає, що об

стеження приміщень чи інших об'єктів може бути здійсне

но без згоди особи, у розпорядженні якої ці об'єкти перебу

вають. Кримінально-процесуальне законодавство (ст. 183 
КПК України) встановлює, що слідчий під час обшуку має 

право розкривати замкнені приміщення і сховища, якщо 

володілець відмовляється їх відкрити. 

У криміналістичній літературі існують різні підходи до 

визначення поняття обшуку. Розповсюдженою є думка, 

коли сутність обшуку визначають через мету та об' єкти. Так, 

деякі вчені-процесуалісти пишуть, що обшук- це слідча дія, 

спрямована на виявлення та вилучення знарядь злочину, 

речей і цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також 

інших предметів або документів, що мають значення для 

справи. 7 У такому визначення наголошується на спрям о ва

ності обшуку і об'єктах, які необхідно відшукати. 

Викликає заперечення визначення обшуку як процесуаль

ної слідчої дії, сутність якої полягає у виявленні, дослідженні 

та вилученні матеріальних джерел інформації, що мають зна

чення для встановлення істини по справі. в Зазначена дефіні

ція не охоплює суттєвих ознак обшуку. Виявлення, дослід

ження та вилучення матеріальних джерел інформації може 

1 Бажанов М.И. Предварительное следствие j /Советский уголовиьІЙ процесс j 
Под общ. ред. М.И. Бажанова, Ю.М. Грошевого. - К.: Вища школа, 1978. - С. 217. 

6 Салтевский М.В. Классификация и общая характеристика следственнмх 
действий І jСпециализированньІЙ курс І<риминалистики: для слушателей вузов 

МВД СССР, обучающихся на базе среднего спецнального юридического образо

вания: "Учебник І Отв. ред. М.В. Салтевский. - К.: НИи РИО КВШ МВД СССР, 

1987.- с. 249. 
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відбува•rися і в процесі проведення інших слідчих дій (наприк

лад, огляду місця події).9 

На нашу думку, головна відмінність обшуку від інших 

слідчих дій у його примусовому та пошуковому характері. 

Р.С. Бєлкін підкреслює, що обшук полягає у відшуканні 

об'єктів, що мають значення для встановлення істини по 

справі.10 М.П. Яблоков зазначає, що обшук- це слідча дія 

пошуково-розшукового характеру, яка полягає у цілеспря

мованому примусовому обстеженні приміщень та ділянок 

місцевості, що знаходяться у веденні обшукуваного, членів 

його родини або організації, та у такому саме обстеженні кон

кретної особи з метою виявлення та вилучення знарядь зло

чину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шля

хом, а також документів та інших об'єк1·ів, що мають зна

чення для справи.11 

Таким: чином, обшук - це слідча дія, змістом якої є при

мусове обстеження приміщень і споруд, ділянок місцевості, 

окремих громадян з метою відшукання і вилучення пред

метів, що мають значення у справі, а також виявлення роз

шукуваних осіб. 

'У криміналістичній лі те ратурі традиційно розглядають

ся різні види обшуку. Р.С. Бєлкін виокремлює такі види 

обшуку: обшук особи, приміщення, обшук місцевості; об

шук транспортних засобів, обшук особи; груповий і повтор

" и іі обюук. 12 А.І. Вінберг визначає: обшук особи, обшук у 

••І 111 мі 11 ~<' rІнях, обшук на місцевості, а ·rакож одиночні, гру-

" І І• • J\1ІІ•І ' ІІІІ ІІОІnднтисяіздумкою, що виїмка є різновидом обшуку (див.: Ка

роrt•ІІІІ 1~.1\. І'Ін'<'Jн•доннние отдельнЬІх видов nрестуnлений в сфере зкономики и 

мf!ЖДУІІІІfІІЩІІОІ ' ІІ ІІО' І' ру,цнн•tес·гвапо уголовнЬІм делам: "Учеб. пособие. - М.: Мос

кnвскн іі 1І<'ІІХОЛІН о СІЩІ1Альньтй ин-т, 2005. - С. 77). Така позиція суперечить 
чинвому крим І 11 11 л І •ІІ u 11 j)(ЩССуальному зюинодавству. 

1о І3елкtш Р . С. І\:JІІ1МІ1ШlJІІІ С1'ИЧеская знциклопедия. - М.: Мегатрон ХХІ, 

2000. - с. 140. 
11 Яблоков Н.П. Крнмшtnдистика: "Учебник. - М.: Лекс3ст, 2003. - С. 231. 
12 Белкин Р.С. ІСрІ1мІ;ІІАJІ нстнческая знциклопедия. - М.: Мегатрон ХХІ, 

2000. - С.140, 141. 
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пові та повторні обшуки. 13 А.Р. Ратінов розглядає особли- · 
вості окремих видів обшуку: обшук у приміщеннях; обшук 

ділянок місцевості; обшук особи; повторний обшук; гру

повий обшук. 11 Сучасні підручники з криміналістики та

кож містять схожі види обшуків. 15 

Прагматичне значення має диференціація видів обшу

ку залежно від таких підстав: за характером об'єктів об

шуку: обшук приміщень, місцевості, транспортних засобів, 

особи; за характером об'єктів пошуку виділяють обшуки, 

спрямовані на виявлення людей, трупів (чи їх частин), зна

рядь та засобів вчинення злочину, предметів злочинного 

посягання, слідів, документів та інших об'єктів; за повто

рюваністю обшуків (первинний і повторний); за їх одночас

ністю (груповий і одиночний). 16 

У теорії криміналістики звернено увагу на виникнення 

нових видів обшуку. Так, у літературних джерелах наго

лошується, що обшук транспортних засобів - це відносно 

новий вид обшуку в слідчій практиці. 17 Причому, склад

нощі організації і провадження даного виду обшуку пов' я

зані перш за все з тим, що часто слідчий не має схеми (пла

ну) транспортного засобу. 18 

'" Впнберr А.И. Обмск І /Нас'І'Ольная книга следователя. М.: Госюризда•r·, 
1949. - с. 401-404. 

,. Ра'l·инов А.Р. ОбЬ1ск и вьrемка. М.: Госюрпздіl'l', 1961. С. 127 188. 
"Кримивалистнка: Учебннк І Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. -

М.: Юрид. ЛИ'І',, J984. - С. 311-317; Крпминалистика:УчебниrtІПодреl\. И.Ф. КрЬІ
лова. Л.: Изд-во Ленинград, ув-та, 1976. - С. 342; КрпминаJшстика: Учебн.uк І 
Отв . ред. Н.П. Яблоков.- М.: БЕК, 1995. - С. 434-442; Іtрпміналіс'гика: Підруч
нпк І За ред. В.Ю.Шепітьr<а. - К.: Вuдавшrчлй Дім •Ів Юрео, 2001. С. 295-
298; 1\:рнміналіс·rика: Підручюш І За ред. В.Ю. Шеnі·rька. 2-ге внд. переробл. 

і допов. - К.: Концерн • Вuдавнuчuй Дім «Ін Юре~, 2004 . - С. 294- 298. 
16 Крпміналістшtа: Підруч-ник І За ред. В.Ю. Шепітька. - 2 -ге ющ. переробл. 

і доnов. - К.: КоRдерн *Видавничий Дім •Ін Юре~, 2004. - С. 294, 295. 
' ' ІПепитько B.JO. Крнминвлнс·rика: Курс лекцлй.- Х.: •ОднссеІ1о, 2003.

с. 207. 
18 Курс крпмннашlспши. В 3 т. Т.1. Общетеоретич.ескне вопросЬІ. Криминалп

стическая техвика. І\:римивалистпческвя тактика І Под ред. О.Н. Іtоршуновой н 

А.А. Степанова. СПб.: Изд-во« Юридическийцентр «Пресс•, 2004. С. 578. 
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У сучасних умовах важливого значення набуває такий но

вий вид обшуку, як обшук комп'ютерних засобів. На думку 

В.М. Варцаби введення нового виду обшуку- обшуку засобів 

комп'ютерної техніки- є дискусійною проблемою в криміна

лістиці. Необхідно зазначити, що існую•rь противники як са

мого терміна обшук засобів <<комп'ютерної техніки>>, так і 

віднесення такого обшуку до самостійного виду. 19 Незважаю

чи на усю дискусійність таких поглядів не можна заперечува

ти специфічність і необхідність таких слідчих дій. Зокрема, 

Л.Б. Краснова пише, що при розслідуванні злочинів, вчине

них з використанням комп'ютерів, обчислювальних систем 

або іншої електронної техніки, слідчий стикається з нетра

диційними слідами злочинної діяльності або речовими до

казами і тут виникають нові об'єкти криміналістичних дос

ліджень: комп'ютерна інформація і засоби комп'ютерної 

техніки (3КТ). 20 

§ 2. Підготовн:а до обшуІ~У 

Підготовчі дії до обшуку мають важливе значення. Така 

підготовка охоплює певну прогностичну діяльність, а також 

виконання системи підготовчих заходів. Від того, наскільки 

правильно і точно слідчий визначить цілі і завдання плано

ваної слідчої дії, а також зможе прогнозувати умови її про

Щ11\Ження і вирішити інші криміналіетично значимі завдан

шr : тлежить кінцевий результат слідчої дії. 21 

У .11 і•r<'ратурних джерелах визначаються різні елементи 

JІі/\І ·о·r ·о вr<. ІІ/\0 обшуку. Так, М.П. Яблоков пише, що у підго

'І'Овку нхо;~jІ'І'h О'l'римання необхідної дода·гкової орієнтовної 

10 Rартщбн Н. М . І •о:зСJТі~ап:ия: злочинів, щовчиня:ються: організова.кими злочин
ними групами (1't\lt't'tщо·непхологічніоснови): Монографія.-Х.: Гриф, 2004. - С. 76. 

20 J<.pacнona Jl. В . оОбJ,тск- осмотр• средств компьютерн ой техники 11 Воро
нежские r~риминал-истич стt-ис чтспи.я: І Под ред. О.Я. Баева. - Воронеж: Изд-во 

Воронеж. гос. уп-1·а, 2000 .- Вьш. l.- С. 106. 
21 Курс криминалистию-t. В 3 т. 1' .1. Общетеоретические вопросьт. Крими:налис· 

тическан техпитtа. І<.римитталистичссt<ан ТЮ<ТИІ<а І Под ред. О.Н. Кортуновой и 

А.А. Степанова. - СПб: И:зд·во •ІОрндичесrшй центр *Пресс•, 2004. -С. 566. 
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інформації та розробка тактичного плану обшуку. У с.я підго

товча робота, розпочинаючи з прийн.ятт.я рішенн.я і до при

бутт.я на місце обшуку, повинна здійснюватися в ході слідчих 

і, головним чином, оперативно-розшукових заходів. 22 С.Г. Лю
бичев зазначає, що до виїзду на обшук слідчий має скласти 
собі у.явленн.я про місце обшуку та особу обшукуваного і 

членів його родини. 23 Більш докладно елементи підготовки 
до обшуку визначає М.В. Салтевський, .який вважає, що до 
такої підготовки вход.ять певні операції: збиранн.я необхід

ної орієнтуючої інформації відносно.об' єктt~. що обшукують

сл, осіб, діл.янок місцевості, розташуваJІН.Я підприємств, 

організацій, робочого місц.я обшукуваного, стану і на.явнос~і 

особистої охорони, сигналізації тощо; комплектування 
слідчо-оперативної групи (групи захоплення), проведення 

інструктажу; розробка плану обшуку; . визначення часу об

шуку; оснащенн.я слідчо-оперативної групи технічними і 

спеціальними засобами, транспортом; забезпечення струн:ту

ри управління і зв' .язку з вищестоящими підрозділами і чле

нами слідчо-оперативної групи; внесенн.я постанови і одер

жання санкції судді. 24 На думку М.І. Порубова; ПіДготовка 
до обшуку охоплює такі елементи: а) встановлення завдань і 

цілей обшуку; б) з' ясуванн.я відомостей про шукаНі об'єкти; 
в) вивченн.я осіб, у .яких буде проводитись обшук; г) вивчен

н.я приміщень і діл.янок місцевості, де має бути проведений 

обшук; r) визначення часу дл.я його проваДження; д) комп
лектування і інструктаж слідчо-оперативної групи дл.я про

вадження обшуку; є) прийн.ятт.я заходів до забезпечення 

слідчо-оперативної групи необхідними науково-технічнимИ 

засобами та транспортом. 25 Достатньо лаконічно називає ета~ 

22 Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник.- М.: Лскс8ст, 2003. - С. 232. 
23 Любичев С.Г. Тактика обьrска и вьrемки І І ·Криминалистика: Учебник І 

Под ред. И.Ф. Паптелеева, Н.А. Селиванова. - М.: Юрид. лит.-, 1984: - С. 309. 
24· Салтсвський М. В. Криміналістиrш. Підручник: У 2 т. Ч.2. - Х.: Консум, 

2001.- с. 165. 
2" Порубов Н.И. Тактиr~а· обьrска и вьrемrш І І Курс криминалистиrш І И.С. 

Аrщреев, Г.И. Грамович, Н.И. Порубо'В; Под ред. Н.И. Пору>бова. -Минск: Вьr
шзйшая школа, 2000.- С. 152. 
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пи у підготовці до обшуку О.Н. Коршунова: прийня'rтя рішен

ня про провадження обшуку; збір необхідної попередньої 

інформації; планування провадження обшуку. 26 

Прова.и.-кення обшуку пов'язане із певним припущен

ням. Р. С. Белкін зазначає, що логічною підставою для про

вадження обшуку слугує слідча (інколи її різновид- роз

шукова) версія, тобто у всіх випадках імовірне судження 

про місцезнаходження шуканих об'єктів. 27 Причому, як 

зазначено у законі, необхідні достатні підстави вважати, 

що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним 

шляхом, а також інші предмети і документи, які мають 

значення дл.Я :встановлення іСтини в справі чи забезпечен

ня цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні 

абомісці чи в якої-небудь особи (ст.177 КПК України). 

У процесі прийняття рішення про провадження обшу

куслідчий повинен мати уявлеіНІЯ про об'єкт пошукової 

діяльності. Об'єкт пошуку- це те, що необхідно відшука

ти, вnявити, знайти. Такими об'єктами є люди, трупи, зна

ряддязлочину,предметизлочинногопосягання,докумен

ти, сліди тощо. 28 Певне орієнтовне значення мають типові 
переліки об'єктів пошуку. Так, обшук передбачає відшу

Ісанl!я предме·тів, які можуть бути речовими доказами. 

агідно зі ст. 78 КПК України можна сформувати певні ти
Інщі групи таких предметів: 1. Знаряддя і засоби вчинен
ІІН ІJІО'ІІJну: а) вогнепальна і холодна зброя; б) предмети, 

111 1 <'ІІІ 1 ~і нльно виготовлені для вчинення злочинів ( знаряд
ЮІ ІJІому і :ІЛоf(ійськийінвентар-відмички, <<фомки>>, <<гу

<"ІІ'Іі .11 ІІІІІ•~ та ін.; знаряддя вбивства чи нанесення тілес-

'' І ~І>JІІІІ\ "'"НІ О 11 'Гш· ТІ!ІtІ1 обЬІСКІ1 и вьшмrtи І І Курс кримина.шrстиюr. В 3 
'І'. 'Г. І. 00"\''"''''ІІІІІ"І'ІІ'ІІ'І'І•ІІР во11рось•. JСриминалис·rическая техюrка. Кримнна
листІІЧt'~'~<НfІ 'І'!ІІ \'І'ІІІ<ІІ І І І о;\ Jl!'/(. О.Н. Коршуновой и А. А. Степанова. СПб.: Изд
во •ЮрLLДИ'Н.'СltІІІ"І 1\~'ІІ' І 'Р • llpt •c.: ••, 2004. С. 566. 

27 Белкин Р.С. оч .. рt 11 ІЧ>ІІІІ'ІІІІН\JІИ(''ГІІЧескОJЇ 'J'актикп: У<tеб. nособие.- Вол 
гоград: ВСШ МВД СССР, 199;!. С. І 73. 

""Коновалова В.Е., ПІенІІ"L'ЬІ{О 13. Ю. Обьrск: · тю,тrша и nснхология: Учеб. nо
собие. -Х.:Грпф, 1997 . C.lt!. 
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них ушкоджень- кастети, надолонники, кістені тощо); в) 

предмети, зберігання чи використання яких заборонено або 

потребує спеціального дозволу (ліцен~ії) (газова зброя, ра

діоактивні речовини, наркотики та ін.); г) предмети, які 

застосовуються у побуті, виробничій або іншій легальній 

діяльності (кухонний ніж, сокира, молоток та ін.); r) транс
портні засоби (якщо вони використовувались для досягнен

ня злочинного результату). 2. Предмети, що зберегли на 
собі сліди злочину (одяг чи взуття обшукуваного, яке має 

сліди крові, частки :r'рунту, жирові плями тощо). 3. Пред
мети, отримані як наслідок злочину (гроші чи цінності, які 

є предметом хабара; майно, що належить потерпілому, та 

ін.). 4. Інші предмети, що виступаю·rь засобом для встанов
лення істини у справі (фотознімки, записні книжки, дис

кети ЕОМ тощо). 29 

У літературних джерелах зазначається, що особливу 

групу об'єктів складають документи. Причому наголо·

шується, які саме документи підлягають виявленню під час 

обшуку. На сьогодні досить специфічну групу документів 

становлятьелектроннідокументи.Електроннийдокумент 

-документ, який передається по каналах зв'язку або в 

інший спосіб (на магнітних, оптичних носіях).30 У Законі 
України <<Про електронні документи та елек·rронний доку

ментообіг>> 31 надане таке визначення електронного докумен
та: «документ, інформація в якому зафіксована у вигляді 

електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити до

кумента>> (ст. 5). Т.Е. Кукарнікова підкреслює, що комп'ю
терні носії інформації (дискети, жорсткі диски, магнітні 

стрічки тощо), які фігурують по справі як речові докази 
29 Див.: І~оновалова В.Е., Шепить:ко В.ІО. Зазнач. праця. - C.l4, 15; І~римі

налістИRа: Підручник І За ред. В .Ю. Шеnіть:ка.- К.: J~онцерн • Видавничий Дім 
•Ін Юре• , 2004. - С. 292-294. 

30 І\укарникова Т .3. Особенности зле:ктронного документа кш< источню<а су

дебнмх доказательств І І Воронежс:кие криминалистические чтения: Сб. науч. тру

дов І Под ред. О.Я . Баева.- Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2003.- С. 206. 
31 Див.: Відомості Верховної Ради, 2003. - N• 36. - Ст. 275. 
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або інших документів, використовуються у звичайній для 

відповідних об' єктів процедурі. 32 

Під час підготовки до обшуку необхідно збирати різнобіч

ну інформацію про особу обшукуваного. Зокрема, у літера

турі наголошується.,. що до провадження обшуку необхідно 

отримувати дані про особу обшукуваного: 

1) прізвище, ім' я та по батькові, рік народження, сімей
ний стан, освіта, заняття, судимість, постійне місце про

живання, та ін.; 2) склад родини; 3) взаємостосунки з чле
нами родини і сусідами; 4) моральне обличчя, поведінка у 
побуті, на роботі, . у громадських місцях; 5,) спосіб життя, 
звички, нахили, заняття на дозвіллі; 6) професійні навич
ки; 7) знайомства, зв? язки та форми спілкування; 8) режим 
роботи на виробництві, в установі; 9) . взаємостосунки із 

спільно працюючими ос0бами; 10) наявність автомашини 
та інших транспортних засобів; 11) наявність вогнепаль
ної чи холодної зброї; 12) наявність інструмента; 13) на
явність дачі, садиби, гаража та ін. 33 В інших джерелах про

понується визначати такі групи ознак про особу обшуку

ваного: 1) соціально-демографічні; 2) соціально-біологічні; 
3) соціально-психологічні; 4) девіантні. 34 

До виїзду на обшук слідчий повинен також скласти собі 

чітке уявлення про місце його провадження. зи _Так, збиран

ня інформації про приміщення - одне з важливих умов 

ус нішної організації обшуку, оскільки дає можливість 

одержати різноманітні відомості. Ці відомості не лише ви

конують функцію майбутньої орієнтації на місці проведен

ня обшуку, а й створюють необхідні передумови для вису-

"
2 Кукаринкова '1'.8. ДокументьІ в уголовном процессе и криминалистике І І 

ВоронежсКИІ:) кримиrmлистические чтения: Сб . науч. трудов І Под ред. О.Я. Бае
ва. -Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. уп-та, 2001. - С. 166. 

""Михайлов А.И., Юрив Г.С. Обьrск. - М., 1971. - С. 8, 9. , 
34 Денисюr< С.Ф. Система тщ<тичпих прийомів обшуку:.Автореф . ... дис . капд. 

юрид. паук: 12.00.09 І Пац. юрид. ающ. України.- Х., 1999. - С. 10, 11. 
"

5 Любичев С.Г. Тактика обьrска и вьrемки І І Криминалистика: Учебник І 
Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А.Селивапова. - М.: Юрид. лит., 1984. - С. 309. 
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вання розшукових версій. :Крім '!'Ого, попереднє О'l'риман

ня інформації про приміщення сприяє економії часу і сил 

слідчого, забезпечує певною мірою його готовність до об

шуку, скорочує час, необхідний для орієнтації на місці. 36 

Сінтезам підготовчої діяльності до обшуку є його плану

вання. С.Ф. Денисюк зазначає, що важливим етапом підго

товки до обшуку виступає планування. Планування обшу

ку завжди передбачає здійснення прогностичної функції, це 

синтез, концентрований вираз його підготовки.37 3 ураху
ванням зібраної додаткової інформації слідчий планує про

вадження обшуку. Перш за все визначає час його проведен

ня і вирішує питання про можливості і доцільність викорис

тання залежно від обставин справи чинника раптовості.38 

Цей етап охоплює як складання реального плану, який уточ

нюється і доповнюється по прибутті на місце, так і низку 

підготовчих дій, що передують обшуку. Ці дії полягають в 

уточненні і конкретизації завдань обшуку: які об'єкти ста

нуть його предметом; їх кількість, групові та індивідуалізу

ючі ознаки; у яких місцях з врахуванням характеристики 

об'єкта можуть бути сховані.39 

§ 3. Тактичні nрийоми: обшУІ~У 

У теорії криміналістики тактика обшуку розглядаєть

ся щодо таких основних питань: 

1) що чи кого шукати; 
2) у кого шукати; 

36 Коновалова В.О., ШепітЬІ~о В.Ю. Юридична психологія: .АJ<ад. r~ypc: 
Підручник.- К.: Концерн •Видавничий Дім •Ін Юре», 2004.- С. 274. 

37 Денисюк С.Ф. Система тактичних nрийомів обшуку: Автореф. дис . ... канд. 
юрид. наук: 12.00.09 І Нац. юрид. акад. Уttраїни. - Х., 1999. - С. 1 1. 

38 Курс криминалистики. В 3 т . Т. 1. Общетеорстические воnросьr. 1-і:римина· 
листическая тех ни ка. Криминалистическая тактика І Под ред. О. Н . І~оршуновой 

иА.А. Стеnанова.- СПб.: Изд-во •Юридичесrшй центр •Пресс•, 2004.- С. 569. 
39 Аверьяпова Т .В., Белrшн Р .С., 1-і:орухов ІО.Г ., Россинсх<аsr Е.Р. Криминалис· 

тика: Учебник І Под ред. Р.С. Белкина. - М.: Изд. Группа НОРМА-ИНФРА-М, 

1999.-С.582. 
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3) де шукати; 
4) коли шукати; 
5) як шукати. 
Вона мала переважно описовий характер відносно окре

мих видів обшуку (обшук особи, обшук у приміщенні, обшук 

на місцевості). 40 У цей час деякі вчені відзначають наявність 

специфіки тактичних прийомів окремих видів обшуку 

(прийоми обстеження відкритої місцевості, тактичні прийо

ми обшуку транспортних засобів тощо), але фактично не на

зивають прийоми, підмінюючи їх порядком провадження 

обшуку. 41 Спроби виявити специфіку тактики обшуку за

лежно від виду злочину закінчувалися описом об'єкта 

пошуку, умов його провадження, але не пропозицією 

найбільш доцільних тактичних прийомів або їх комплексів. 42 

Запропоновані у криміналістичній літературі тактичні 

прийоми обшуку у певних випадках маютЬ ізольований ха

рактер (не показаний їх зв' язок з іншими тактичними прийо

мами), а деякі з них викликають серйозні заперечення віднос

но їх сутності, можливостей реалізації та використання. 

До тактичних прийомів обшуку окремі автори відносять 

<<суцільне обстеження всіх приміщень і предметів об ста

новки•> та ~вибіркове, або часткове, обстеження окремих 

40 Вивберг А.И., Шавер Б.М. Криминалистика. - 3-е изд., доп. и перераб. 
М.: Госюриздат, 1949. - С. 156- 161. 

'
11 Гусаков А.Н., Филющенко А. А . Следствевная тактика (в вопросах и О1'ве

тах): Учеб. пособие. -· Сверд.ловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991. - С. 84, 85. 
4

" ВслоІJ Н.М. НеІtаторьrе вопросЬ! тактики обЬІска по делам о пожар ах // V го
ловко ІІР(Н\Р<·суаJІhНЬІе н крrtмина.лнстические ч1·ення на Алтае.- Bьrn . 2 / Под 
РР/\. В. К: . І'щмо. Варкnул: Изд-воАлт. ун-та, 2003. - С. 14-19; Гавриш С.В., Гpyз
JtutІa В.Г., Дудншщв Л . .Л., Коновалова В.Е., МатусовсІtиЙ Г.А., Моисеенrtо .Л.Е., 
СаJІ'І·евuкІІ Іі M.n. :)ІtОJІОІ'ическне nрес·гупленин: квалнфнкация и методи:ка рас
следовантrя. Х., 1991. С. 182 184; Криминалистшtа: Учебви:к І Под ред. И.Ф. 
Герасимова, Л.Я. Дранки на. М.: ВЬІсшаsІ школа, 1994. - С . 372, 373; 1\:онова
ловаВ.Е. ОбьІСк // Расследованне хищений государственного ишr общественно
го имущества (проблемЬІ таrtтиюr п методпки). - Х.: Вища школа, 1987. - С. 74-
84; Мудьюгин Г.Н. Расследовавие убийств по делам, возбуждаемьІм в связи с 
исчезновением потерпевшего.- М., 1967.- С. 41-51 та ін. 
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приміщень або предметів>>. 43 Суцільне обстеженн.я доціль
но здійснювати або за часовою стрілкою, або проти часової 

стрілки; тобто рухаючись уздовж стін в .якому-небудь од

ному напр.ямку, поступово переход.ячи від одного предме

·rа до іншого. Вибіркове обстеження застосовуєтьс.я у тих 

випадках, коли характер шуканих об'єктів виключає мож

ливість їх приховуванн.я у nевн:их місц.ях. 44 Запропоновані 

<<nрийоми;> ·не є тактичнимИ, 'вонИ відображають те або 

інше пересуванн.я при обшуку, пор.ядок його організації, 

можливість ви:клЮченн.я пошуків у деяких місцях. Вказів

ки про суцільний або' вИбірковий пошуки є занадто загаль

ними, що не дозво.Л.яютt ефективно встановити місця 

найбільш імовірного зберігання шуканого. Різні модифі

кації шляхів пересування при обшуку (послідовне, пара

лельне, зустрічне та інші) не змінюють їх суті й також не 

можуть бути віднесені до тактичних прийомів. 

Не можна погодитися з позицією М. В. Салтевського про 

те, що серед загальних тактичних прийомів обшуку особ

ливе м:і:сце належить планомірності та послідовності, зас

'l'Осуванню технічних засобів і спеціальних зна:нь. 4u Помил
ковість такого підходу очевидна, тому що автор до тактич

них прийомів відносить і окреК1і принципи, і технічні 
прийоми, і навіть використання спеціальних знань. 

40 М.В. Салтевський при пошуку предметів обшуку'рекомеf!~Є з~стосовувати 
•відомі методи• огляду та дослідження: rюнцептричпий, ексцентричіrиі\:, фроrr
та.Льпий (д:Иіз .: Специали:зировалньrй І<урс r<:риминалистикИ д;я слушатслей ву
ЗОБ МВД СССР, обучаrоі:цихся на базе среднего спецнального юридического обра
зощ:ітrия: "Учебтrип. - К.: НИ иРИО КВІП МВД СССР, 1987. - С. 252; Салтевськкй 
М.В. Криміналістика. Підручник: "У 2 ч. Ч. 2.- Х.: Іі:онсум, 2001.- С. 168). 

' •·• Закатов А.А. Психологические особенности тактики производства след
ствепньrх действий с участием несовершепнолетпих: "Учеб. пособие. - Волгоград: 

ВСШМВД СССР, 1979.- С. 74; Кркминалистика: "Учебнm< / Под ред. Б .А. Виr<

торова, Р .С. Белкина.- М.: ІОрид . лит., 1976. - С. 293; Следственньrе действия 
(процессуалr.пая хараt<теристика, тадтические и психологичесr<ие особенпости): 

"Учеб. пособие.- Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1984.- С. 75. 
' " Специализнрованньтй курс криминалистики для слушателей вузов МВД 

СССР, обучатощихся па базе среднего спецнального торидичесr<ого образования : 

"Учебпиrt.- н:.: НИи РИО н:вш МВД СССР, 1987. - С. 252. 
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O.Q. Закатов як тактичні прийоми розглядає одиночний 
та груповий, спільний або роздільний пошуки. 46 Однак, це 

не тактичні прийоми, а суть розходження в організації об

шуку залежно від специфіки об'єкта пошуку, задіяних сил і 

засобів, кількості осіб, що беруть участь в обшуку. Організа

торська діяльність слідчого повинна поширюватися як на 

нього самого для забезпечення чіткості, послідовності, висо

кої результативності його власних дій, так і на інших учас

ників обшуку. 47 

У криміналістичній літературі до тактичних прийомів 

обшуку окремі автори відносять цілі напрямки діяльності. 

Так, 3. Г. Самошина пише, що тактичні прийоми при про
вадженні обшуку різних об'єктів не однакові, однак існу

ють прийоми, у рівному ступені віднесені до обшуку при

міщень і обшуку на місцевості: 

а) визначення можливих місць приховування предметів, 

що цікавлять слідство; 

б) вивчення особливостей обстановки на місці обшуку, 

що свідчать про недавно здійснені змінення; 

в) спостереження за поведінкою обшукуваних. 48 

Як тактичні прийоми обшуку окремі авторирозглядають 

ті або інші тактичні умови (раптовість, конспіративність та 

ін.). 19 Так, М. В. Салтевськийпише: <<Раптовістьіскритність 
не тільки організаційні начала (принципи), вони можуть 

роаrлsщатися і як тактичні прийоми, характерні для типо-

'' (' ІІJ\І'l ІІІ'ІІН І.rе 11ействня ( процессуальнав характеристика, тактические и 
"'" '"'"' ''""'''ІtІІР особенности): Учеб. пособие. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 
І [ІН І , ( ', 7 >, 

11 'І'ІІМ 1'11"11, (' 81\. 
'"І!ІJІІ.ІІІІ\І'ТІІJІІ,ІІІІІ\''"·: 'ІІмогuина3.Г. Обьtск І І Криминалисти:ка. - М.: МГУ, 

І9Gз. ·.;ню. 

'" Н:uм ІІІ:t'ІІ ро в В . ІІ Л Іt'І'УІІJІІ.н hІе проблемьt следственной так·rнки: Автореф. 
щtс .... 1\ ра ЮРІІf\. ІІnук: І :ОЦЮ.О9 М., J 989. - С. 25; Криминалистика: Учебниr< 
І Под ред. И.Ф. І\:рІоІJІULІU . Jl.: И:}Д· оо Ленивгр. ун-'l·а, 1976.- С. 344; Сnециали
зировавньr~• курс І<РИМІІІІІJЛІ1С'І'ІІЮІ І\JІЯ слушателей вузов МВД СССР, обучаю

щихся на базе среднего СnІ:'І\ІІlІльноrо юридического образования: Учебник. - К.: 
НИи РИО Н:ВШ МВД СССР, 1987. С. 251-253. 
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вих ситуацій •>. 50 Така позиція не зовсім правильна. Право
вою основою використання раптовості виступає c•r. 114 КПК 
України, згідно з якою слідчий несе повну відповідальність 

за <<законне й своєчасне проведення слідчих дій>> . Раптовість 
означає обрання зручного момен'l'У обшуку. Вона не завжди 

рівнозначна несподіванці обшуку для обшукуваного. У силу 

тієї або іншої причетності до події злочину він міг очікува

ти обшук. Раптовість у цьому випадку означає проваджен

ня обшуку в такий момент, коли він найменш очікуваний. 51 

Таким чином, раптовість це не тактичний прийом, а так

тична умова успішності проведення обшуку. 

Під конспірацією в юридичній літературі розуміють сис

тему заходів і засобів, спрямованих на збереження у таєм

ниці інформації та способів. її одержання, задуму розсліду

вання, підготовчих дій. 52 Питання про конспірацію в слідчій 

діяльності є спірним. На нашу думку, більш правильно го

ворити про слідчу •гаємницю53 • Разом з тим, не зачіпаючи 

самої суті проблеми, необхідно зазначити, що скритність або 

конспіративність може бути розглянута тільки як тактич

на умова обшуку, але не його тактичний прийом. 

І.М. Лузгін пропонує здійснювати-обшук із застосуван

J=ІЯМ відволікаючих прийомів. Він пише, що тюtий обШук 

використовується у випадках, коли слідчий заздалегідь має 

у своєму розпорядженні дані про місця приховування шу-

50 СпециализированньІІ'f курс криминалистики для сдушателей вузов МВД 

СССР, обучающихся на базе среднего спецнального юридического образования: 

Учебник. - К.: НИи РИО КВШ МВД СССР, 1987. - С.252; Салтевський М.В. 

Кримінаяіс1·ика. Підручник: У 2 ч. Ч. 2.- Х.: Консум, 2001. - С. 162. 
" 1 Белкин Р.С. Очерки криминалистичес:кой тактики: Учеб. пособие. - Вол

гоград: ІЗСШМВД РФ, 1993. - С.175. 
52 Кузьмичен В.С. Теорин и нрактика следственной дею·ельност11: Моногра

фия . - К.: НВТ <<Правюt:к*, 1997. - С. 70-72; ЛукьянчиковЕ.Д., Кузьмичен В.С . 

Тактические основьr расследования преступлений: Учеб. пособие. - К.: КВШ МВД 

СССР, 1989. - С. 35. 
•з У криміналістичній теорії nроводились спеціальні дослідження, присвя

чені проблемі слідчої таємниці (Див.: Маслов А.Е. Следственнан тайнакак сред

ство преодолеви я противодейст ВJ1Я расследованию: Автореф. дис .... канд. юрид. 
наук: 12.00.09.- Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2001). 
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каних речей, але при цьому в інтересах розслідування не

доцільно розкривати перед обшукуваним поінформо

ваність. І далі вказує, що відволікаючими прийомами може 

бу•ги послідовність обшуку, проведення вибіркового обшу

ку, навмисна затримка уваги на другорядних об'єктах 

тощо. 54 Вказівки автора на те, що слідчий «заздалегідь має 

у своєму розпорядженні дані про місця приховування шу

каних речеЙ•> не означає того, що він має повну й достовір

ну інформацію. Слідчий у кожному разі має ймовірне суд

ження про місцезнаходження шуканих об'єктів. 55 :Крім 

того, завдання слідчого полягає не у відволіканні уваги 

обшукуваного, а у спостереженні за його поведінкою та 

його психофізіологічними реакціями. 

Дослідження ·гактичних прийомів обшуку і здійснення 

їх систематизації передбачає необхідність розгляду їх си

туаційної обумовленості, виокремленн.я типових ситуацій 

обшуку. Водночас встановлення типових ситуацій обшу

ку дозволить не тільки передбачати їх виникнення у пев

них умовах, а й обирати цілеспрямовану тактику. 

У криміналіс·гичній літературі обшук визначаЄ'l'ЬСЯ таким, 

що відбувається у конфліктній ситуації. Так, Р .С. Бєлкін 

зазначає, що психологічна характеристика обшуку виріз

няється конфліктністю ситуації, в .якій він здійснюється, а 

:-1відси стресоними станами учасників обшуку.5'1 Ф. В. Гла
:н!J)ін указує, що обшуку властива конфліктна ситуація 

ІІІІІІН, н ~<і примусовий характер, є однієї з найважливіших 

Ін·оШtІt JІщ•тей п;ієї слідчої дії. 57 Зазначені позиції недостат

'''•<І ' t 'О''''і. І Іронадження обшуку може характеризуватися 

"' ltрн~ІІttІІІ ІІІ<"ttttm: УчсбtJІШ /Под ред. Б .А.Вихторова, Р.С.Белкина. - М.: 
Юрttд. Jlll't'., l!J 'їli. С. 2!1:1, 2!11. 

65 Пелr<ІІН І' .С O•tPpкrr криминАлистической тактики: Учеб. пособие. - Вол-
гоград: ІЗСШМDД РФ, НІ!):{. .173. 

•в Там са1мо. С. 175. 
57 Следственнnrе дІ'і\r.•rвин (ІІГJ<'щесr.уальнал характеристика, тактические и 

психологические особенuО<''L'и): Учеб. uособие. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 

1984. - с. 84. 
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й безконфліктністю ситуації, наприклад, проведення об

шуку під час відсутності обшукуваного або при доб

ровільній видачі предмета пошуку. А.В. Ду лов справедли

во зазначає й про можливість зняття конфліктної ситуації 

у процесі проведення обшуку. 58 

Розподіл ситуацій обшуку на конфліктні і безконфліктні 

має занадто широкий діапазон спрямованості. Обрання ж 

відповідної тактики обшуку, оптимальне використання 

тактичних прийомів передбачають диференційований 

підхід до ситуа•гивності обшуку. 

Ситуації обшуку можуть бути поділені на ті або інші 

види залежно від різних підстав. Так, залежно від присут

ності або навпаки, відсутності обшукуваного при обшуку 

можуть бути виділені дві ситуації: 

1) здійснення обшуку в ситуації присутності обшуку
ваного; 

2) здійснення обшуку в ситуації його відсутності. 
У кримінально-процесуальному законі (ст. 181 :КПК Ук

раїни) вказано, що під час обшуку по можливості повинна 

бути забезпечена присутність обшукуваного або повноліт

нього члена його родини, однак такої можливості може і не 

бути, і тоді обшуК проводи'l·ься за відсутності обшукуваного. 

Залежно від ставлення обшукуваного до пропозиції 

слідчого видати зазначені у постанові предмети чи доку

менти, а ·гакож вказати місце, де переховується злочинець, 

можна виділити такі ситуації обшуку: 

1) при добровільній видачі; 
2) при відмові від добровільної видачі. 
Ситуація добровільної видачі ще не означає, що обшук 

на цьому може бути завершений. Добровільна видача іноді 

може бути пов'язана: а) з видачею частини компрометую

чого матеріалу перешкодити виявленню головної, більш 

важливої частини; б) з видачею документів чи предметів, 

'" ДуловА. В. Судебнаяисихологил. - Минск: Вьrш~:йmалшкола, 1975. - С. 350. 
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щоб запобігти вилученню значної суми грошей або ціннос

тей, виявленню слідів і речових доказів по інших злочинах. 59 

Залежно від ставлення обшукуваного до здійснюваного 

обшуку можна виділити: 

1) ситуацію активної про'l'Идії (коли обшукуваний свої
ми діями намагається заважати проведенню обшуку, не 

виконує законних вимог слідчого чи працівника міліції, 

іс·1·ерично реагує на їхні дії, зневажає їх. Часом обшукува

ний прагне викликати слідчого на конфлікт, затіває свар

ку, влаштовує п]:ювокації60 ); 

2) СИ'l'Уадію нейтральної поведінки обшукуваного і його 
відмову від спілкування зі слідчим (коли обшукуваний де

монструє свою байдужість чи зневагу до дій сЛідчого, явну 
відмову від діалогу з ним, не бажає розмовляти, відповіда

ти на запитання. Якщо обшукуваний у такій си;уації і вклЮ
чається до спілкування, то його відповіді мають шаблонову 

форму: <<не знаю>>, <<шукайте самі•>, <•не пам'ятаю>> ·rощо); 

3) ситуацію надання допомоги слідчому під час прове

дення пошукових дій (н:оли обшукуваний намагається 

сприяти слідчому у його пошуках або ~мітує активну допо

могу: відкриває приміщення, сховища, пересуває ті або 

інші предмети, пропонує здійснити обстеження у тому чи 
іншому місці та ін.). · 

Результати анкетування слідчих прокуратури та МВС 

Уrtрнїни, проведеного нами, свідчать про те, що, на думку 

'rrtнr<'r'ІІ •ших працівників, найбільш, час'l'О обшукувані в про

'~,.,., 1 1і11 11 yrty займають такі nозиції: нейтральної поведінки й 
ні;ІМІ ІІІ ІІ ні.І\ <'ІІЇJІІ'-ування- зазначили 78% оnи'l·аних; актив

ІІОr ІІро·r·ІtІІіt ІІНавали 34%; надання допомоги слідчомуnід 
час здііі<:ІІ< rrrrн ІJ()mуковихдій -указали 16%. 

Си·t·уа,,ії о )ІІrуr<.у можуть бу'l'И диференційовані також 

59 Гycar<OR Л. І І., ФІІJІЮЩІ'ПТШ Л .А. СледственнаЯ ~актин;а (в вопросах и отве-
'l'ах): Учсб. пособие. 'notмлoncrc И:з11-nо Урал . . ун~та, 1991.- С. 78. · 

60 Ратинов А.Р. СудсбщІ>• ІІ<.:L1ХQЛ<Н'ИЛ длл следоватедей . .:_ М. : l-ІИ и РИО ВШ 
МООПСССР,1967. - С.231. •·· 
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залежно від передбачуваного способу схову предмета по

шуку. Тут можна простежити три типові ситуації, коли 

передбачається, що предмет пошуку: 

1) зберігається без спеціального маскування (докумен
ти знаходяться у шухляді письмового столу чи сейфі; со

кира, якою було вчинено злочин, лежить у сараї разом з 

іншим інструментом тощо); 

2) видозмінено або знищено (зливкам золота можуть на
даватися вид і форма предметів (елементів) домашньої об

становки; у квартирі, де відбувалося розчленовування тру

па, можуть пофарбувати меблі, замінити шпалери та ін.); 

3) сховано у спеціальних тайниках або інших суб'єктив
но недоступних місцях (обрання способу приховування не є 

повністю вільним, воно детерміновано низкою чинників, 

обставин, у тому числі й обстановкою дому чи квартири61 ). 

Разом з тим, вирішення завдання щодо обрання місця при

ховування спрямоване на пошук нового шляху, що не 

міститься в загальноприйнятих людських розумових стан

дартах. 62 Анкетування та інтер в 'ювання слідчих прокура'rу
ри і МВС України, проведене нами, дозволило встановити ті 

способи зберігання предмета пошуку, які зустрічалися в їх 

практиці при проведенні обшуків: предмет пошуку схований 

у спеціальних тайниках або іншихсуб'єктивно недоступних 

місцях (назвали 66% опитаних); предмет пошуку зберігаєть
ся без спеціального маскування (зазначили 48% ); предмет 
пошуку видозмінено або знищено (указали 18% ). 

Специфіка обшуку відображає й своєрідність запропоно

ваних груп ситуацій, їх взаємозв'язки та динамізм. Дослід

ження ситуативної варіантності обшуку дозволяє накресли-

61 Про вплив певних чинників на обрання способу приховування nредмета 

пошуку див.: Глазьrрин В.Ф. Jtовспект лекций ІЮ судебной nсихологии. Часть 
особенная. - Свердловс:к: УрГУ, 1978. - С. 15. 

62 Коновалова В.Е. Правовая nсихология: Учеб. пособие. - Х.: Основа, 1990. 
- С. 138; Коновалова В.О., Шепіт&ко В.Ю. Юридична псикологія.: Акад. :курс: 

Підручник. - К.: Концерн «Видавничий Дім •Ів Юре», 2004" - С. 263. 
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ти певні системи таRтичних прийомів, які будуть найбільш 

доцільними в тій чи іншій ситуації обшуку. Взаємозв'язок 

ситуацій обшуку та систем таRтичних прийомів (таRтичних 

комбінацій) може бути зображено схематично (Рис.З). Зап

ропонована схема вимаrає відповідних пояснень. 

здійснення обшуку зДійснення обшуку в ситуацїі 
в ситуацїі присутності 

обвинуваченого 
відсутності обвинуваченого 

~ 
ситуація обшуку ситуація обшуку 
при добрвільній при відмові 

видачі від добрвІльноі видачі 

1 t 
ситуація, коли припускається, 

ситуація 

~ ~ 
що предмет пошуку 

активної протидіі зберігається без спеціального 

маскування 

2f sf 

ситуація нейтральної 
ситуація, 

поведінки обшукуваного 
~ -+ 

коли припускається, 

та його відмова 
що предмет пошуку 

від спілкування 
видозмінений 
або знищений 

зf sf 

ситуація, коли припускається, 
ситуація наданнА що предмет пошуку 

допомоги слідчому 
~ 

___. приховується в спеціальних 
І1J)и провадженні ехованках або інших 

пошуків суб'єктивно недоступних 
місцях 

... t 7t 
Pul'. :J. Н.шсJІtо.т'яатс ситуацій обшуку і систем 
тш 111 ІІ'І ІІІІ . nри uо.м ів 

+ 

~ 

~ 

У.мовн.і 1tОзн.а'І"и: (1) система тактичних прийомів, спрямо

вана на діагностю<у доброujльної видачі предмета пошуку; (2) -
система тактичних ттрийомів, спрямована на усунення активної 
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протидії обшукуваного; (3) - система тактичних прийомів, спря

мована на подолання відмови обшуконаного від спілкування; ( 4) 
- СИС'l'ема так'rичних прийомів, спрямована на отримання поту

кової інформації від що обrr:rукує; (5)- система тактичних прийомів, 
спрямована на пошук об'єктів, що зберігаються без спеціального 

маскування; (6)- система тактичних прийомів, спрямована на по
шук видозмінених або знищених об'єктів; (7)- система тактичних 
прийомів, спрямована на пошук об'єктів, що зберігаються в спе

ціальних тайниках або інших суб'єктивно недоступних місцях. 

· Схема демонструє можливі варіанти ситуативних змін 

у процесі проведення обшуку і передбачає необхідні систе

ми тактичних прийомів, .які є найбільш доцільними у тій 

чи іншій ситуації. Перш за все обшук може здійснюватися 

у ситуації присутності або відсутності обшукуваного. Якщо 

обшукуваний nрисутній при обшуку, слідчий повинен зап

ропонувати йому добровільно видати об'єкти, .які розшу

куються. Після цього можливе виникнення двох різних си

туацій обшуку: при добровільній видачі та nри відмові від 

добровільної видачі. Якщо має місце добровільна видача, 

то обшук вже на цій стадії може бути завершений. Встано

вити істинність добровільної видачі або її фальшивість 

(підміна предмета пошуку, видача тільки його частини) 

допомагає використання системи тактичних прийомів, 

спрямованої на діагностику такої видачі. 

При відмові від добровільнqї видачі має місце перехід у 

два різних за своєю природою блоки ситуацій: 

1) блок ситуацій, що відображає ставлення обшукува
ного до здійснюваного обшуку (ситуація активної протидії; 

ситуація нейтральної поведінки обшукуваного та його 

відмова від спілкування; ситуація надання допомоги 

слідчому при здійсненні пошукових дій); 

2) блок ситуацій, що відображає передбачуваний спосіб 
збереження предмета пошуку (ситуація, коли передба

чається, що предмет пошуку зберігається без спеціально-
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го маскування; ситуація, коли передбачається, що пред

мет пошуку видозмінено або знищено; си•rуація, коли пе

редбачається, що предмет пошуку сховано у спеціальних 

тайниках або інших суб'єктивно недоступних місцях). 

Наявність зазначених двох блоків ситуацій відображає 

своєрідність обшуку, його психологічну подвійність (у про

цесі обшуку може відбуватися взаємодія як з матеріаль

ними об'єктами, так і з обшукуваним).63 Стосовно кожно
го блоку ситуацій пропонуються й два види систем тактич

них прийомів: 

1) пов'язані з взаємодією з обшукуваним (система так
тичних прийомів, спрямована на усунення активної протидії 

обшукуваного; система тактичних прийомів, спрямонанана 

подолання відмови обшукуваного від спілкування; систе

ма тактичних прийомів, спрямована на отримання пошу

коної інформації від обшукуваного); 

2) пов' язані з взаємодією з матеріальними об' єктами ( си
стема тактичних прийомів, спрямована на пошук об'єктів, 

що зберігаються без спеціального маскування; система так

тичних прийомів, спрямована на пошук видозміненених 

або знищених об'єктів; система тактичних прийомів, спря

мована на пошук об'єктів, схованих у спеціальних тайни

ІШХ або інших суб'єктивно недоступних місцях). 

Названі системи прийомів, виконуючи різні функції 

(І~іагнос·rичні, пізнавальні, психологічного впливи), дозво

.ІІІІІІУІ'1, Rизначити необхідніс'l'Ь пошуків, вплинути на обшу

' унн11ого , отримати від нього певну інформацію, обрати 

ІІІІІІ рнмоІ\ ношуків та виявити об'єкти пошуку. 

СІН"І 'І'МІІ 'І 'Ішти.чних прийомів, спрямована на діагности

ку до чюніJІ ІоІІОЇ uидачі, включає у свій склад такі прийоми: 

1) зі етн 1 ІJІ І' 111 ш інформації слідчого про предмет пошуку 

з реально ви.;щJ ruм; 

63 -у ситую(Їі нід ·У'І' ІІШ"І' І о нн укунаноr·о при обшуку має місце можливість 
виникненняситуаці й друРМО fіJНН<у, відображаючого передбачуваний спосіб збе

рігання предме·J•а пошуt<У. 
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2) постановку обшукуваному уточнюючих запитань про 
об'єкти пошуку; 

3) постановку обшукуваному контрольних запитань про 
невідповідність виданого й шуканого. 

Резули·ати анкетування слідчих прокуратури та МВС 

Украmи, проведеного нами, показують, що в ситуації доб

ровільної видачі шуканого практичні працівники викорис

тають такі тактичні nрийоми: зіставлення інформації про 

предмет пошуку з реально виданим (76% опитаних); поста
новка обшукуваному уточнюючих запитань про об' єкти по

шуку (68% ); постановка обшукуваному :контрольних запи
тань про невідповідність виданого й шуканого (56% ). 38% 
опитаних слідчих зазначили запропоновану послідовність 

реалізації тактичних прийомів як найбільш оптимальну та 

використовувану в їх практичній діяльності. 

Діагностика істинності або фальшивості добровільної 

видачі насамперед полягає у зіставленні тієї інформації, яку 

має слідчий про предмет пошуку, і тим, що запропонував 

до видачі обшукуваний. Таке зіставлення буде :корисним у 

тому випадку, коли слідчий має :конкретну інформацію про 

предмет пошуку. Ще при підготовці до обшуку він повинен 

отримати якомога більше інформації про об'єкти пошуку. 

У :криміналістичній літературі рекомендується встанов-

лювати такі відомості про предмети, які розшукують: 

1) найменування, призначення та :кількість; 
2) розміри, вага, обсяг, форма, колір тощо; 
3) з якого матеріалу виготовлені; 
4) індивідуальні ознаки (номера, клейма, позначки~ ха

рактерні пошкодження, які виникли в процесі експлуа

тації, тощо )64 • 

Відсутність точного знання про предмет пошуку nередба
чає необхідність постановки обшукуваному серії уточнюю

чих запитань про час, місце, nриродУ та мету придбання ви-

64 МІгхайлов А .И . , Юрнн r .c. ОбьІСК . - м., 1971. - С . 4.0 . 
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даних об'єктів; характ~р їх використання; місце зберігання 

та ін. Такі запитання дозволяють усвідомити взаємозв'язок 

предмета пошуку з іншими обставинами, виявити окремі 

протиріччя та неточності. 

За невідповідностями, що виникли між виданими об' єкта

ми та передбачуваним предметом пошуку обшукуваному 

можуть бути поставлені кон·грольні запитання. Постанов

ка запитань дозволить або усунути протиріччя, які виника

ють, та завершити обшук, або продовжити обшук, здійснив

ти пошукові дії. 

Система тактичних прИйомів, спрямована на усунення 

активної протИдії обшукуваного, може охоплювати: 

1) використання навіювання у формі наказу; 
, 2) роз' ЯСНеНЕЯ ІП~ПраБИЛЬНО ЗайНЯТОЇ обшукуваним ПОЗиціЇ; 

3) роз' яснепня необхідності надання допомоги органам 
розслідування. 

Результати анкетування слідчих прокуратури та МВС 

України, проведеного нами, свідчать про те, що на думку 

опитаних такі тактичні прийоми сприяють усуненню ак

тивної протидії обшукуваного: роз'яснення неправильно 

зайнятої обшукуваним позиції (зазначили 82% слідчих); 
роз'яснення' необхідності надання допомоги органам роз
слідування (назвали 60% ); використання навіювання у 
формі наказу (указали 56%); інше (запропонували 4% опи

'І'і\ІІнх). У своїх відповідях 32% слідчих відзначили розмі
Щ(' вп.я тактичних прийомів у системі як найбільш доціль

п , ВІІf<Ористовуване в їх практиці. 
Ц.н t' нt:тсма прийомів покликана змінити позицію обшу

куваного, ліІсвідувати спроби його протидії, зняти гостро

конфліт~'І'ПУ СИ1'У[Шjю. Усунення активної протидії обшу

куваного ІН'редб::Рtас необхідність застосування слідчим 

досить сильного п ихологічного впливу. Саме на такому 

впливі засновано тю<тичний прийом, який полягає у ви

користанні навіювання у формі наказу. До його застосу-
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вання прибігають особи, які володіють правом контролю

вати поведінку інших.65 

Навіювання у формі наказу може виявлятися у вказівках 
слідчого типу: <•обшукуваний, припиніть крик>>, «не зава
жайте проведенню обшуку>>, <<займіть певне місце>>, <•не 
ходіть по приміщенню>> тощо. Наказ обмежує дії обшуку

ваного, коректує його поведінку. Як правильно зазначає 

А.В. Дулов, його використання надасть можливість різко 
змінити поведінку обшукуваного, вивести психічне відношен
ня зі стану різкого конфлікту. 66 Разом з тим, використання на
віювання у формі наказу не дозволяє усунути переживання об
шукуваного, а придушує тільки зовнішні їх прояви. 6 7 

Важливим тактичним прийомом системи виступає роз' яс
нення неправильно зайнятої обшукуваним позиції. Слідчий 

має пояснити йому, що його поведінка неадекватно відобра

жає подію, що відбувається, що обшук викликано необхід

ністю та пов' язаний з його попередньою діяльністю. При цьо
му передбачається, що обшукуваний, виходячи зі своїх знань 

і життєвого досвіду прислухається до роз' яснень обшукувано
го; усвідомлює доцільність його рекомендацій. 

Наступний тактичний прийом системи полягає у роз' яс
ненні необхідності надання допомоги органам розслідуван

ня. Слідчий повинен переконати обшукуваного, що його 

присутність при обшуку виконує функцію не протидії, а 

надання допомоги у встановленні істини, є гарантією його 

інтересів. У процесі такого переконання здійснюється 
вплив на свідомість особистості через звернення до її влас

ного критичного судження.68 М.В. Костицький пропонує 
використовувати різні форми переконання з метою впли

ву на моральну та правову свідомість правопорушника: 
65 Юсупов И.М. Психология взаимоповимавия . - Казань: Та тарскос хв . изд

во, 1991. - с. 24. 
66 Ду лов А.В. Судебная психология. - Минсх: ВьІШзйшая школа, 1975. - С . 350. 
67 Головаха Е.И., Павипа Н. В. Психология человечесІtого взаимопопимания. 

- К.: Политиздат Унраивьr, 1989.- С. 156. 
68 Парьrгин Б .Д. Освовьr социально-психологичесной теории. - М. : Изд- 6 

«МЬІсль • , 1971. - С. 267- 272 . 
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логічне переконання, емоційне переконання-дискусія, пе

реконання-агі тація69 • Роз'яснення необхідності надання 
допомоги органам розслідування може знаходити різні 

прояви: заклик допомоr.ти правоохоронним органам; про

позиція видати шукане; пояснення можливості виникнен

ня окремих пом'якшуючих обставин та ін. 

Застосування системи тактичних nрийомів, спрямова

ної на усунення активної протидії обшукуваного, може не 

зняти гостроконфліктної ситуації. ·у цьому випадку обшу

куваний може бути видалений з місця обшуку. О. Р. Раті

нов пише, що таку особу видаляють, якщо не вдається при

звати її до порядку на місці обшуку. 70 

Інтерес являє система тактичних прийомів, спрямова

на на подолання відмови обшукуваного від спілкування. 

Вона включає до свого складу такі прийоми: 

1) роз'яснення мети і необхідності.об:tпуку; 
2) постановку нейтральних запитань; 
3) залучення обшукуваного до діяльності слідчого; 
4) словесну розвідку. 
Анкетування та інтерв'ювання слідчих прокуратури і 

МВС України дозволило визначити такі тактичні прийоми, 

які використовують практичні працівники у своїй діяль

ності у ситуації відмови обшукуваного від спілкування: сло

весна розвідка (6 7% опитаних)'; роз'яснення мети та необхід
ІІ<Х"І'l обшуку (64% ); постановка нейтральних запитань (62% ); 
·"'''У'ІNfНЯ обшукуваногододіяльностіслідчого(54% ); інше 
ІН" .. ). Р<~аультати анкетування показали, що 26% слідчих 
'' 1 м ,,,. 11с ,.,. 1 .rsт використовувати тактичні· rірийоми у послідов
ІІоІ"І ' І, 11 ІІН'N'ІJОЇ у розглядуваній системі. Запропонований 

1 омІІ JІІ't ,. ІІJІІІііомівпокликанийстиму.іІювати(змушувати) 
о >ШУІ уІІІІІІОІ'О N> сnілкування в процесі обшуку і отримува-

1'.й ві;~ ІІt.оІ'о """"У rюruукову інформацію. 
'Гаl<'L'И.ІJ 1111 і і ІІJНІ і1ом системи, дкий стосується роз' яснен-

uu Н:оt:тІІt\Ііt1іt М. Н НІІt'І\І'ІІttt• в юр1щнческую лспхо.~огию: ме1'одологическпе 
п теоретнчесюrе ІІpOбJtPMt.t, К:.: Внща школа, 1990. - С. 243- 245. 

'" Ра·гивов А.Р. Oбt,JC\t н ІІt.tt•м •ttt. М. : Госюриздат, 1961. - С. 82. 
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ня мети і необхіднос•гі обшуку, передбачає розкриття при

чин візи•гу слідчого, важливості виявлення об' єктів пошу

ку, зв' .язку обшукуваної особи з розшукуваним предметом. 

Цей прийом впливає на обшукуваного, спонукує його до 

аргументації відсутності у нього певних речей . 

Подоланню відмови від спілкування сприяє постановка 

<<нейтральних~ запитань, .які не пов'язані з предметом об

шуку. Відповіді на такі запитання ні до чого не зобов' .язу

ють респондента і, разом з тим сприяють його залученню 

до спілкування. У психології такий прийом іноді назива

ють методом <<зачіпки>>, .який дає змогу увійти в контакт із 

співрозмовником. Важливим тут є те, що співрозмовника 

необхідно <<спіймати на гачок>> інтересу, використовуючи 

для цього незначну подію, порівняння, особисте вражен

ня, анекдотичний випадок або незвичне запитанн.я71 • 

Важливим тактичним прУійомом у системі є залучення 
обшукуваного до діяльності слідчого. В юридичній літера

турі названий прийом був пропонований А.В. Дуловим .як 

ефективний спосіб усунення конфліктних стосунків 72 • Та

кий прийом включає пропозиції слідчого надати йому тех

нічну допомогу (відкрити шухляду або шафу, перенести 

білизну тощо). Процес <<спільної~ діяльності спонукує об

шукуваного до спілкування зі слідчим. 

Функцію подолання відмови обшукуваного від спілку

вання в процесі обшуку виконує також тактичний прийом 

<<словесної розвідки >>. 73 Такий прийом має силу побічного 

навіювання. 74 Слідчий звертається не до обшукуваного, а до 

інших учасників обшуку (працівників міліції, спеціалістів, 

71 ЮсуповИ .М. Психология в:заимопонимания.- Казань : 'l'aтapcRoe RH. изд
во, 1991. - с. 135. -

72 ДуловА.В. Судебная психология. - МинсR: Вьrшзйшаяшкола, 1975. - С . 350. 
73 ЯR тздтичний прийом, словесна розвідRа вnерше заnропонована Г.І . Борягі

ним. У подальшому зазначений прийом був визнаний багатьма !{риміналістами . 
74 Не можна погодитись з думкою окремих авторів про re, що словесна роз ві

ДІ{а має місце й тоді, коли слідчий безпосередньо спіЛІ{устьсн з обшуRувапи:м 

(див. : Михайлов А.И., Юрин Г.С. ОбьrсІс- М., С. 21). 
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понятих) з певними вказівками і пропозиціями (наприк

лад, про необхідність перейти до наступної стадії обшуку, 

доцільність пошуків у тому чи іншому місці, можливість 

застосування технічних засобів). Використання прийому 

словесної розвідки дозволяє слідчому не тільки діагносту

вати ставлення обшукуваного до того, що відбувається, а й 

спонукати його до спілкування, змінити поведінку й обра

ну позицію. Обшукуваний може відмовитись від зайнятої 

ним нейтральної позиції і зробити спробу вербальної вза є

модії зі слідчим. Він може здійснити постановку тих чи 

інших запитань, використовувати ініціативу відволікаю

чих бесід, висловлювати припущення про необхідність 

припинення пошуків тощо. 75 

Важливе місце посідає система тактичних прийомів, 

спрямована на отримання пошукової інформації від обшу

куваного. Вона охоплює: 

1) постановку уточнюючих запитань про особливості 
обстежуваного приміщення; 

2) постановку У'l'очнюючих заПИ'І'ань щодо розташуван
ня і призначення тих чи інших предметів; 

3) зіставлення інформації відповідей обшукуваного з 
реальною обстановкою місця обшуку; 

4) показ (демонстрація) окремих об'єктів пошуку; 
5) постановку контрольних запитань. 
Результати анкетування слідчих прокуратури та МВС 

України, проведеного нами, показали, що на думку прак

тичних працівників як тактичні прийоми, які сприяють 

отриманню інформації від обшукуваного, можуть бути ви

користані: зіставлення інформації відповідей обшукувано-

15 О. Р. Ратіпов пазивас т1ші свідомі дії обшукуваного, ЯІ<і мають за мсту: 
1) відволіr<ти того, хто провадить обшук від певних учасників і предметів; 
2) навіяти йому уявлепня про несуттєвість цих об' єктів або неможливість їх 

використання як сховища; 

3) замаскувати і закрити до rшх дoc.·ryn обшуr<уваного (див.: Ратинов А.Р. Судеб
наяпсихологиядляследователей. - М.:НИиРИОВШМООПСССР, 1967. -С. 240). 
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го з реальною обс·гановкою місця обшуку (указали 66% 
опитаних); постановка уточнюючих запитань щодо розта

шування та призначення тих чи інших предметів (62% ); 
постановка контрольних заnитань (60% ); пос·ганов:ка уточ
нюючих запитань про особливості обстежуваного при

міщення (56%); показ (демонстрація) окремих об'єктів 
обшуку (48%). На думку 36% опитаних слідчих у своїй 
діяльності вони намагаються використовувати тактичні 

прийоми у послідовності, що рекомендує система. 

_ Ве~ення діалогу з обшукуваним під час обшуку перед
бачає пев'ну його спрямованість і порядок, що сприЯє одер-

:· 
жанню інформації, яка цікавить слідчого. Пошукова 

інформація може бути отримана як результат використан

ня комплексу уточнюючих заnи·гань про особливості обсте
жуваного приміщення. Тут можуть бути з' леовані такі за

питання: кол:и здійснене будівництво дома чи коли прид

бана квартира?; коли мав місце останній ремонт дома чи 

квартири?; ~и не змінювався проект будинку?; хто прова

див ремонт приміщення?; коли й ким обклеєні шпалери, 

настелена під.7,19.Га тощо. 

Інтерес являє постановка уточнюючих заnитань щодо 

розташування та призначення тих чи інших предметів. 

Слідчому доцільно з' ясувати: чи не переміщалисл меблі (або 

інші предмети домашньої обстановки) останнім часом?; які 

предмети були переміщені та у зв'язку з чим?; що являють 

собою ті чи інші предмети домашньої обс·гановки?; чому 

окремі з них використовувались не за призначенням?; з 

якого матеріалу вони виготовлені? та ін. Постановка уточ

нюючих запи·гань не тільки дозволить з'ясува·ги ті чи інші 

факти, а й визнач,ити відношення до них обшукуваного. 

Слідчий же зможе використати таку інформацію для вису

вання пошукових версій і здійснення пошуку. 

_ Необхідним тактичним прийомом системи в;иступає 

зіставлення: інформації; яка міститься у відповідях обшу-
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куваного, з реальною обс'гановкою місця обшуку. Фаль

шивість відповідей обшукуваного неминуче буде пов'яза
на з можливістю виявлення суперечностей між запропо

нованим і реальним. Крім того, відповідаючи на запитан

ня, обшукуваний може допустити у своїх відповідях 

проговорки та винну поінформованість. 

3 метою отримання пошуконої інформації може вико
ристовуватися й тактичний прийом, який полягає у показі 

(демонстрації) окремих об'єктів обшуку. Як правильно 

зазначає А. В. Ду лов вплив на обшукуваного здійснюється 

й за допомогою тих об'єктів, фактів, які встановлюються 

під час обшуку76 • Показ обшукуваному окремих об'єктів у 

процесі обшуку має на меті визначити його відношення до 

виявленого намітити подальший напрямок пошуку. 

Отримання інформації від обшукуваного може бути 

здійснено також за допомогою постановки йому конт

рольних запитань. Їх постановка заснована на вже встанов
лених у справі даних і тому сприяє не тільки отриманню 

інформації від обшукуваного, а й її оцінки та корекції. 

Особливий інтерес становлять системи тактичних 

прийомів обшуку, пов'язані із взаємодією з матеріальними 

об' єктами. Характер їх спрямованості !'рунтується на імовір

нісному судженні слідчого про спосіб зберігання предмета 

попrуку. Шукаючий стоїть перед багатьма невідомими і зму

ІШ'ІІИЙ черпати матеріал, необхідний для вирішення, голов

ІІІІМ сrином у самому ході обшуку, при обмеженому часі та 

можл и нос'гях 77
• Запропоновані системи тактичних прийомів 

маЮ'І'І, }ІІ!JІJІ 'J'ІІ еобою t;восрідні алгоритми діяльності слідчо

го у тій чи jнІІІіі1 еитуоцН. А .їх ефективність повинна визна

чатися особливостл мп окр мих 'іх компонентів. 

Тому існус необхідніс'l'Ь у розгляді внутрішнього змісту 

76 Ду лов А. В. Су;1ебная ІІ С ІІ ХОJІОІ'ИН. - Минсrt: Вь1шейшая школа, 1975. 
с. 351. 

77 Ратинов А.Р. Судеб:ш:ш uсихоJюгия для следователей . М.: НИи РИО ВШ 
МООП СССР,1967. - С. 234. 



256 В.Ю. Ш enimь1eo 

систем •rаК'rичних прийомів. Система тактичних прийомів, 

спрямована на пошук об' єктів, що зберігаю·rься без спеціаль

ного маскування, включає у свій склад: 

1) аналіз обстановки місця обшуку з метою визначення 
місць природного зберігання предмета пошуку; 

2) аналіз об'єктів, виявлених у місцях їх природного 
зберігання; 

3) зіставлення виявленого об'єкта з ознаками того, що 
шукають78 • 

Така система прийом.ів може бути реалізована тільки 

при досить простій ситуації обшуку, коли передбачається, 

що предмет пошуку зберігається у легко доступних місцях 

і не має спеціального маскування. 

Важливим тактичним прийомом системи виступає 

аналіз обстановки місця обшуку з метою визначення місць 

природного зберігання предмета пошуку. При встанов

ленні природності (звичайності) зберігання предмета по

шуку слідчий повинен керуватися життєвими уявлення

ми й нормами. Природне місце зберігання знаходиться у 

залежності до об'єкта пошуку: так, докумен'l'И мають збе

рігатися у шухляді письмового столу, сейфі чи портфелі; 

столярний інструмент повинен знаходитись у коморі, сараї, 

шухляді для інс1·румента; коштовності можу·гь лежати у 

меблевому сейфі, скриньці тощо. Знання об'єкта пошуку 

та аналіз обстановки місця обшуку дозволяють визначити 

найбільш імовірні місця природного їх зберігання. 

Наступним тактичним прийомом системи виступає аналіз 

виявлених об' єктів у місцях їх природного зберігання. Дале

ко не завжди відношення до справи 'l'Ого чи іншого предмета 

є очевидним. Це буває лише у тому випадку, коли відшукуєть

ся цілком конкретний предмет, який має яскраві відмітні 

78 РезулЬ'Г31'Н анкетування слідчих прокура·І·ури та МВС України підтверджу
ють послідовність реалізації тактичних прийомів системи (12% опитаних нама
гаються використовувати такТ1'ІЧНі прийоми у рекомендованій nослідовності). 
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ознаки, котрі дозволяють відразу ж розпізна'l'И його серед 

маси інших речей 79 • Пропонований тактичний прийом поля
гає у тому, щоб принаймні відмежувати об' єкти, які явно не 

є шуканими, від припустимо шуканих. Отже необхідно 

здійснити аналіз різних об'єктів, визначити їх відносність до 

справи. Звернемося до приклада зі слідчої прак·гики. 15 серп
ня 1985 р. до РВВС звернувся місцевий ЖИ'l'ель Т. та його ко
лишня дружина, яка проживала в іншому місті. 3 пояснен
ня колишньої дружини Т. стало відомо, що її колишня свек

руха 27 липня 1985 р. приїхала до неї й забрала її сина, щоб 
30 липня виїхати разом з ним на відпочинок. 3 тих пір нія
ких звісток від них не надходило. У цей же день Т. у своєму 

поясненні розповів, що ввечері 30 липня 1985 р. він прово
див свою матір і сина на вокзал. О~нак у зв' язку з тим, що до 

відправлення поїзда залишалося багато часу, він попрощав

ся з ними на вокзалі і повернувся додому. 

У квартирі Т. слідчий прокуратури провів обшук. На 

тумбочці (у місці їх природного зберігання) він виявив оку

ляри, що належали матері Т., а також футляр для оку

лярів, в якому зберігалися записи адрес міста, де вона мала 

намір відпочивати. Аналіз виявлених предметіn показував, 

що без них зникла не повинна була поїхати. Тобто, у цьо

му випадку мають місце негативні обставини: наявність 

предметів, яких не повинно бути, якщо виходити з версії, 

що мати Т. з онуком виїхали на відпочинок. 

Подальшими пошуками вдалося виявити предмети до

МНІJшього побуту з плямами бурого кольору, схожими на 

кроu, а 'І'ІН~ож підлога у квартирі та кухонні меблі вияви

лися псrІ~ода.вно пофарбованими80 • 
Під чRс обшуку може надати допомогу й такий тактич

ний прийом, як аіставлення виявленого об'єкта з ознаками 

того, що шукаю't'Ь. Необхідні відомості про ознаки шуканих 

об'єктів с.цідчому в;щс·rься отримати з таких джерел: 

79 РатиновА.Р . Обh!СК н НhН"МКй. М.: Госюриздат, 1961 . - С. 118. 
80 За ма'l·еріалами прш<уратур~ Москонеького р-ну м. ХарІ<Ова за 1985 р. 
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1) результатів огляду місця події; 
2) показань потерпілих, свідків та інших осіб; 
3) роз'яснень спеціалістів і висновків експертиз; 
4) зразків і частин викрадених предметів, товарів і ма-

теріалів; 

5) документів, що відображають ознакишуканих предметів; 
6) інформації оперативних працівників; 
7) заяв обшукуващ>го та членів його родини81 • 

Процес зіставлення виявленого об'єкта з ознаками того, 

що шукають, може відбуватися у різних формах: від зістав

лення слідчого за своїм уявним образом до зіставлення за 

фотознімками предметів, які відшукують, чи подібних до 

них82 або зіставлення наявної в обшукуючого частини із 
частинами, що знайдені в процесі обшуку83 • Однак нерідко 

слідчому, який відшукує певнийоб'єкт, відомі тільки його 

родові ознаки. У таких випадках слід вилучати всі ана

логічні предмети з такими саме ознаками84• 

Допомогу слідчому у відшуканні видозмінених або зни

щених об' єктів може надати використання ним системи так

тичних прийомів, спрямованої на пошук таких об' єктів. На

звана система включає у свій склад такі прийоми: 

1) аналіз можливостей видозмінення (знищення) пред
мета обшуку; 

2) зіставлення окремих ділянок приміщення чи інших 
об'єктів; 

3) аналіз виявлених слідів, предметів та їх ознак85 • 

81 Ратинов А.Р. ОбЬІск и вЬІемка. - М.: Госюриздат, 1961. - С. 41, 42. 
82 Следственнь1е действия (процессуальная характериС'І·ика, тактнческие н nсихо

логические особенности): Учеб. пособие. - Волrоград: ВСШ МВД СССР, 1984. - С. 68. 
83 Ратинов А.Р. Зазнач. праця. - С. 42. 
114 СледС'І·венньІе действия ( процессуальнан характеристика, тактическrrе н nсихо

логические особенности): Учеб. пособие. - Волrоград: ВСШ МВД СССР, 1984. - С. 77. 
85 Дані аю<е'L·ування слідчих прОІ<ура1ури та МВС України, проведеного нами, 

підтверджую·rь доцільність змісту і черговості розміщення так·ги<lних прийомів 

у системі. На думку 29% опитаних, саме у такі.:й послідовності реалізуються ними 
'L'актичні прийоми у практичній діяльності. 
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Тактичний прийом, який полягає в аналізі можливос

·rей видозмінення (знищення) предмета обшуку, передба

чає необхідність урахування трьох основних моментів: 

1) суб'єктивного відношення обшукуваного до об'єк·rа 
обшуку; 

2) властивостей самого предмета обшуку; . 
3) особливостей місця обшуку . 

Су·rність прийому полягає у тому, що слідчий на основі 

наявних даних має уявити, яким чином;обшукуваний міг 

видозмінити чи знищити об'єкт :пошуку. 

Обрання обшукуваним способів видазміни чи ЗН:rІщен

ня предмета обшуку обумовлено його суб'єктивним відно

шенням до нього, бажанням зберегти чи зруйнувати його. 

Необхідно враховувати, що зацікавлені особи, видозміню

ючи той чи інший об'Єкт (перефарбовуючи, переробляючи 

його тощо) намагаються зберегти істотні властивості тако

го об'єкта для подальшого його використання. Знищення 

ж об'єкта передбачає його повне руйнування, припинення 

існуванн,я. Але й при знищенні предмета пошуку можуть 

бути вия.влені окремі його частини або сліди знищення . 86 

Наступни:м: тактичним прийомом у розглядуваній системі 

виступає зіставлення окремих ділянок приміщення чи інших 

об'єктів. У результаті такого порівняння наочно виступає 

асиметрія, неоднорідність фарбування й обклеювання, 

ІІі ; Ісу·гпість властивостей, які притаманні іншим таким саме 

ІІJІІ 'І \ М < 'тн м та ділянкам (наприклад, відсуrність пороху чи 

ІJІ VІ \у ) .н 7 , І 'І ІІ і, нннр.иклад, Н. після вбивства своєї співмеш
І<Н ІІ Іі ІІ ІІ ' І ( І І ІІ :ІН O,' (J 11) \ (). І ІИ ЩЄІІНЯ СЛіДіВ ЗЛОЧИНу: ВИМИВ підло

гу, Іі u •ч н •м tt .. мі < ' ІІ,І І х І { і мннти нсрсн.лсїв rппалери, замив кров 

86 Г. М . Мую.rш't 11 ущщуt ·, 11 10 ІІ ІІ ІІі •r • r , 11ри <' ІІІ\ЛСПІ Ті orpyna :заnщди залишаються 
сліди, mti можу'J'І• ОутІІ ІІЩ11 І!ІІ' 11 і 11 p1r of.i 111 yrcy: 11 ' ІІum rit;rю сшІЛсnс nuлосс.я, частr'и 

кісток , Гудзики , rатщи '1'1:1 і rr . ( 1\ИІІ.: My;\r,rorrrn І '. І І. 1-'нсследuвание убийств по де

лам, возбуждаемr,rм fl CRSJ;.І11 <' r'Ісчеапоn • rrиом потсрпсnтттсrо . - М.,] 967. - С . 45- 46). 
87 Ратин.овЛ.Р. СудсGн uя rt ·ихuлогия длsJ слсдоnатслс:й: .- М.: НИ иРИОВШ 

МООП СССР, 1967.- С. 235 . 
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насвоємуодлзі. УпроцесіобшукувбудинкуН. слідчийзіста

вив шпалери у різних діл.анках кімнати й вилвив їх неод·· 

норідність. А в процесі їх ретельного дослідження йому вда

лося вилвити на них і кілька дрібних плям бурого кольору. 88 

Як тактичний прийом системи розглядається також 

аналіз виявлених слідів, предметів та їх ознак. Завдання 

слідчого саме й полягають у тому' щоб із всієї цієї маси 
вибрати лише те, що може мати відношення до справи. 89 

Такому аналізу можуть бути піддані будь-які об'єкти з оз

наками видозмінення (або знищення). 

Особливий інтерес становить пошук об'єктів, прихова

них у спеціальних тайниках (створених чи пристосованих 

сховищах, прихованих від інших, відомих не всім) чи 

іншихсуб'єктивно недоступних місцях (важкодоступних, 

незручних, які не підходять для зберігання місцях). По

трібно мати на увазі, що злочинці часто прибігають до ви

тончених способів приховування викриваючих предметів, 

прагнуть їх ретельно замаскувати та об'єктивно утрудни

ти доступ до них. Але навіть саме ретельне маскування за

хованого не може бути зовсім бездоганним. Повністю усу

нути демаскуючі ознаки практично неможливо. 90 

Виявлення слідчим предмета пошуку у таких випадках 

передбачає необхідність визначення найбільш імовірних 

місць його приховування та способів маскування. 

Система тактичних прийомів, спрямована на пошук 

об'єктів, схованих у спеціальних тайниках або інших 

суб'єктивно недоступних місцях, може включати у свій 

склад такі прийоми: 

1) аналіз ознак предмета пошуку; 
2) зіставлення предмета пошуку з різними об'єктами 

місця обшуку; 

88 За матеріалами слідчого відділу УВС м. Харкова за 1993 р. 
89 Михайлов А.И., Юрин Г.С. Обьrск.- М., 1971.- С. 28. 
90 Ратинов А. Р. Судебная: nсихология: длн следователей. - М.; НИи РИО ВШ 

МООПСССР, 1967. -С. 233. 
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3) орієнтацію на професійні (чи інші) навички обшуку
ваного під час визначення місця схову; 

4) виr-юристання можливостей типових аналогів; 
5) аналіз окремих ділянок приміщення, меблів, інших 

об'єктів з ме·гою вс·rановлення демаскуючих ознак; 

6) зіставлення однакових предметів між собою. 
Анкетування та інтерв'ювання слідчих прокура·rури і 

МВС України дозволило визначити такі тактичні прийоми, 

які на думку опитаних можуть сприяти пошуку об'єктів, 

схованих у спеціальних тайниках або інших суб'єктивно 

недоступних місцях: аналіЗ окремих ділянок приміщення, 

меблів, інших об'єктів з метою встановлення демаскуючих 

ознак- назвали 70% опитаних; аналіз ознак предмета по
шуку - 68%; орієнтацію на професійні (чи інші) навички 
обшукуваного під час визначення місця схову- 65%; 
зіставлення предмета пошуку з різними об'єктами місця 

обшуку - 59%; використання можливостей типових ана
логів- 53% ; зіставлення однакових предметів між собою 
-47% ; інші прийоми були зазначені - 12% слідчих. 27% 
опи·rаних визначили доцільну послідовність у викорис

танні тактичних прийомів, котра відповідаєрозглядуваній 

системі. Пропозиція зазначених прийомів системи перед

бачає необхідність їх стислої інтерпретації. 

Так, аналіз ознак предмета пошуку полягає в тому, щоб 

низпачи·ги (чи припус·гити) можливі його властивості та інші 

особливості (розміри, масу, об'єм, специфіку умов зберігання 

тоІІ~О). Важливого значення набуває також з'ясування такої 

осо >J ІІІІЮ ·r·i предмета пошуку, .як йогоділимїсть (можливість 
poa•шc1rym пп я) або неділимість на окремі самостійні частини 

(вузлп), нr<і МОЖУ1'Ь бути сховані в різних місцях. Аналіз пред

мета ношуrсу з;~іі1снтоється з метою встановлення місць мож

ливого його схову і тому виконує певну функцію. 

Наступним прийомом системи є зіставлення предмета 

пошуку з різними об' с. r<тами місця обшуку. Такий прийом 
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дозволяє встановити найбільш ймовірні місця можливого 

зберігання і виключити ті з них, в ·яких не може бути схо
вано предмет пошуку (за своїми розмірами, особливостя

ми будови, можливістю руйнування та ін.). Характер тай

ників залежить від особливостей об'єктів, схильностей осо

би, яка переховує їх, здатності до фантазування. 91 Водночас 

фантазія обшукуваного має певні межі. Вона обмежена 

місцем його проживання та територієЮ будівель (будинок, 
котедж, квартира та ін.). у приміщенні не всі предмети
меблі, підлога, стіни, стеля можуть слугувати місцем для 

приховування. Їхнє обрання і віднесення до об'єктів, які 
можуть бути використані для приховування, залежать від 

розміру, форми, виду, матеріалу приховуваного. 92 

Під час визначення місця схову як тактичний прийом 

може бути розглянута орієнтація на професійні (або інші) 

навички обшукуваного. Злочинець вдається до тих способів, 

якими він краще володіє, використовує звичні виробничі 

методи. Це неминуче відображається на обранні місця ук

риття, конструкції тайника, способі маскування. 93 Професія 
людини визначає можливість наявності у неї тих чи інших 

інструментів, знарядь, сировини, матеріалів, що можуть 

бути використані для створення тайників, приховування 
слідів та знарядь злочину. Професія може визначити й 

фізичні можливості людини, наприклад, їі силу, спритність, 

що також має відношення до цього. 94 РозглядУваний прийом 

засновано на викорИстанні слідчим можливостей рефлек

сивного мислення. Обшукуваний здійснив все, щоб сховати 

91 Більш .л;ет . див . : Следственньrе действия: (процессуальнал характеристика, 

так·rІІЧеские и nсихологические особеннос·rи): Учеб. nособие. - Волгоград : ВСШ 

МВД СССР, 1984. - С. 77. 
92 Н:оновалова В . О., Шеnітьr'о В.Ю. Юридична психологія: : Акад . rt ypc: 

Підручник. - н:.: Концерн •Видавничий Дім о Ін Юре•, 2004. - С. 262. 
93 Див.: РатиновА.Р. Судебная шшхологиядллследователей.- М.: НИи РИО 

ВШМООПСССР, 1967 . С. 235. 
94 Глазьrрин В.Ф. Koнcпert•J• лекций по судебной ПСlІх6логrш. Час·rь особен~ 

нан.- Свердловск: УрГУ, 1978. - С. 18. 
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шукане, а слідчий, імітуючи його мислення та діяльність, 

прагне вирішити завдання пошуку. 95 

Тактичним прийомом системи є використання можли

востей •rипових аналогів. Аналоги - це ·rипові випадки ви

.явленн.я 'l'ИХ чи інших об'єктів у певних місцях. Так, різні 

документи ви.явл.яють у книжках, м' .якій обшивці меблів, 

музичних інструмен·rах, предметах од.ягу; зброя укри

вається у м'яких частинах меблів, книжках, у тайниках, 

обладнаних у стінах та підлозі, у підсобних приміщеннях 

і санвузлах; дл.я схову велиJ<ого числа никраденої сирови

ни (шкіри, вовни, пр.яжі) використовуються подвійні стіни 

з внутрішнього боку приміщень, обладнуються тайники у 

сараях, на присадибних ділянках, у гаражах, на дачах. 96 

Важливе значення має й тактичний прийом сис·rеми, .як 

аналіз окремих ділянок приміщення, меблів та інших 

об'єктів з метою встановлення демаскуючих ознак. Харак

·rер демаскуючих ознак залежить від конкретних умов, в 

.яких діє особа, особливостей місць приховування пред

ме·гів, дій обшуІ<увапого. Так, наприклад, на відкритій 

місцевості демаскуючими ознаками слугую·rь ушкоджен

ня Грунту та рослинності, залишки матеріалів, викорис

таних при створенні сховища, частки схованих речовин. 

"У закритих приміщеннях місце укриття видає розходжен

ня у фарбуванні предметів, характерні пл.ями тощо97 Де

маскуючі ознаки є своєрідними сигналами (негативними 

обс·Равинами), .які показують на необхідність здійснення 

б і .нІ,ІІ1 ретельних пошуків у певному місці. 

Тl<'tнtttЙ інтерес має й такий прийом, .як зіставлення од

накових np •дмстів між собою. Зіставлення дозволяє ви.я-
91' К:оп <.>nІІJrонн В . К ІІ с~хология в расследовап~и преступлений. - Х.: Вища 

школа , l 978 . •. 8 7. 88. 
06 Див .: СлсJІ< :т n~>пm,rе действия ( процессуальнан хараRтеристика, таRтичес

І<ие и психологичссщ<с особспrюсти): Учеб. пособие. - Волгоград: ВСШ МВД 

СССР, 1984.- С. 77, 78 . 
07 Ратинов А .Р . Судебная психология для следователей.- М.: НИи РИО ВПІ 

МООПСССР, 1967. -С. 234. 
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вити різницю між однорідними предметами, що може бути 

пов' я:зано з переховуванням у них предметів пошуку. Так, 

наприклад, під час здійснення: обшуку на квартирі, 

слідчий приступив до обстеження: спального меблевого 

гарнітура. Біля: ліжка стояли зов.ні однакові тумбочки. 

Відкривши дверцята обох, слідчий звернув увагу, що 

внутрішні розміри в однієї з тумбочок менше, ніж в іншої. 

У ній знайшли подвійну стінку, при розкритті якої вил

вили цінності, які розшукували. 98 

'Гаким чином, запропоновані до ви;користання: системи 

тактичних прийомів є ефективним засобом у відшуканні 

об'єкта пошуку. Такі системи дозволщоть слідчому цілес

прямовано вести пошуки у різних ситуаціях, підвищити 

резул~тативн~с.ть тактики пошукових дій, \ 

98 Следственньrе действия (процессуальная характеристика, тактические и 

психологические особенности): Учеб. пособие. -Волгоград: ВСШ МВД СССР, 

1984. - с. 76. 
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Розділ 3. Тактичпі оспови допиту 

§ 1. Поняття та види допиту 

Показання свідків, потерпілих, підозрюваних, обвину

вачених та інших осіб можуть бути отримані шляхом їх 

допиту. 3а своєю сутністю допит- це процесуальна дія, яка 

являє собою регламентований кримінально-процесуальни

ми нормами інформаційно-психологічний процес спілку

вання осіб, котрі беруть у ньому участь, та спрямований 

на отримання інформації про відомі допитуваному факти, 

що мають значення для встановлення істини у справі. 

Допит є найбільш поширеним способом отримання до

казів, У той же час допит - одна з найбільш складних 

слідчих (судових) дій; його проведення вимагає від слідчо

го високої загальної та професійної культури, глибокого 

знання психології людини. Із усього бюджету часу, що вит

рачає слідчий на провадження слідчих дій, на допити вит• 

рачається більше 80%. 1 

Мета допиту nолягас в отриманні nовних та об'єктивно 

відображуючих дійсність показань. Ці показання є джерелом 

доказів, а фактичні дані, які в них містяться, - доказами. 

Процесуальний порядок допиту регламентується норма

ми КПК України, дотримання яких є обов'язковим (статті 

107, 143-146, 166-171, 201, 300, 303, 304, 307, 308, 311). 
Недо'rримання процесуальних правил проведення допиту 

є порушенням закону і тягне недійсність проведеної дії та 

недонуr.тймість отриманих показань як джерела доказів. 

Згідно зі С'l'а'І"l'ЯМИ 143, 167 КПК України допит можна 
проводити у місці провадження досудового слідства або за 

місцем перебування допитуваного, як правило, у денний 
1 Бахин В., Roгnмon М., Карnов ІІ. Доnрос на предварительном следствии (уго

ловно-процессуальпLІС и rtрпмипалистические вопросьr). - Алматьr: "Оркеииет", 

19?9.- С.б; Михайлов А.И., Сон-Сср ко Л.А., Соловьев А. Б. Научнан оргапиза
Ц!;JЯ труда следователя.- М.: Юрид. лит, 1974.- С. 71. 
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час. Допитувані дають показання віч-на-віч зі слідчим, за 

винятком випадків, прямо передбачених у законі (при

сутність захисника, педагога, законних представників не

повнолітнього та ін.). 

Перед допитом слідчий у разі необхідності упевнюється 

в особі допитуваного, роз'яснює йому його права та обов' яз

ки, з'ясовує відомості анкетного характеру. Свідок попе

реджається про кримінальну відповідальність за відмову 

від давання показань та за давання свідомо неправдивих 

показань. Конституція України у ст. 63 проголошує імуні
тет свідка: "Особа не несе відповідальності за відмовудава

ти показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи 

близьких родичів, коло яких визначається законом". Стат

тя 691 КПК України передбачає право свідка відмовитися 
давати показання щодо себе, членів сім'ї та близьких ро

дичів. У ст. 69 КПК України закріплено, що відмовитися 
давати показання як свідки мають право: 1) члени сім'ї, 
близькі родичі, усиновлені, усиновителі підозрюваного, 

обвинуваченого, підсудного; 2) особа, яка своїми показан
нями викривала б себе, членів сім'ї, близьких родичів, уси

новленого, усиновителя у вчиненні злочину. 

У криміналістичній літературі існує кілька підходів до 

визначення поняття допиту. Так, автори одного з підходів 

розглядають допит як отримання відомостей від допи•rу

ваної особи. Зокрема, О.М. Васильєв зазначає, що допит 

полягає в отриманні слідчим безпосередньо від допитува

ної особи - свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинува

ченого- усних відомостей, що мають значення у справі із 

занесенням показань до протоколу. 2 Таке визначення об

межує допит отриманням від допитуваних тільки усних 

відомостей, однак у процесі допиту може бути отримано 

інформацію й в інших формах. Автор не вказує таку суттє-

2 Васильев А.Н. Допрос 11 Криминалистика: "Учебник. - М.: Изд-во МГ"У, 

1963. - С.370; Васильев А.Н. Тактика допроса І І Криминалистика.: "Учебник І 

Под ред. А.Н. Васильева. - М.: Изд-во МГ"У, 1980. - С.283. 
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ву ознаку допиту, як його процесуальна регламентація. 
Більш чітко формулює визначення допиту М.І. Порубав: 

"Допит- це слідча чи судова дія, яка полягає в отриманні 

органа~ розслідування або судом відповідно до правил, 

установлених процесуальним законом, від допитуваного 

віДомос~еЙ про відомі ЙОМу факти, ЩО мають значення ДЛЯ 
правИлЬІіого вирішення кримінальної справи". 3 Загальним 
неДоЛіком розглядуваного · підходу є його спрощеність, 
тому що допит - це не пасивне отримання відомостей, а 

активна діяльність осіб, які беруть участь у ньому. Крім 

того, отримання об'єктивної інформації від допитуваного 

-це мета, але не сутність допиту. 

Автори іншого підходу, визначаючи поняття допиту, роз
глядають його як процес отримання показань від особи, яка 
володіє відомостями4 або як спосіб отримання інформації від 
особи, викликаної для давання показань, про обставини 

розслідуваної події. 5 Однак, такі визначення не розкрива

ють специфіки зазначеного процесу або способу. 

Наступний підхід, який одержав найменування судово
психологічного, представляє допит як специфічний вид 
спілкування допитуючого та допи'І'увюrого. 'Гак, В.Л. Ва

сильєв характеризує допит як бесіду, ритуал і форми якої 

суворо рег ламентов'ані нормами кримінально-процесуаль

ного права, а учасники (співрозмовникИ) перебувають у 
нrmo нерівному положенні, тому що наділені законом 

рі:ІІІІ1МИ правами та обов'язками."6 А.В. Дулов розглядає 
;~orrrІ'І' JІІ< заздалегідь прогнозоване та плановане формалі-

ІІору >ІІІІ ІJ.И. НаучвЬІе основьr допроса на nредвари'!·ельном следс·гвии. 

Mm1e1 : 1\t.tІІІ . ІІІІІІlІН mкола, 1978. - С. 17. 
1 ВІ~'ІІ 1111 1',1 ' , 'І'ІІІ<1'Тщадоnроса // Крпминалпсти:ка: Учебвик / Подред. Р.С. Бел· 

Jшнu. М ІОрІІ \ 1111 . , 1986. - С. 27 4; ЕриМJшалиС'rика. І<ра·гкая знщш.поnедпя І 

Авт.-сост. 1'.(' IJ. JІІ~ ІІІІ М.: Большая Российская знпиклоnедия, 1993. - С. 25. 
5 Ефнмич("n С. 1 1., 1\ущ'\РИR Н.И., ЯмnольсІ<ИЙ A.R. Допрос: Учеб. пособие. 

Волгоград: НИ н 1'110 НІІІ МВД СССР, 1978. - С. 5. 
6 Васильев D.Л. Т0рІІІ\ІІ'Іt't:І<І1Я психология: Учебн.нк для вузов. ~ М.: Юрид. 

лит., 1991. - с. 355, 356. 
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зовю1е спілкування слідчого 3 допитуваним, під час якого 

здійснюється регульований законом вплив на розумову, 

емоційну, вольову сферу останнього 3 метою отримання від 

нього повної і правильної інформації про інтересуючи 

слідство та відомі йому події, факти, відносини. 7 Пропоно

вані визначення, незважаючи на їх описовий характер, 

відображають сутність допиту. Водночас необхідно врахо

вувати, що таке спілкування не завжди здійснюється 

тільки між слідчим і допитуваним, а й між іншими особа

ми, які беруть участь у допиті. 

Допит як специфічна форма спілкування має три взає

мозалежних сторони: комунікативну (полягає в обміні 

інформацією між індивідами, які спілкуються), інтерактив

ну (укладається в організації взаємодії між ними, тобто в 

обміні не тільки знаннями, ідеями, а й діями), перцептивну 

(означає процес сприйняття осіб, які спілкуються). Оскіль

ки основним змістом допиту є отримання від допитуваного 

пояснень і повідомлень про обставини розслідуваної події, 

то головною функцією спілкування при допиті є інформа

'l'Ивно-комунікативна, інші ж (взаємодія й взаємоспринят

тя) обслуговують першу і підпорядковані їй. 8 Допит як пси

хічне спілкування завжди характерний тим, що слідчий 

(суддя) пос·rійно повинен зберігати ініціативу у спрямова

ності спілкування, у регулюванні процесу обміну інформа

цією.9 Для будь-якого спілкування, як правило, характер

ний взаємозв'язок (взаємодія) двох тенденцій: а) зацікав

леності і прагнення до якого ·ь результату спілкування; б) 

побоювання можливих нега1·ивних наслідків. 10 

7 Дулов А.В. Судебная психология. - Минск: ВьІшай:шая школа, 1975. 
с. 309. 

8 Ратинов А.Р ., Ефимова Н.И. Психология допроса обвиняемого: Метод . по
собие. - м., 1988. - с. 51. 

9 Дулов А.В. 3азнач. праця. - С. 312, 313. 
10 Бахин В., Когамов М., Карпов Н. Допрос на предвариt·ельном следствии 

(уголовво-процессуа.JJьньІе и кримина.JІистические вопрось1). - Алматьr: "Орке

ниет", 1999. - С. 35. 
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Допит може бути розглянутий як інформаційний nро

цес, що має властиву йому структуру. Характеризуючи 

інформаційну структуру допиту, необхідно відзначити її 

багатоелементність та складність. Інформація у процесі 

допиту може бути класифікована за видами (Рис.4). Так, 

за суб'єктом допиту її можна підрозділити на такі види: 1) 
інформація, що виходить від слідчого; 2) інформація, що 
виходить від допи'І'уваного, 3) інформація, що виходить від 
інших осіб, що беруть участь у допиті. Кожний із вказа

них видів інформації має відносну самостійність та відпо

відну структуру. Тому названі види інформації потребують 

подальшої їх диференціації. Зокрема, інформація, що ви

ходить від допитуваного, може бути розподілена за таки

ми критері~ми: 1) за характером вираження (змістовна, 
паралінгвістична, мімічна, конклюдентна, відображаюча 

психофізіологічні реакції); 2) за характером виявлення 
(вільно викладена, викладена із спонуканням); 3) за харак

тером відображення дійсності (відповідаюча дійсності та 

не відновідаюча дійснос•гі). Інформація, що виходить від 

слідчого, може бути класифікована за різними підставами. 

Однак, важливе значення має класифікація цього виду 

інформації за фунн:ціональним призначенням. Розподіл 

інформації за цією підставою дозволяє вичленувати такі її 

Rи:ди: 1) комунікабель но-забезпечувальну (використовують 
І~Jш забезпечення успішного проведення допиту та встанов

Л<'ІІІІН психологічного контакту з допитуваним); 2) субстан
r'і о rr a;rr.пy (спрямовану на з' ясування основних відомостей 
у сщяші 'l'a знаходить свій вираз у постановці запитань, 

зумовлених предметом допиту); 3) спонукаючу (викорис
товується у разі, якщо допитуваний забув важливі для 

справи oбc'l'UDИilИ чи відмовився від їх викладу); 4) викри

ваючу (покликану виявити та викрити неправдиві дані у 

показаннях допитуваного); 5) коригуючу (дозволяє уточ
нити показання чи виявити та усунути перекручування, 
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які є результа'І'ОМ добросовісної помИлки свідка або обви
нуваченого). 11 
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Рис. 4. Класифі1еація інформації в процесі допиту 
11 Більш ретельна характеристика окремих видів інформації у допиті викла

дає'І'ЬСSІ у ~·ак их робо•J•ах: Весельський В.К. Сучасні проблемидоnиту (процесуальні, 

орРавізаційні і тан·rичні аспекти).- К.: 1-IDT "Правник" , 1999. - С. 5-13; Конова
лова В.Е. Допрос как информационньrй процесс // Проблемьr социалистической 

законности. Х., 1980. Вьш.5. - С.126-132; КоноваловаВ.Е. Доnрос: Тактика а 

психология. - Х.: КоАсум, 1999. - С.7 -12; ШеnитькоВ.Ю. Теоретическиепробле
мьr система1·пзации тактических приемов в кримипалистике. - Х.: РИП "Ориги

нал", 1995. - С. 122-125; Шепитько В.Ю. Допроснесовершенноле~·юtх: информа

ционная сущность //Вопросьr укрепления социе,листической заковнос·J•и иnраво

порядка, усиления охранЬJ прав и законньтх интересов граждан в условиях 

перестройки соцналисти ческого общества. - К.: У.М:к ВО, 1989. - С. 1 О 1-105; Ше
rrітько В.Ю. Допит: Науково-практ. посібник. - Х.: Крим:Ар·І·, 1998. - С. 4-6. 
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Характерною ознакою інформації в процесі допиту є її 

динамічність- вона може змінюватися, доповнюватися чи 

відкидатися залежно від різних обставин, пов' .язаних із 

ус'l·ановленн.ям контакту взаємодіючих суб'єктів, введен

ням нових даних та ін. 12 Динамічність інформації в про

цесі допиту показує її зв' .язок з тактикою, а інформаційна 

структура допиту виступає передумовою у визначенні тих 

ситуацій, .які передбачають необхідність використання 

відповідних тактичних прийомів. 

Процес спілкування та отримання інформації під час 

допиту має свої особливості, що визначаються процесуаль

ним положенням допитуваного, зайнятою ним позицією, 

зацікавленістю у результатах справи, індивідуальними 

особливостями особи та деякими іншими обставинами. 

Множинність обставин, .які необхідно враховувати слідчо

му при проведенні того чи іншого допиту, потребує обран

ня ефективної тактики. 

Залежно від різних підстав допит може бути поділе

ний па ті або інші види. Так, залежно від процесуальпо

го положення допитуваного розрізняють допит таких 

осіб, .як свідок, потерпілий, підозрюваний, обвинуваче

ний, підсудний, експерт. За віковими особливостями до

питуваного допит поділяється на допит неповнолі·гньо

r•о, ТJ;орослого, особи похилого віку. За послідовністю пpo

ONJfll 1/Я - допит первинний, повторний (з' ясовуються 

б<"І'О ви ни, про які допитуваний вже давав показання під 

час nопсреТJ;нього допиту)13 ; додатковий (отримання по

казань щu,цо обставин, про які не йшлося під час попе

редніх допитів). За суб'єктом проведеппя- допит, .який 

12 Ломов Б.Ф. Общспис І<аІ< проблема общей психологии І /Методологичес
кие проблемьrсоциальной nсихологии. - М.: Наука. 1975. - С. 131. 

13 За результатамтт доеліджень І.І. Ульвачової повторний допит складає 85% 
від загальної кількості повторних слідчих дій (див. ; У львачева И. И. Повторвьrе 
следствевнЬІе действия: уголовно-процессуальвЬІе и криминалистические аспек
тЬІ: Монография І Науч. ред. О .Я. Баев. - Воронеж: Изд-во Истоки, 2006.- С. 7 4.). 
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здійснюється дізнавачем, слідчим, прокурором, суддею 

(судом). Особливими різновидами допиту є допит під час 

очної ставки та перехресний допит. 

§ 2. Підготовка до допиту 

Ретельна підготовка до допиту є необхідною умовою 

одержання повних та об'єктивних показань. У процесі 

підготовки до допиту слідчий здійснює комплекс органі

задійних і тактичних заходів. У криміналістичній літера
турі зверталась увага на важливість підготовчих заходів 

відносно проведення допиту. 14 

Підготовка до допиту може бути поділена на три основ

них рівні: 1) пізнавальний; 2) прогностичний; 3) синтезу
ючий. Піз-навальний рівень полягає у вивченні матеріалів 

криміналь_ної справи, ознайомленні з оперативно-розшу

ковими даними, збиранні відомос·rей про особу допитува

ного, вивченні спеціальних питань. Інформація, яка буде 

одержана на цьому рівні, дозволяє прогнозувати різні си

туації допи·гу, визначати можливість виникнення у допи

туваного реакцій на використання того чи іншого тіштич

ного прийому або небажаного психічного стану, обира·rи 
найдоцільніші способи встановлення психологічного кон

такту. Підготовка до допиту завершується на синтезую

чому рівні й охоплює складання плану допиту, а також 

вирішення питань, пов'язаних з визначенням доцільно

го місця, часу та режиму його здійснення, запрошенням 

спеціалістів або інших осіб. 15 

· Під час підго·говки до допиту велике значення має 
14 Васильев А.Н., Карнеева .Л.М. Тактика допроса nри расследовании пре

ступлений. - М.: Юрид. лит., 1970. - С. 62; Бахин В. Допрос: .Лекция. - К. , 1999 . 
- С. 13; Конова.тюваВ.Е. Допрос: 1'ак·r·икаипсихоJrогия: Учеб. nособие. - Х.: Кон

сум, 1999. - С. 39; Шепітьн:оВ.Ю. Доnи1·: Наук.-nракт. носібни:к . - Х.: КримАрт, 

1998. - С. 9 тя. ін. 
15 На думку В.П. Бахіна підготовка до проведення допи·r·у охошrює такі еле

менти: організаційний, змістовний та •гак тичвий (див.: Бахин В.П. Допрос: Лек
цин. - К., 1999. - С.13). 
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цілеспрямоване вивчення матеріалів ІСримінальної спра

ви. Воно дозволяє встановити коло осіб, які підлягають 

допиту, визначити предмет допиту, сформулювати запи

тання допитуваному. На цю обставину звертають увагу 

різні вчені-криміналісти. 16 

Вивчення матеріалів справи слід розпочинати з первин

них даних, покладених в основу порушення кримінальної 

справи. "У цьому сенсі цікаву інформацію для проведення 

допиту можна одержати з пояснень опитуваного, в яких 

відображається його позиція, ставлення до того, що тра

пилося. Такі пояснення нерідко містять дані, які допома

гають спрямувати перебіг допиту, перевірити відомості, 

одержані від опитуваного. 

Вивчення матеріалів кримінальної справи передбачає 

аналіз даних, які містяться у протоколах слідчих дій, що 

дає можливість виявити суперечності або прогалини з дея

ких обставин. Важливе місце в процесі вивчення матеріалів 

справи належить аналізу результатів таких слідчих дій, як 

огляд місця події та обшу1с Дослідження їх може бути ко

рисним для висування версій про механізм вчиненого зло

чину і осіб, які його вчинили. 

Вивчення даних, які містяться у протоколі огляду місця 

події, дає змогу виявити окремі психологічні риси особи 

допитуваного: його рішучість або обачливість, сміливість 

або боягузтво, навички та звички, жорстокість, цинізм, 

схильність до афек·І·ивних спалахів, патологічні відхилен

ня психjки тощо. Вивчення матеріалів справи дозволяє 

дійти внсновку щодо характеру дій допитуваного і склас

ти його << кримінальниЙ>> портрет. У літера·rурних джере

лах зазначається, що для встановлення рис характеру зло-

16 Див.: Коновалова В .Е . Допрос: тактика и психология: Учеб. пособие . - Х.: 
Консум, 1999. - С .39; .Лу t,ашевич В.Г. Так·І'Икаобщения следователя с уч:ас·rни

ками о1·дельньtх сJнщс·t·неннь•х действий: Учеб. пособие. - Е., 1989. - С.34., 35; 
Порубов Н .. И. Допрос в советском уголовном процессе и криминалистике І Под 
ред. А.Р. Ратинова. Минск : ВьІшзіішая школа, 1968. - С.68 та ін. 
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чинця особливе значення має оцінка способу, місця, часу 

та слідів вчинення злочину. 17 

Під час вивчення матеріалів справи слідчий робить зак

ладки у потрібних місцях, виписує прізвища, адреси, сис

тематизує письмові та речові докази. В окремих випадках 

доцільно вести робочі записи щодо кожного допитуваного 

у вигляді карток або на окремих аркушах паперу. 18 

Вивчення матеріалів кримінальної справи передбачає 

необхідність: 

1) предметної систематизації матеріалів про факти, 
події, особу тощо; 

2) виявлення суперечностей і прогалин у досліджуваних 
матеріалах; 

3) одержання контрольних відомостей, які можна ви
користовувати на допиті. 19 

Деякі слідчі розпочинають допит, не вивчивши добре 

матеріали справи, і тому забувають з'ясувати істотні об

ставини. Це, у свою чергу, призводить до необхідності про

водити повторні допити, що є небажаним. 

Підготовка до допиту передбачає необхідність вивчеп

пя соціально-психологічпої харан;теристин;и допитува

ного, яка складається з даних про його характер, темпе

рамент, рівень інтелекту, спосіб мислення, схильність 

до референтної групи, спосіб життя, виховання в сім'ї. 

Вивчення особи допитуваного дозволяє обрати доцільний 

момент допиту, визначити послідовність допиту кількох 

свідків або обвинувачених, встановити психологічний 

контакт з допитуваним, обра'l'И найефективніші прийо-

17 Коченов М.М., Ефимова Н.И. , 1\:ривошеев А.С., СитковсІ<ая О.Д. Изучение 
следователем nсихологии обвиняемого: Метод. пособие.- М., 1987. - С. 11. 

18 Схожі пропозиції висловлювалися у криміналістичній літературі (див.: 

Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Та:ктика допроса nри расследовании nрес•J•упле

н:ий.- М.: Юрид. лит., 1970.- С. 63). 
19 У літературних джерелах підкреслювалась важливість вивчеШІя кримінальної 

сnрави у певній nослідовності із додержанням загальних рекомендапій (див.: Коно

валова В. О. Проблеми логіки і осикології у слідчій тактиці.- Х., 1965. - С. 84). 
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ми, способи виховного впливу, а ·rакож оцінити одержані 

показання. 

Вивчення особи допитуваного здійснюється на підставі 

певних методів: спостереження, бесіДи, аналізу результатів 

діяльності, узагальнення незалежних характеристик.20 

Обсяг даного вивчення залежить від таких чинників, як 

процесуальне положення допитуваного, характер злочину, 

мета допиту, організаційні можливості слідчого та його 

професійні знання .1 

Під час вивчення особи допитуваного істотну допомогу 

слідчому може надати спеціаліст-психолог. Використання 

спеціальних знань у галузі психології в процесі nідготов

ки і проведення допиту є досить ефективним. Психолог 

може допомогти визначити особливості психічних про

цесів, властивостей і станів допитуваного, встановити тип 

темпераменту, риси характеру, інтелектуальні здібності 

тощо, а також рекомендувати способи, за допомогою яких 

можуть бути виявлені окремі психологічні якості допиту

ваного, запропонувати запитання, .які доцільно поставити 

з метою встановлення контакту. Психолог при підготовці 

до допиту може запропонувати також експрес-психодіаг

ностику допитуваного, використовуючи можливості тестів. 

Заключним етапом підготовки до допиту є його плануван

ня, яке передбачає визначення порядок проведення допиту, 

здійснення прогностичної функції. У криміналістичній лі те

ра турі планування допиту розглядається окремими авто

рами, як його організація або визначення порядку його 

прова,л;жешш. 21 Таке розуміпня nланування допиту скоро-

~~~ М .( . IJopy ЮП ПТ11\Жf\С., ТТ\0 ІІІТПЧСПІТfr ОС'Об'И :І)'(ЇЙСmОС'І'Н'JТ ТtЇЛТ.Т<ОМІ\ МСТОД<\J'VІИ: 
у;~>U'UJІІоІІСІІІІІІІІІ':ІН.'ІІ'ЖІІІІ Х .'1\)JHit'Іt'IJИI''I'IIIt, UІІU.П Ї;J (JI.'JYЛLo'ГІt'rЇ ІІДЇЯЛЬПОСТі, ПрОВСДеН

ПЯ бесідІ!, СПОСТІ'ІJІ'Ж('ІІІІІІ, ('І(!'ПІ'\ІИМІ'ТТ'І'ІІЛlоТН1Й МІ''І'ОД, МСТО)'( 1\ПRе'І'уВаНRЯ, ВИВЧен

НЯ даттих психіа1'РІІЧІ1()Ї '1'11 rтгихІJлотічпої спспсрти:зи, тпшристаппя оnера'І'иnних 

даних (див.: Порубон І І. П. ДоІІ ро~: о совс•гстІшм уголов1юм процессе и rtриминмис

тике І Под ред. А . .Р. Pfmптon~:t. Mюrcr<: Ньтmзйша.я ШRола, 1968.- С. 70-73). 
21 Васильев А.Н. 'І'ат<'І'ИТtа О'У'дслт,ш,rх слс11стnеппьrх действий.- М., 1981. 

С. 17; Воробьев Г.А. Плаnироваuис судсбпого следствия.- М., 1978. - С. 61. 
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чує його дійсні функції. Планування- це ще й синтез інте

лектуальної діяльності слідчого, пов'язаної з вирішенням 

розумових завдань, які мають за мету одержання відомос

тей, що сприяють встановленню істини у справі. Плану

вання можна розглядати як сполучення елементів пізна

вальної та конструктивної діяльності слідчого. Плануван

ня характеризує здатність слідчого до творчості, його 

уміння застосовувати свої знання і досвід у практичній 

діяльності по розслідуванню злочинів, його здатність виз

начати і обирати найкращий варіант дії. 22 

При плануванні слідчий прогнозує поведінку обвuнува

ченого або свідка на допиті, а також можливість виникнен

ня різних ситуацій допиту та їх зміни під час його прове

дення. Планування допиту передбачає прогнозування мож

ливих реакцій допитуваного на той чи інший доказ та 

можливі зміни лінії поведінки слідчого в процесі допиту, 

маневрування доказовою інформацією. 

Планування допиту потребує використання можливостей 

рефлексивного мислення (імітації можливого перебігу 

міркувань іншої особи). 3а допомогою рефлексивного мис

лення слідчий прогнозує варіанти відповідей, які може на

дати допитуваний на поставлені йому запитання, і визна

чає відповідну тактику. Рефлексивне управління являє со

бою конкретне запровадження слідчим напрямів прогнозу. 23 

Таке управління пов'язане з прогностичною діяльністю. 

Результати розумової діяльності слідчого при підготовці 

до допиту знаходять свій концентрований вияв у плані до

питу. Складання плану допиту розпочинається з визначен

ня його предмета. Предметом допиту є сукупність обставин, 

що підлягають з'ясуванню і мають значення для встанов

лення істини у справі. Такі обставини мають викладатися в 

22 Цеков Ц. Циплипа М. Пшнr:ирование расследования І І Криминалиетика 

социалистических стран І Под ред. В.Я. Колдина. - М., 1986.- C.l97. 
23 Більш дет. див.: Богинекий В.Е. Рефлексивпас управление nри допросс: 

"Учеб. nособие. -Х. , 1983. - С.21 . 
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логічній послідовності та відображати специфіку відповід

но до процесуального положення допитуваного. 24 План до

питу відображає зміст тактики: запитання допитуваному та 

використання інших тактичних прийомів. Підготовка до до

питу полягає у визначенні не тільки зміС'І'У тактичних 

прийомів, а й їх послідовності- розробці програми допиту. 

§ 3. Зміст тактики допиту (тактичні засоби спілкування) 

Тактика допиту охоплює найбільш ефективні прийоми, 

які сприяють одержанню повних і об'єктивних показань. 

Під час допиту використовуються різноманітні тактичні 

прийоми: постановка тих чи інших запитань, пред' явлен

ня речових і письмових доказів, оголошення показань 

інших осіб, допит на місці події, роз'яснення наслідків 

учиненого злочину, переконання у необхідності надання 

допомоги органам розслідування та ін. 

У теорії криміналістики запропоновано види заnитань, які 

можуть бути сформульовані та поставлені допитуваному. В.О. 

Коновалова за цільовим призначенням вирізняє: основні, 

доповнюючі, уточнюючі, нагадуючі, контрольні. 25 Інші вчені

криміналісти називають: доповнюючі, уточнюючі, нагаду

ючі, контрольні, викривальні. 26 О.С. Подшибякін вважає, що 

залежно від вихануваних функцій запитання поділяються на 

змістовні і функціонально-психологічні. За цільовим призна

ченням змістовні запитання класифікуються на: основні, 

доповнюючі, уточнюючі, нагадуючі, викривальні. Функціо

нально-психологічні запитання за цільовим призначенням 

поділяються на: контактні, контрольні, власно функціональ-

~ · 11 pn ІІL1А!Іт·r·.я J1ІJедмета допиту та його аміст див.: Криміналістика: Підруч

НІШ І Зи rюд . D.IO. Шеаі·t'ЬІtа.- 2-ге вид. переробл. і доnов . - К.: Концерн •Ви
давни'Іий Дім •Ін Юреt, 2004. - С. 255. 

25 .КоноваловА В.Е . Дпнрос: тактика и психология: Учеб. nособие. - Х.: Кон
сум, 1999. С.14. 

26 Див.: Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухав Ю.Г., Россинская Е.Р. Кри
миналистика: Учебнпк / ПодрР.д. Р.С. Dелкина. -М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. 
- с. 602, 603. 
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но-психологічні (у вузькому розумінні), запитання, спрямо

вані на припинення допиту. За формою запитання бувають 

відкриті, закриті, напівзакриті. 27 Існують і такі погляди, що 

внутрішнє групування запитань може здійснюватись з ура

хуванням: 1) процесуального статусу осіб, яким вони адресу
ються; 2) категорії справ; 3) чи є допит першочерговим, по
вторним або додатковим; 4) змісту предмета допиту. 28 

Запитання - це звернення, яке потребує відповіді, одна з 

форм судження. У ньому не повідомляється готова думка, а 

виражається прагнення того, хто говорить, спонукати співроз

мовника(допитуваного) до повідомлення або розвитку думки. 29 

Запитання при провадженні допиту - це не просто фраза чи 

звернення до співрозмовника, а один із засобів психологічно

го впливу на допитуваного, його думки, почуття, дії. 30 

Оскільки запитання є важливою формою процесуального 

спілкування при допиті, тому існує нагальна потреба у ство

ренні наукової класифікації запитань, які можуть викорис

товуватись під час допиту, визначення їх функцій, ситуацій

ної обумовленості, розробки систем типових запитань, вста

новлення певних заборон щодо запитань та заборонених їх 

видів (навідних, сугестивних, уловлюючих та ін.).31 · 

27 Подшиб.я:кин А.С. Видьr вопросов, используемь1х при допросе и их роль в 

состлза·rельном процессе І І А:ктуальнЬІе воuросьr теории н прю<тикн раскрьпия, 

расследования и предупреждения прес·гуплений: Сб. ма•J•ер. международ. науч.

nракт. І<онф. - Тула: 'Гульский гос. ун-т, 2001. - С. 18 22. 
28 Бертовский Л. В., Образцов В.А. Допрос: тактические особенности вопроса 

следова1·еля І І АктуальвЬІе вопросЬ! теории н практики раскрь1тия, расследова

ния и предУпреждения преступлений: Сб, матер. международ. науч.-практ. 

І<анф. Тула: Тульский гос. ун-т, 2004. С. 79. 
29 Шеnітько В.Ю. Криміналістика. Енциклопедпчнпй словник (украївсь

ко-російсьюrй і російсьr<о-украївсишй) І За ред. В. Я. Тація. Х.: Право, 2001 . 
- с. 89, 90. 

30 Бертовский Л.В., Образцов В.А. Допрос: так'J'ИУескне особекности вопроса 

следователя І І А:ктуальньrе вопросьт теорип н праr<тиr<и расr<рЬІтия, расследова

ния и предупреждения nреступлений: Сб. матер. международ. науч. -прВІ<Т.І<Онф . 

- Тула: Тульскuі1 гос. ун-т, 2004.- С. 76. 
3 1 Більш детально проблема заборонених запитань висвітлена у §5 даного роз

ділу монографії(див.: С. 309, 310). 
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Під час допиту як тактичний прийом застосовується 

пред'явлення доказів. :Криміналіс'І'Ична тактика передба

чає певні способи пред' явлення доказової інформації. У 

криміналістичній лi'l'epa•rypi пропонується класифікація 

способів пред'явлення доказів за декількома підс·rавами: 

1. За характером використаюtя доказів у розслідуванні: 
а) пред' явлення доказів на одному допиті; 
б) пред'явлення доказів під час ряду допитів однієї особи. 

2. За хараюпером взаємозв'язку доказів у кримінальній 
справі: 

а) роздільне пред'явлення одиничних доказів; 

б) пред'явлення комплексу взаємопов'язаних доказів; 

в) пред'явлення всієї системи доказів. 
3. За характером демоистрації доказів на допиті: 
а) згадування про наявні докази на допиті; 

б) перерахування доказів, що мають місце, із зазначен

ням джерел їх походження; 

в) показ доказів допитуваному неповністю, мимохідь; 

г) надання допитуваному можливості розглядати, вив

ча'І'И докази; 

r') підкресленадемонстрація ознак об'єкта, що пред'яв
ляється. 

4. За характеро.іtz послідовпості пред' явлеиия доказів: 
а) пред'явлення доказів у послідовності «зростання 

сили»; 

б) пред'явлення доказів у послідовнос·rі <<зменшення 

СИЛИ>>. 

5. За характером додат-н:ових умов, що посилюють 
вплив на допи'l'уваного доказів, що пред' являються: 

а) несподіване пред' явлення доказів; 

б) пред'явленпя доказів після попереднього з'ясування 

обс'!'авин, які пов'язані з ними; 

в) пред' явлення доказів і роз' яснепня їх значення у кри
мінальній справі; 
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г) використання науково-технічних засобів для роз' яснен

ня допитуваному особливостей доказів, що пред' являються; 

r) супроводження пред' явлення доказів описом перед
бачуваного перебігу розслідуваної події та її обс•гавин32 • 

У криміналістичній літературі здійснювалися спроби 

щодо формування оптимальних комплексів тактичних 

прийомів залежно від різних чинників. Так, Ю.М. Михай

лов пропонує тактичні прийоми стосовно допиту осіб, які 

не намагаються ухилятися від давання правдивих пока

зань, і допиту осіб, які ухиляються від правдивих пока

зань. 33 Однак, автор досить у фрагментарній формі нази
ває окремі тактичні прийоми, які сприяють досягненню 

цілей допиту. 

Г.Г. Доспулов рекомендує п'ять груп тактичних 

прийомів допи'l'У відповідно до їх цільового призначення: 

1) адаптивні (пристосовуючі) прийоми: "роз'єднання" ("ди
засоціація"), "бесіда", "настроювання", "вижидання", 

"уповільнений темп", "припинення неправди", "створен

ня незаповненості"; 2) інформаційні прийоми: 

"суміжність", "схожість", "контрастність", "роз' єднання" 

("дизасоціація"), "перифраза", "наоч-ність", "форсований 

темп", "раптовість", "інерція", "повторність", "відволікан

ня уваги", "створення певного уявлення про поінформо

ваність слідчого", "виклик", "створення незаповненості"; 

3) прийоми, спрямовані на емоційний вплив: "бесіда", "на
строювання"; "зняття напруги", "створення напруги", 

"раптовість", "послідовність", "використання позитивних 

властивостей особистості", "використання слабких місць 

особистості", "вижидання"; 4) прийоми, спрямовані на 
створення певного уявлення: "бесіда", "припинення не

правди", "відволікання уваги", "послідовність", "вижидан-

32 Пропонована система пред'явлення доказів була досліджена В . С. Комар

ковим (див.: Комарков В.С. ТактИІtа до проса. - Х., 1975). 
33 Михайлов Ю.М. Допрос І /Кримипалистика : Учебпик /Под ред. В . А. Об

разцова.- М.: Юрист, 1995.- С. 320-324. 
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н:Я", "створення певного уявлення про поінформованість 

слідчого"; 5) прийоми визначення істинності або фальши
вості показань: "форсований темп", "уповільнений темп", 

"повторність". 34 Схожі тактичні прийоми допиту інколи 

рекомендують і в сучасних літературних джерелах. 35 

Спроби Г .Г. Доспулова згрупувати тактичні прийоми ста

новлять певний інтерес і відображають розвиток криміна

лістичної тактики. Разом з тим, запропонована конструкція 

побудови тактичних прийомів має та:кі суттєві недоліки: 

1) перераховані групи тактичних прийомів мають до
сить загальний характер і не охоплюють всіх можливих 

ситуацій допиту; 

2) окремі групи прийомів З оч'ев'Идністю не дозволяють 
досягти поставлених цілей. Зокрема, група тактичних 

прийомів по визначенню істинності або фальшивості по

казань охоплює тільки три прийоми ("форсований темп", 

"уповільнений темп", "повторність"), я:кі не можуть вико

нати намічених функцій; 

3) бага'l'О прийомів МаІО'l'Ь надумапий характер, а окремі 
з них не відповідають принципам законності, науковості 

або етичності. Та:к, викликає заперечення такий прийом 

я:к "перифраза". Г.Г. Доспуловвідзначає, що допитуваний 

на вимогу слідчого відтворюючи відомості, я:кі він має, 

може :користуватися :категоріями чи виразами, підказани

ми йому іншими людьми або самим слідчим, який ставить 

запитання". 36 Названий "прийом", виступаючи як під:каз-

8
' Доснулuu Г.Г. Психология допроса на nредварительном следствии. - М. : 

Юрид. JНІ'І' ., 1976. С. 81\. 
35 Tnr~, Л..Л. Стенанов називає таF<і таF<тичні прийоми дотггу: «прийом суміж

ності~, •прнїН>м схuжостіь, оприйом наочності• , «прийом r<онз·расту•. •бесіда•, 

«ЗННТ'І'Я НІJІІРУГІ1•, І!ІІІ<Ор11С1'І:ІRНЯ ІlОЗНТИВНИХ ЯКОСТеЙ ОСОбИ ДОПИТуВаЕІОГО», 

«присіr<ання неnІ)ІІRІ\ІН, •інЕ'рція•, •допущення легенди• та ів. (дпв.: Степанов 
А. А. Тю<·гиr<а дощю~;ц 11 o•шor"t ставки. І І І{урс криминалистrщи. В 3 т. T.l. Об
U(етеорети<rесюrе ROІrpoeьt. Т\:рим ІІНІJJІНІ.)'ГИ•Jеская 1·ехннка. І\:рнминалистическая 

тnr<тиF<а І Под ре;\. О. Н. І\оршуновой rr А.А. Степанова. - СПб.: Изд-во « Юриди
ческий. цен·гр Пресс• , 2004. С. 608-615). 

3" Доспулов Г.Г. За:тач. ща І\Я . - С. 71\. 
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ка, може вплинути на зміну змісту повідомлюваних відо

мос'l'еЙ у результаті впливу навіювання; 

4) такі прийоми, як "виклик", "відволікання уваги", 
"і~ерція", "використання "слабких місць" особистості", 
"послідовність" та інші викликають термінологічну плу

танину і неоднозначність у їх розумінні. Як справедливо 

вказує Л. М. Карнєєва, нові терміни дають привід для їх 

критики, вихолощую'l'Ь їх справжній зміст, а у молодих 

слідчих можуть створювати неправильне уявлення про 

призначення та цілеспрямованість тактичних прийомів;37 

5) розміщення тактичних прийомів у групі не має логіч
ної послідовності та взаємозв'язку. 

У криміналістичній літературі окремі автори розгляда

ли тактичні прийоми допиту поєднуючи їх, групуючи за

лежно від ситуацій. Так, Л.М. Карнеєва рекомендує так

тичні прийоми щодо конфліктності або безконфліктності 

ситуації. 38 С.С. Ординський пропонує три групи тактичних 
прийомів: 1) тактичні прийоми надання свідкові допомо
ги у пригадуванні забутих фактів; 2) тактичні прийоми 
виявлення та усунення суперечноС'l'еЙ у показаннях 

свідків; 3) тактичні прийоми подолання у свідків мотивів 
умовчання та неправди при даванні показань. 39 

Позитивної оцінки заслуговують спроби згрупувати так

тичні прийоми допиту стосовно різних си·гуацій. Однак, кон

кретний їх зміст має в основному описовий характер, між 

прийомами відсутній логічний взаємозв'язок і найбільш до

цільна послідовність у їх розміщенні. 

У сучасній криміналістичній теорії розпочаті спроби по 

37 Карнеева Л.М. Предельr использования тактических приемов допроса І! 
Т!llітичесr<ие приемьr и предельr их использования. - М., 1980.- С. 3-5. 

38 н:арнеева Л.М. Общие тактические правила допроса подозреваемого и об

виняемого //Карнееuа JI.M., Соловьев А.Б., Чувилев А.А. Допрос подозреваемо
го и обвиняемого.- М., 1969.- С. 37-64. 

ag Ордьтнский С. С. Тактика допроса евидетеля //Карнеева Л. М., ОрДJ.шский 

С.С., Розенбли~· С.Я. Тю<ТИІ<а допроса на rтредuарительпом следствии.- М.: Гос

юриздат, 1958.- С. 72-93. 
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розробЦі систем тактичних прийомів окремих видів допи

ту. 40 На нашу думку, здійснення систематизаціїтактичних 

прийомів допиту потребує вивчення і виокремлення типо

вих ситуацій, відповідно до яких можуть бу'Ги сформовані 

їх системи. Виникнення тієї чи іншої ситуації допиту суп

роводжується постановкою конкретної мети, яка повинна 

бути досягнена у процесі реалізації певної сис·геми 
прийомів. Відповідні системи тактичних прийомів можна 

рекомендувати залежно від конфліктності або безконфлікт

ності ситуації. Однак, така підстава, як правильно зазна

чають В. О. :Коновалова та О.М. Сербулов, виглядає вкрай 

невиразно і не дозволяє створити ефективну систему 

прийомів, тому що конфліктність допиту може носити 

різноманітний харак'І·ер і мати в основі неправдивість по

казань, обмову, умовчання, заяву щодо допитів інших осіб, 

пред' явлення виправдувальних документів тощо. 41 

Дослідження нами типових ситуацій допиту дозволяє 

встановити такі їх види: 1) повідомлення правдивих 'пока
зань; 2) добросовісна помилка допитуваного; 3) супереч
ності у показаннях допитуваного; 1) відмова від давання 
показань; 5) повідомлення неправдивих показань. Анке
тування та інтерв'ювання слідчих прокуратури і МВС Ук

раїни, проведене нами, дозволило встановити, ·що як відомі 

40 Богпнский В.Е. Система тактических прнемов допроса подозреваемого: 
Автореф. дис .... канд. юрид. наук.: 12.00.09 І Хюри. - Х., 1980. - С. 3-17; Жу

равею .. В.А. Доnрос потерпевшего и исnользование его показаниі'r для ІЮС1'рое
ния методию1 расследовании отдельнь1х видов преступленп[r: Ав·rореф. дис . 
... кані'(. ЮР11)'(. наук: 12.00.09 І Хюри. - Х., 1983. - С. 3-17; ЛифановаМ.В. Вьr

явдеLІне н ра:зобда qен.ие ложньrх nоказаний: на предварительном расследЬвании: 
Автореф. дне .... кан;(. юрнд. наук: 12.00.09. - Уфа: Баш ГУ, 1997. - С. 25- 27; 
Перевер:щ О.Я. Формування неправдивих показань, система тактичнпх прийомів 
їх виявленнn і нодощщнн: Автореф. дис .... канд .. юрид. наук: 12.00.09 І Нац. 
юрид. акад. УкраІІНЬІ. Х . , 2000. - С. 5- 16; ІПепітько В.Ю. Тактика допш·у.
'Гекст леRції. Х.: УЮЛ, 1992. С. 3- 22; Шепітько В.Ю. Теоретичні проблеми 
систематизації ·r·юи·нчних нрuііомів у rсриміваліс·rиці: Автореф. дис .... д-ра 
юрид. наук: 12.00.09 І Нац. юрид. а1сад. України. - Х., 1996. - С. 22- 24. 

41 Коновалова В. Е., Сербулов А.М. Следственная тюстшса: nривципьr и функ
ции. - К.: РИО МВД УССР, 1983. С. 28. 
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ситуації допиту були названі: повідомлення правдивих 

показань (88% ОПИ'l'аних); повідомлення неправдивих по
казань (78%> ); суперечності у показаннях (74% ); відмова 
від давання показань (48% ); добросовісна помилка допи
туваного (32% ); інше (12% ). 

Побудова та використання систем тактичних 

прийомів допиту залежить не лише від ситуаційної обу

мовленості, а й від мети допиту, його виду, процесуаль

ного положення допитуваного, його стану, позиції тощо. 

Результати анкетування слідчих свідчать про наявність 

низки чинників, .які впливають на своєрідніс'l'Ь тактики 

допиту. На думку опитаних до таких чинників відн;ос.ять

с.я: ситуація допиту (зазначили 54% слідчих); психоло
гічний стан допитуваного (48% ); процесуальне положен
ня допитуваного (46% ); позиція допитуваного (44% ); вид 
допиту (16% ); інше (6% ). 

Вивчення теоретичних положень і аналіз судово

слідчої практики дозволяє виокремити системи тактич

них прийомів допиту, спрямовані на: 1) встановлення 
психологічного контакту з допитуваним; 2) спонукан
ня його до давання показань; 3) уточнень свідчень і усу
нення в них суперечностей; 4) актуалізацію забутого в 
пам' .яті допитуваного; 5) викриття неправди; 6) усунен
ня перекручень при добросовісній помилці допитувано

го.3апропонованісистемитактичнихприйомівдопиту 

можуть місти·ги у своєму складі підсистеми прийомів, 

що зумовлено можливістю конкретизації мети тієї чи 

іншої системи і відмінністю в процесуальному положен

ня допитуваних. 

Можливі варіанти систем тактичних прийомів та їх 
динамічна залежність від ситуацій допиту наведені на 

рис. 5. Запропонована модель вказує, що після викорис

тання системи тактичних прийомів, спрямованої на вста

новлення психологічного контакту з допитуваним ( «Кон-
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такт•> ), можливе виникнення двох видів ситуацій: кон
фліктної або безконфліктної. Як безконфліктні ситуації 

(БС) запропоновано: 1) повідомлення достовірних пока
зань допитуваним; 2) виникнення перекручень у показан
нях; 3) виникнення суперечностей у показаннях; 4) не
можливість повідомлення певної інформації внаслідок за

бування окремих моментів. Конфліктні ситуації (КС) 

передбачають наявність двох ситуацій: 1) відмова допи
туваного від показань; 2) повідомлення неправди у пока
заннях. До кожної із запропонованих си•rуацій рекомен

дується відповідна система тактичних прийомів, які спря

мовані на досягнення поставленої мети. 

Роботу моделі можна простежити на прикладі. Припус

тимо, що під час встановлення психологічного контакту 

необхідний рівень його не було досягнуто і виникла кон

фліктна ситуація. У такому разі є необхідність у викори

станні системи тактичних прийомів, спрямованої на спо

нукання до давання показань (<<Спонукання»). Реаліза

ція зазначеної сис1'еми передбачає перехід у блок 

безконфліктних ситуацій (БС). Однак можливий перехід 

і в іншу - конфліктну ситуацію у вигляді повідомлення 

неправди, що змушує до використання системи тактич

них прийомів, спрямованої на викриття неправди в пока

зюtнях (<<Викриття неправди»). При виникненні тієї чи 

і ІІІІІОЇ безконфліктної ситуації необхідно реалізовувати 

ІІі І\ІІоnідну систему прийомів, яка сприяє одержанню до

(" 'І'о ні 11 ІІІІ х nоказань. Показана також можливість перехо
дУ nід f>с- :щонфліктної ситуації до конфліктної, що може 

бути нов'наnно зі зміною позиції допитуваного. Можли

вий •гако.ж і 11ерсхід від однієї безконфліктної си•rуації до 

іншої (нан риt(JШ/\ , nід ситуації, яка характеризується за

буванням окрсмнх моментів, до ситуації перекручення в 

показаннях), що RИІ<.ликає перехід до відповідної систе

ми прийомів. 
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І ••Контакп> І 
. 

Достовірні Безконфліктна Конфліктна 

показання ситуація ситуація 

бе бе 

•Усунення Перекручення 
... .. Відмова 

«Сп ону-
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..... 
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Рис. 5. Системи таитич-них прийомів та їх дина.мі•tна 
залежність від ситуацій допиту 

§ 4. Проблема встановлення nсихологічного rюнтю~ту 

У спішне проведення допиту неможливо без застосуван

ня тактики встановлення психологічного контакту з допи

туваною особою. Виникнення такого контакту сприяє одер

жанню повних і об'єктивних показань, що мають значен

ня для встановлення істини у справі. 

У криміналістичній і судово-психалогічній літературі 

визначення поняття психологічного контакту є дисІ<усій

ним. Так, окремі автори визначають психологічний кон-
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такт як "особливого роду взаємини" між учасниками до

питу, що характеризуються прагненням слідчого підтри

мати спілкування. 42 Інші розглядають його як взаємопо
розуміння між слідчим та допитуваним. 43 Існують думки, 

що характеризують контакт як "встановлення такого взає

мопорозуміння, що засновано на взаємній довірі та при

хильності"44 або як "стан ділової обстановки і взаємної до

віри допитуваного, що охоплює готовність останнього по

відомити йому відоме по справі". 45 Автори, які розглядають 
окремі аспекти психологічного контакту відзначають, що 

це "взаємодія слідчого та допитуваного". 46 

Наведені визначення, як уявляється, не зовсім точно 

розкривають сутність даного поняття. Психологічний кон

такт - це не взаємодія і не взаємини між учасниками до

питу, це найбільш сприятлива психологічна "атмосфера", 

яка сприяє взаємодії та взаєминам, це певний "настрій" на 

спілкування. О.В. Полстовалов пише, що психологічний 

контакт - це стан спілкування, при якому комунікатор і 

реципієнт виявляють готовність до обміну і сприйняття 

інформації, що виходить від них. 47 Психологічний контакт 

при допиті передбачає можливість виникнення двох його 

42 Доспулов r. r. Психология допроса на предварптельном следствFШ . - М. : 
Юрид. лит., 1976. - С.12; Порубо8 Н.И. Научнь1е оснОЕЬІ допроса на предвари

'І '\'JІЬІІОм следсз·вии. - Минск: Вьrшзйшая школа, 1978. - С.41, 42. 
'1 '1 1\:uновалова В.Е . Психология в расследовании преступлений.- Х.: Вища 

ІІ ІІ (І)JІІІ, 1978. - С.72, 73. 
11 М 11 трuхниа З.И. Использование даннЬІх nсихоJrогии при произЕодстве доп

р<)('Іі ' У•н•І'і . ІІщ:оfіпе. - К.: УМІ\: ВО, 1990.- С. 22; Митрохина 3. И. Использование 
І\nНІІІ· ' " он' ІІ\((1JН1І'ІІІl при nроизводстве допроса 11 судебно-психологпческой зкс

нертн:зиJ: 'Г •оtс'І'JІ!'ІЩНЇІ . Х.: Юрид. ин-т, 1982. - С.22. 

·~ 3ОJ<ІІ'І'ОІІ Л . Л . !Тt"ихологические особенности з·актики nропзводства след
ственнт.rх деІk•о•ош іо е участнем несовершеннолетв:их: Учеб. пособие. - Волгоград: 
ВСШМВДСС 1', 1!.179. С. 15 . 

. ,.; Зорин Г.А. Пснхологически ЇІ кон1•акт прп пронзЕодстве доn роса: Учеб. nо
собие. Гродно: І'рсЩІІРНСІtІІЙ уя-·r, 1986. - С.lб. 

47 Полс'l·овалов О.В. Сов('роштствование тактических nриемов кримив:алис-
1'ИК11 на основе современнь1х /\Ш:'І'ижен нй nсихологнческойнауки: Автореф. дис . 
.. .-канд. юрид. наук: 12.00.09 / Бант ГУ. - Уфа, 2000. - С.15. 
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рівнів: 1) коли д0питуваний бажає давати показання; 2) 
коли його примушують до цього. 

Психологічнщй контакт завжди має двосторонній ха

рак·гер, його встановлення і підтримання залежи•гь як від 

слідчого, так і від допитуваного, хоча ініціатива повин

на належати слідчому. "Існує двосторонній конт&кт, -
стверджує К. Обуховський,- в якому індивід відчуває, 

що є предметом зацікавленос·гі, що інші "співзвучні" з 

його власними почуттями"'~8 • 

Викликає заперечення характеристика психологічно

го контакту як "міцно встановленого в процесі допиту 

станущ9 • О.В. Полставалов зазначає, що психологічний 

контакт - це особливий стан спілкування між комуніка

тором і реципієнтщуr ~о. Такий контакт може йти з нарос

танням, а може гаснути, чи м9же раптово виникнути і 

так само раптово зникнути. Він являє собою динамічний, 

·гакий, що постійно перебуває у розвитку процес, учас

ники якого, обмінюючись інформацією, постійно корек

тують свою поведінку51 • Психологічний контакт є ситу
ативним і може виникнути на різних стадіях допиту. 

Окремі вчені розглядають психологічний контакт як 

певну стадію допиту, зокрема, В.Л. Васильєв характери

зує його як стадію, на якій обидва співрозмовника остаточ

но виробляють у відношенні один до одного загальну лінію 

поведінки, а також визначають такі загальні параметри 

бесіди, як її ·гемп, ритм, основні с·гани сПіврозмовника, 

прийоми усного мовлення, пази, міміка і у деяких випад

ках основна аргументація52 • Стадією допиту слід розгля-

48 Обуховс}{иЙ К Психологии влечений ч:еловека. - М. : Прогресс, 19 72 . - С. 160. 
"'ЗакатовА.А. Зазнач:. праця. - C.l5. 
50 Полставалов О.В . ОсновЬІ профессионального общения следователя: Учеб. 

пособие. Уфа: Гилем, 2005. - С . 34. 
5 ' Зорин Г.А. Зазнач. праця.- С. 7. 
02 ВасильевВ.Л. Юридическая психология: Учеб . пособие . Л.: Изд-воЛГУ, 

1974. С.48; Васильев В .Л . Юридическая психология. 3-е изд. - СПб: Изд-во 

<•Питер ~, 2000.- С.449 . 
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дати не психологічний контакт, а його встановлення, він 

може бу'І'И встановлений не '!'ільки на поча·r·ковій с•гадії 

допиту, а й у процесі отримання відомостей за суттю. 

Деякі криміналісти розглядають вс•гановлення психо

логічного контакту як тактичний прийом53 • Такі погляди 
суперечать логіці речей. Не встановлення психологічного 

контакту є тактичним прийомом, а для його встановлення 

використовую'І·ься найбільш доцільні тактичні прийоми та 

їх системи. 

Процесу встановлення психологічного контакту при 

допиті можуть заважати так називані бар'єри спілкування. 

У психалогічній літературі прийнято розглядати бар'єри 

смис:лові (взаємонепорозуміння між людьми, що є на

слідком того, що те саме .явище має дл .я них різний 

смисл. Неспівпадання смислів висловлювання, прохань, 

наказів тощо створює у партнера перешкоду для розвит

ку їх взаємодії) і бар'єри психологічні (психічний стан, 

.який виявляється у неадекватній пасивності суб'єкта, 

що перешкоджає виконанню ним тих чи інших дій). 54 

Інтерес і практичне значення має поділ бар'єрів спілку

вання, .який запропоновано І.М. Юсуповим. Автор харак

теризує такі види бар'єрів: бар'єр темпераменту (непоін

формованіС'гь про тип темпераменту партнера може зруй

нувати діалог, який розпочався, а у крайньому випадку 

щщзнести до повного розриву відносин); бар'єр харак

·гсру (виникає між особами як наслідок акцентуації, з 

одноl'О ЮІї.У, і .як наслідок низкою емпатії осіб, .які 

спілкуЮ'І' Іо('Н :1 ЇІІІІІОІ'О); бар'єр негативних емоцій 

(еМОЦіЇ МОЖ.у'І'І, BII J I И ІІН'ГИ На СПрІ:ІЙНЯ'l"l'Я партнера ПО 

"3 Бритви•r ll . l'. 'ГІІНТННІІ )\онросн 1Н'l'О11!'f)НТеняолстнеrо обвиnяемого І/ Ра
дяпсьне nраво. К.: ІІауІ<О!Ч\ думо,н, 1986 . .N"~ :З. С.28, 29; Васильев А.Н. 'Ган
тюшотдельпЬІх слсдстuсннr,ох дсіі, .. r•ш• і1 (Би б чн:аслсдоватсля).- М.: ІОрид. лит., 
1981.- C.l2. 

54 Більш дет. див.: llcнxo.rrorщr. Слоnарт. /lloд общ. ред. А. В. Петровсноrо. 
М.Г. Ярошевсного. -2-е изд., исnр. и доп.- М.: Политиздат, 1990. -С.36. 
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спілкуванню). Крім того, І.М. Юсупов аналізує такі види 

бар'єрів негативних емоцій: бар'єр страждання (викрив

лює сприйняття оточуючих: чужа радість нерідко може 

викликати біль і заздрість, породити егоїзм (через 

жалість до себе) або, навпаки, альтруїзм як сnосіб заг

лушити у собі почуття провини перед ким-небудь); бар'єр 

гніву (породжується у відповідь на несподівані перешко

ди до задоволення актуальної потреби, на переривання 

якогось приємного заняття, на несподівану чи незаслу

жену образу, на примус здійснити який-небудь неприй

нятний вчинок); бар'єр огидності та бридливості (вини

кає часом як наслідок негігієнічності співрозмовника 

(неохайність, м'ятий брудний одяг, неприємний запах 

тощо), його дурних манер та відсутності самоконтролю 

у поведінці); бар'єр зневаги (сприяє обмеженню кон

тактів з людиною, яка викликає негативні емоції); бар'єр 

страху (може бути викликаний біологічними причина

ми (побоювання за життя та здоров' я, страх каліцтва, за

раження хворобою) і соціальними (побоювання за мате

ріальне і моральне благополуччя, благоговіння перед сус

пільним статусом співрозмовника, погроза з його боку, 

побоювання покарання тощо)); бар'єр сорому і провини 

(виникає як почуття недоречності того, що відбуваєть

ся, через незручність за себе чи інших); бар'єр поганого 

настрою (не може бути виділепий в окрему групу при

чин, що впливають на успіх встановлення контактів у 

спілкуванні, оскільки він містить у собі більшість пере

рахованих негативних емоцій. Проте його слід врахову

вати, тому що дурний стан у будь-якому разі індудіюєть

ся на партнері). 55 

У криміналістичній літературі запропоновано тактичні 

прийоми, які сприяють встановленню психологічного кон-

55 Юсупов И.М. Психология взаимооонимания. - Казань: ТатарсRое RH. изд
во, 1991. - С.15-20. 
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такту. Так, Ф.В. Глазирін для встановлення контакту ре

комендує такі найбільш загальні способи: 1) звернення до 
логічного мислення допитуваного; 2) збуджування у нього 
інтересу до спілкування та його результатів; 3) виклик 
емоційного стану; 4) вплив на допитуваного позитивними 
якостями особистості слідчого. 56 "У кожному із запропоно
ваних способів можна спробувати виокремити серію так

тичних прийомів, причому такі прийоми будуть розрізня

тися залежно від процесуального положення допитувано

го, його психічних особливостей, ситуації допиту. 57 

А.В. Дулов для встановлення психологічного контакту 

пропонує такі прийоми: 1) збудження інтересу допитува
ного до майбутнього допиту; 2) збудження інтересу у допи
туваного до допитуючого; 3) звернення до закону, роз'яс
нення значимості потрібної інформації, ознайомлення з 

обставинами, що пом'якшують вину тощо 58 Пропонований 

перелік прийомів також має занадто загальний характер. 

Окремі із запропонованих "прийомів" не є такими, а явля

ють собою цілі, sші необхідно досs1га·1'И в процесі встанов

лення кон·гак·1·у (абу джувати зацікавлсніс·rь допитуваного 

до майбутнього допиту; збудження інтересу у допитувана-

" 6 Глазьrрин Ф.В. Изучение личности обвивлемого итактика следственньrх 
действий: "Учеб. пособие.- Свердловсr<, 1973. - С. 104. 

01 Розробка тактичних nрийомів встановлення психологічного нонтакту r'рун
тустм·я на рекомендаціях психології. "У цьому відношенні певний інтерес ста

)І(JІ1J1SТТЬ способи привертати увагу людей, заnроnоповані Д. Карnегі. Він нази

ІІНІ ІІІіс'І'L. способів: 1) виявляйте щирий інтерес до інших людей; 2) усміхайтесь; 
:!) !ІІІ м' нтнііте, що для людини звук їі імені- найсолодший і найважливіщий звук 

JІІЩ1СІ.ІЮІ мони: 4) будьте хорошим слухачем; заохочуйте інших розповідати nам 
про (>І' f'; ro) ІІсдітu ро:.~моnу у rюлі інтересів вашого співрозмовниІ<а; 6) давайте 
ЛЮ/1fІ'М ІІіJІ'І\''ІІІ їх аннчутцість і робіть це щиро (див.: І~арнеrи Д. І~ак завоевьІВать 

друuсі\ 11 ок :JІ,Іn!\ТТ. плилпие rта людей. Как вьІрабатьrватr, увсре~шость в себе и 

DЛИЯ1'1• щ\ дJОІІUіі, нІ.І\''І'УІШЯ публичво. І\:ак перестать беспокоиться и па чать жить. 

- Пер. санrл. - М .: 'І'опикал, Т\итадель, 1995.- С.-83-134; н:арнегиД. Как nриоб

ретать дру:зсй и ощшІ.mатт. nлияпис на людей:. - Пер. с англ. - К.: Hayr<ona дум
ка, 1989. - С. 98). Бш rtuн.нic•t•ь дстшх прийомів очевидна, о дпю< це не позбавляє 
їх прю<тичноrо зна<rеттня 1три певній інтерпретації. 

:;в Дулов А.В . Судебпаsr психология.- МипсІ<: Вьrшзйшая школа, 1975.
с. 317-320. 
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го до допитуючого). Такі "прийоми" не вказують шляхи як 

ЦЬОГО ДОСЯГТИ. 

В.Г. Лукашевич до числа прийомів встановлення пси

хологічного контакту відносить: 1) створення належної 
обстановки допиту; 2) допит наодинці; 3) коректне повод
ження слідчого, як представника держави, що виконує 

важливі суспільні функції; 4) демонстрація доброзичли
вості, неупередженого ставлення до допитуваного, що вик

ликає інтерес до слідчого як партнера по спілкуванню; 5) 
демонстрація вміння вислухати до кінця, не підвищувати 

тон; 6) проведення попередньої бесіди на сторонню тему; 
7) звернення до логічного мислення; 8) роз'яснення цілей 
та завдань допиту; 9) створення обстановки, що викликає 
інтерес до допиту та його результатів. 59 

Окремі способи, названі вище, не можуть бути розглянуті 

як тактичні прийоми. Зокрема, "створення належної обстанов

ки" і "допит наодинці"- це не тактичні прийоми, а умови, які 

сприяють встановленню психологічного контакту. "Коректне 

поводження слідчого як представника держави, що виконує 

важливі суспільні функції" - це не тактичний прийом, а обо

в' язок слідчого. Рекомендація "не підвищувати тон" також не 

може розглядатися як прийом тому, що це етичне правило 

спілкування. Низка запропонованих автором рекомендацій 

вимагають своєї подальшої конкретизації. !{рім того, пропо

нований перелік способів встановлення психологічного кон

такту не має необхідних ознак системи, а характеризується 

відсутністю логічноговзаємозв'язку між прийомами, їх різною 

функціональною спрямованістю, відсутністю доцільної по

слідовності в їх розміщенні та використанні. 

59 Лукашевич В.Г. Криминалистическая теория общенин: постановка nро

блемьІ, методика исследованин, nерспективЬІ исnользования. - К. : УкранRская 

аІ<адемин внутренних дел, 1993. - С. 161, 162; Лукашевич В.Г. ТаІ<ТИТ<а обще
ния следова1·елл с участниІ<ами отдеJІЬНЬІХ следственньrх действий (допрос, оч

ная ставка, пред'Ьнвление длн опознанин, nроверка показанюЇ на месте): Учеб. 

пособие. - К.: НИи РИО КВШ МВД СССР, 1989. - С.42, 43. 
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"У сучасній криміналістичній літературі звернено увагу 

на необхідності використання комуніка'l•ивної компетент

ності слідчого. Причому, комунікативна компетентність 

розглядає'l•ься як знання психологічних закономірностей 

перцепції, комунікації, інтеракції, яким підпорядковане 

спілкування, уміння використовувати ці знання.60 Дана 

проблема пов' язана із обранням та реалізацією тактичних 

прийомів, спрямованих на встановлення психологічного 

контакту, наявністю відповідних навичок у слідчого та 

уміннюv.r застосовувати певні способи спілкування. 

Анкетування та інтерв'ювання слідчих прокуратури і 

МВС "України дозволило визначити тактичні прийоми, які 

застосовуються з метою встановлення психологічного кон

такту зі свідком (потерпілим): роз'яснення важливості по

відомлення правдивих показань- зазначили 72% опита
них; бесіду на сторонню тему або на тему, що цікавить -

64% ; використання позитивної оцінки окремих якостей 
особи допитуваного - 62 °/с>; переконання у необхідності 

падапня доnомоги органам розслі11;уванпя - 58% ; переко
нання у невідворО'І'ності покарання злочинців - 56%; по
відомлення про мету допиту - 54% ; роз' яснень суті 
наслідків вчиненого злочину- 54%; показ фотознімків 
(предметів), пов'язаних із вчиненим злочином - 42% ; 
інше - 4%. Атакож тактичні прийоми, що використову

ються з метою встановлення психологічного контакту з 

обвинуваченим (підозрюваним): роз'яснення значення 

щирого каяття- 64% опитаних; бесіду на сторонню тему 
або ua тему, що цікавить - 62% ; демонстрацію перспек
•rив ситуації, що склалася - 60%; використання позитив

ної оцінки окремих якостей особи допитуваного -57% ; 

уточнення а.ІП<.е1·но-біографічних даних - 50%; демонстра-

60 Биндюкова М.В. О коммуника:rи:вной компетентности следова~·еля І І Во
ронежские криминалисти ческиечтения І Под ред. О.Я. Баева. - Воронеж: Изд

во Воронеж. гос. ун -та, 2001 . Вьш. 2 . - С.199. 
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цію слідчим поінформованості про обставини життя до

питуваного- 46%; інше- 6%. 
Побудова систем тактичних прийомів передбачає не

обхідність з' ясування цілей встановлення психологічного кон
такту при допиті. У криміналістичній літературі здійснюва

лися спроби щодо визначення таких цілей. Так, В.Л. Васильєв 

вбачає таку ціль у знаходженні спільного інтересу слідчого та 

допитуваного, тобто у переході під час допиту від психологіч

ного "Я" до психологічного "Ми". 61 Однак, така ціль може бути 

розглянута тільки як окрема, зумовлена ситуацією. А.В. Ду

лов пропонує ·до розгляду такі основні цілі встановлення пси

хологічного контакту: 1) забезпечення активного психічного 
відношення суб'єкта у майбутньому спілкуванні; 2) зняття 
упередженості, сторожкості у суб' єкта спілкування; 3) полег
шення процесу психологічної адаптації. 62 

Названі цілі встановлення психологічного контакту 

більш чітко відображають його спрямованість. 

Відповідно до перерахованих цілей у системі тактичних 

прийомів, спрямованої на встановлення психологічного кон

такту з допитуваним, можуть бути виокремленні дві підсис

теми (комбінації): 1) така, що сприяє адаптації до обстанов
ки допиту та усуненню небажаних станів психіки допитува

ного; 2) така, що стимулює настанову на потребу у 
спілкуванні. Поділ системи тактичних прийомів на підсис

теми залежно від цілей вс1·ановлення психологічного контак

ту, має подальшу диференціацію, зумовлену процесуальним 

положенням допитуваного. 

Розглянемо більш детально зміст окремих підсистем 

тактичних прийомів, спрямованих на встановлення пси

хологічного контакту з допитуваним. 

61 Васильев В.Л. Некоторьrе аспектьr психологии допроса / ІКриминалисти
ка па службе следствия . - Вильнюс, 1967.- С. 141; Васильев В. Л. Психология 
труда следователя: Метод. реr~омепдации. -Л., 1988.- С. 37-40. 

62 Ду лов А. В. Судебная психология. -Минск: Вьrшзйшая школа, 1975.
с. 108, 109. 
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Підсистема тактичних прийомів, що сприяє адаптації до 

обстановки допи•rу та усуненню небажаних станів психіки 

обвинуваченого (підозрюваного), охоплює: 1) уточнення 
анRе•rно-біографічних даних; 2) бесіду на сторонню тему або 
на тему, що цікавить, але не належить до предмета допиту; 

3) демонстрацію слідчим поінформованості про обставини 
життя допитуваного, його потреби, інтереси. 

У процесі з'ясування обставин анкетно-біографічного ха

рактеру слідчий може уточнювати окремі з них з метою виз

начення психічного стану допитуваного, залучення його до 

активного спілкування, зняття емоційної напруженості. У'І·оч

нювати необхідно дані, що викликають позитивні емоції у до

питуваного. "У цілому зазначений тактичний прийом пов' яза

ний із вступом до спілкування і має орієнтуючий характер. 

Співбесіда з допитуваним на сторонню тему або на тему, 

що цікавить, має важливе значення у розглядуваній підсис

·rемі. Слідчий повинен уміти правильно обирати тему для 

бесіди, що визначається знанням інтересів допитуваного, 

його захоплень, рівня іптелеJпу ·r·a загальної Rультури. 
Бесіди на '!'акі '!'еми дозволяю·rь змінити психічний стан до

питуваного, причому такий прийом впливає на обвинуваче

ного (підозрюваного), який перебуває як у збудженому, так і 

в подавленому стані. Загальмованість, як і збудження, вик

ликане напругою, зняти яку допомагає спілкування. Необ

хіюю, змінюючі тему, знайти таку, котра викликає у допи

туваного інтерес. 63 Допитуваний не повинен відчути, що його 

"виводять'' на заздалегідь заплановану тему розмови. Це мож

на зр б11'1'и НІ ляхом залучення у поле зору допитуваного яких

небу дr. предметів, пов' язаних з його інтересами і такими, ІЦО 

викликають позитивний емоційний відгук. 64 

63 Головаха Е. И., Паuи:на Н .В . Психалогил челонечесного взаимопониманин. 
- К.: Политиздат Унраияьт, 1989.- С. 76, 77. 

64 Зорин Г .А. Психологпческий контакт при производстве допрос а: ;і7чеб. по

собие. - Гродно: Гроднеисниі1 ун-'1', 1986. - С. 37. 
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В процесі такої бесіди виявляються комунікативні якості 

слідчого, які впливають на встановлення психологічного 

контакту з допитуваним. Окремі криміналісти розглядають 

вплив позитивними якостями слідчого- увічливістю, спра

ведливістю, доброзичливістю, принциповістю та ін., як так

тичний прийом, що сприяє встановленню психологічного 

контакту.65 Дійсnо, позитивні якості особи слідчого впли
вають на встановлення і підтримання контакту, однак, такі 

якості, на нашу думку, не можуть бути розглянуті як само

стійний так•rичний прийом, а мають пронизувати все спілку

вання слідчого з допитуваним на допиті. 

Тактичний прийом, який полягає у демонстрації слідtІим 

поінформованості про обставини життя допитуваного, його 

потреби, інтереси сприяє адаптації обвинуваченого (підоз

рюваного) до обстановки допиту та сприяє усуненню неба

жаних станів його психіки. Використання 1'акого прийому 

викликає у допитуваного інтерес до повідомлюваної слідчим 

інформації, відволікає від чинників, які заважають зосере

дитися, сприяє відвертості допитуваного. Так, у процесі до

питу К., який обвинувачувався у вчиненні крадіжки, 

слідчий зазнавав труднощів, пов' язаних з тим, що допиту

ваний перебував у стані емоційної напруженості і спроби 

зняти цей стан за допомогою попередньої бесіди не увінча

лися успіхом, тому що К. вирази-в відмову від такої бесіди. 

Тоді слідчий вирішив продемонструвати свою поінформо

ваність про важке матеріальне становище родини допиту

ваного, про те, що його виховувала одна мати, про наявність 

у сім'ї ще двох молодших сестер, про необхідність допомо

ги, яку він надавав, працюючи на заводі, та ін. Такий 

прийом допоміг викликати довірче відношення до слідчого 

і сприяв установленню психологічного контакту. 66 

•• ГлазьІрнн Ф.В. Изучение ЛІІЧRОС'І'И обвпнлемого и ·гактикu следс·r·венньІХ 
действий; Учеб. пособие. - Свердловск, 1973. - C.l05. 

6" За матеріалами УВС м. Харкова за 1989 р. 
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Підсистема тактичних прийомів, що сприяє адаптації до 

обстановки допиту та усуненню небажаних станів психіки 

свідка (потерпілого), передбачає наявність таких прийомів: 

1) повідомлення про мету допиту; 2) бесідана сторонню тему 
або на тему; що цікавить, але не належить до предмета допи

ту; 3) переконання у невідворотності покарання злочинців. 
У дею~их випадках свідок (потерпілий), вступаючи у 

спілкування зі слідчим, може перебувати в стані хвилюван

ня або стресу через незнання мети допиту. Тому, роз' яснеп

ня мети майбутнього допиту сприяє усуненню небажаних 

станів психіки допитуваного. А. В. Ду лов пише, що ці стани 

видозмінюються повідомленням мети допиту, постановкою 

конкретних розумових завдань, визначенням цілей майбут

нього спілкування, уточненням ролі допитуваного у дано

му спілкуванні. 67 

При допиті свідків і потерпілих встановлення психоло

гічного контакту звичайно не представляє значних труд

нощів. Однак, у т:их випадках, коли слідчий бачить, що 

свідки або nоторніді поробу.nають у несприятливому пси

хофізіологічному стані (розгубленіс·гь, сильне збудження 

та емоційна напруженість, недовіра або навіть ворожість 

по відношенню до слідчого тощо), необхідно в ході попе

редньої бесіди, яка передує допиту, намагатися усунути чи 

значно послабити цей чинник. 68 Використання такого так
тичного прийому, як бесіда на сторонню тему або на тему, 

що цікавить, передбачає досить широкий діапазон ос

танніх. 'Гакі теми можуть стосуватися проблем справедли

вості, еlм 'j', мистецтва, спорту, колекціонування та ін. 

Перекопання допитуваного у невідворотності покаран

ня злочинціn m'< тактичний прийом, звичайно, використо-

6' ДуловА.В. ~1U:ІНІРІ.НрІЩЯ. -С.318, 319. 
68 Глазьrрин Ф.В. L\ortpoc;. ІІсихологические особенности І /Следственньrе дей

ствия (про'цессуальnая хор:штrристика, таr<тичес.кие и психологичесr<ие особен
ности): Учеб. пособие ддs! вузов МВД СССР. -Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1984. 

; - С. 145. 
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вується у тих випадках, коли допитуваний є потерпілим. 

Me•ra даного прийому полягає в усуненні С'l'ану страху пе
ред особами, які вчинили злочин. Усунути чи зменшити 

його вплив можна шляхом роз' яснень про неминучіс'l'Ь при

пинення злочинної діяльності, затримання та арешту зло

чинців та їх покаранні. 

Підсистема тактичних прийомів, що стимулює настанову 

в обвинуваченого (підозрюваного) на потребу в спілкуванні, 

охоплює: 1) роз'яснення допитуваному значення щиросер
дості каяття, інших пом'якшуючих обставин; 2) демонстра
цію перспектив ситуації, що склалася; 3) використання по
зитивної оцінки окремих якостей особи допитуваного. 

Об' єктивне роз'яснення, з одного боку, неминучості на

стання відповідальності, з іншого боку - можливості щи

росердості кая·rтя у вчиненому злочині, впливає на обви

нуваченого і сприяє встановленню психологічного контак

ту на допиті. Психологічний контакт диктує необхідність 

установлення таких відносин, при яких обвинувачений 

иереймався б повагою до слідчого, довірою до нього як пред

ставника влади, визнавав його авторитет, достоїнства та 

моральні переваги, розумів, що його дії диктуються не осо

бистими інтересами, а службовим боргом, законом, морал

лю нашого суспільства. 69 

У необхідних випадках слідчий може демонструвати пер

спективи ситуації, яка склалася, з метою надати можливість 

зрозуміти обвинуваченому (підозрюваному) важливість до

питу і необхідність повідомлення ним певної інформації. 

Зазначений прийом не означає надання у розпорядження 

допитуваного всієї наявної у слідчого інформації та всіх на

явних доказів. Такий прийом не передбачає повідомлення 

інформації про конкретні фаІtти, а показує різні варіанти 

можливого настання результатів ситуації, яка склалася. 

60 Ратино.вА.Р., ЕфимоваН.И. Психология допросаобвиняемого: Метод. по· 

собие . - М., 1988. - С.бб. 
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Використання такого nрийому має показати допитуваному, 

що йому краще nовідомити правдиву інформацію, ніж 

відмовитися від цього повідомлення. 

Використання позитивної оцінки окремих якостей осо

би підозрюваного чи обвинуваченого є ефективним тактич

ним прийомом, що стимулює установку на необхідність 

спілкування в процесі допиту. Заохочення допитуваного, 

позитивна оцінка його особистих якостей зміцнює контакт, 

формує бажання спілкуватися зі слідчим. 70 Допитуваний 
може виклиRати саме негативне відношення до його осо

бистості. Однак, слідчому потрібно шукати й уміти знахо

дити у людях позитивні сторони, мати здатність проника

ти у психіку іншої людини, приймати його переживання у 

розрахунок. 71 Оцінка позитивних якостей особи допитува

ного в процесі встановлення психологічного контакту може 

виявлятися у двох формах: 1) оцінка-похвала, з метою вик
ликати позитивні емоції у допитуваного: 2) оцінка-звернен
ня, з метою спонукати такі почуття (рішучість, гордість, 

сором 'Га ін.), яrсі С'rимулюють допитуваного вс1•уп:ити у 

спілкування на допиті. 

Підсистема тактичних прийомів, що стимулює настано

ву у свідка (потерпілого) на потребу в спілкуванні, включає 

такі способи: 1) роз'яснення важливості повідомлення прав
J(Пвих nоказань; 2) переконання в необхідності надання до
І юмоІ'И органам розслідування; 3) роз' яс нення суті наслідків 
учнІн'ноrо злочину чи можливості їх виникнення у майбут

ІІl.ому: tl) перегляд фотознімків (предметів), пов'язаних із 
н•ІІІІІ<'ІІІtм :точином та його наслідками; 5) використання 
ІІ<>:ІІІ 'І'Іtвної оцінки окремих якостей особи допитуваного. 

1\:11 н: У tc 1 щ їпп передбачає необхідність поnередження 
свідка і ІЮ'Г('РІlЇJІОІ'О про обов'язок розповісти все відоме їм 

у справі, а також про кримінальну відповідальність за 

70 3оринГ.А. Зазнач. nрядя. - С.47. 
11 Ратинов А.Р., Ефимом Н.И. Зазпач. праця.- С. 66. 
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відмову дати показання і за дачу завідомо неправдивих 

показань (ст.ст. 167, 171 :КПК України). Тактичний 
прийом - роз' яснепня важливості повідомлення правди

вих показань - заснований на процесуальному положенні 

закону, але не обмежується цим. Його застосування засно
ване на врахуванні особи допитуваного, його відношенні до 

вчиненого злочину, зайнятої ним позиції. Слідчий має по

казати роль і значення правдивих показань допитуваного 

для встановлення об'єктивної істини у справі. Необхідно 

переконати свідка (потерпілого) у тому, що від його пока

зань залежи'І'Ь відновлення справедливості. 

Важливим тактичним прийомом, що стимулює установ

ку на необхідність спілкування в процесі допиту, є переко

нання допитуваного у необхідності надання допомоги орга

нам розслідування. Такий прийом є ефективним засобом 

встановлення психологічного контакту. Однак, його вико

ристання передбачає необхідність диференційованого 

підходу до особи допитуваного, його позиції, зацікавле

ності у результатах справи та ін. 

Тактичним прийомом у розглядуваній підсистемі є роз' яс

нення суті наслідків вчиненого злочину або можливості 

їх виникнення у майбутньому. Даний прийом доцільний 

у '!'Ому випадку, коли свідок (потерпілий) не готовий чи не 

бажає надати інформацію про вчинений злочин. Роз'яснен

ня наслідків вчиненого злочину активізує емоційну сферу 

допитуваного і спонукує його до необхідності спілкуван

ня зі слідчим. 

Тактичний прийом, що заснований на показі свідкові (по

терпілому) фотознімків, інших предметів, пов' язаних із вчи

неним злочином та його наслідками також активізує емоцій

ну сферу допитуваного і стимулює необхідність спілкуван

ня. Такий перегляд має на меті викликати бажання у 

спілкуванні взага..тrі, а не отримати конкретні показання. Так, 

Д. був очевидцем убивства групою підлітків їх однокласника 
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3. Ще на самому початку допиту Д. заявив, що не розуміє, 
що він тут має розповісти і чому його викликали на допит. 

Окремі тактичні прийоми, які намагався використати 

слідчий для встановлення психологічного контакту, вияви

лися малоефективними. Д. продовжував стверджувати "а 

причому тут я". Тоді слідчий нагадав про обов' язок розпо

вісти все відоме йому по справі та запропонував подивити

ся фототаблицю до протоколу огляду місця події. Після не

тривалого перегляду фотознімків допитуваний виявив бажан

ня повідомити інформацію за суттю справи. 72 

Суттєве значення у даній підсистемі має тактичний 

прийом, який заснований на позитивній оцінці окремих 

якостей особи свідка (потерпілого). Ефективність подібно

го прийому виявляється у діагностиці позитивних якостей 

особистості, обрання тих з них, які можуть бути викорис

тані для ВС'l'ановлення контакту. Перше враження про осо

бу допитуваного майже завжди формується через віднесен

ня слідчим особи, яка сприймається, до однієї із груп у тих 

"• юн:ифін:~н~інх 'l'ИІІіn", які склалися у нього в минулому, 
ttриtюму, воно завжди с досить значимим та істотним. 73 Вод

ночас 'І'<Н<е знання не може саме по собі слугувати "відмич

кою" для розкриття особистості та привернення її до себе. 

Для встановлення довірчих контактів необхідна повага до 

особистості та визнання достоїнств кожного характеру. 74 

§ 5. Актуалізація забутого у пам'яті допитуваного 

Важливим завданням слідчого при допиті свідка, потер

ІfіJІОІ'О, підозрюваного, обвинуваченого є надання допомо

,.,, ;~оІІи'rувnпому у пригадуванні подій минулого. Понов
JJt'ІІІL.н (tІt< 'L'YtІJriзaцiя) сприйнятого матеріалу може харак-

72 За маторіnлІ\ми слідчого відділу УВС 3ю<арлатсьr<ої обл. за 1989 р. 
73 Водалев А.А. nосuриятие и rrонимание человека человеком.- М.: Изд·во 

МГ11, 1982.- С.178-193. 
74 Юсупов И.М. Психология взаимолопнмания. - Казань: Татарсr<ое кн. изд

во, 1991.- С.134. 
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·геризува·гися різним ступенем труднощів від "автоматич

ного" впізнання навколишніх нас предме·гів до нестерпно 

важкого пригадування забутого. 75 Неможливість пригада

ти який-небудь матеріал не означає, що він зовсім забутий: 

забувається конкретна форма матеріалу, але його значи

мий для суб'єкта зміст піддається якісним змінам і вклю

чається у досвід суб' єкта. 76 

Збереження у пам'яті допитуваного сприйнятого мате

ріалу є залежним від чинника часу. Із часом небезпека 

втрати або перекручування інформації зростає. Результа

ти психологічних досліджень П.П. Бланеького показують, 

що . найбільший відсоток спогадів з минулого становлять 

спогади про емоційно забарвлені події . Так, наприклад, 

найкраще зберігається у пам' яті враження про неприєм

не,. спогади про приємні події склали у спостереженнях 

ученого незначну частину всіх спогадів. 77 Як приємні, так 

і неприємні події можуть у багатьох випадках втратити для 

людини своє актуальне значення і бути забутими через 

різні строки. Це відбувається не тільки від того, яке зна

чення вони мали у свій час для людини, а й у зв'язку з но

вими обставинами її життя та діяльності. 78 

Забування перебуває у прямій залежності і від характе

ру запам '.ятовування тих чи інших фактів. Запам' ятову

вання може мати довільний або мимовільний характер за

лежно від наявності чи відсутності мети запам'ятати. 'У 

прак·rиці розслідування злочинів рідко зустрічаю·rься по-

75 Зинченко П.И., Середа Г.К. Памя'l'Ь І /Общая психология: Учебник /Под 

ред. А.В. Петровского. - М.: Просвещение, 1977. - С.306; 3инченко П.И., Сере

даГ.К . Памя•rь І /Общая nсихология: Учеб. пособие /Под ред. А.В. Петровского. 

- М.: Просвещение, 1970. - С.281 . 
76 Психология. Словарь ;под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевско

го. - 2-е изд., исnр. и доп. - М.: Поли'l·изда·r, 1990. - С.118. 
77 Елонский П.П .. Избранньrе психологические произведения. - М.: Просве

щение, 1964. - С.З-547. 
78 Гаврилова Н.И . Ошибки в свидетельсних nоказаниях (nроисхождение, 

вьІЯвление, ус·гранение): Метод. nособие . - М., 1983. - С.57. 
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казання, засновані на навмисномузапам'ятовуванні фактів 

з метою викладу їх згодом на допиті. 79 Хоча такі показан

ня, звичайно, мають більшу точність і повноту. 

Для продуктивності мимовільного запам' лтовування важ

ливим є те місце, яке займає у діяльності даний матеріал. 

Запам' ятовується краще той матеріал, який викликає у лю

дини активну розумову роботу; чим більш зацікавлено він 

ставиться до змісту виконуваного завдання. 80 

Можливість актуалізації у пам' яті допитуваного забу

того заснована на збудженні відповідних нервових 

зв'язків чи асоціацій. І.М. Сєченов писав, що асоціація 

представллє звичайно послідовний ряд рефлексів, у яко

му кінець кожного попереднього зливається з початком 

наступного у часі ... Асоціація є безперервний ряд торкань 
кінця попереднього рефлексу з початком наступного. 81 

Інакше кажучи, асоціація - зв' язок між психічними яви

щами82, при якій актуалізація (сприйняття, уявлення) 

одного з них спричиняє uояву іншого. 83 У психології роз-

IU Н:uJІ!)JJUJI()U!ІlЗ.B . .lJ pOUJН~M ЬІ HCЩ.JOИJU()JI.ЬUOГO ЗUUUMI!H!lHИst И ИХ ИСПОЛЬЗО
ІІІJ ІІІІt' в ~;у;\QІІ роиаІJО/І(;'І'Вt' І І Аtt'І'УШІ hH hte 11 роблем ьt совремеиной nсихологии: 

МRтер. Нf\у<І. ч·rений посnпщ. 60 леттrю ХарЬІ<ОВСltОЙ психологичесІФЙ mкольr І 
О·1·в. ред. Е.В. Заиrщ. Х.: ХГУ, 1993. C.J.52, 153. 

во Зинченко П.И., Середа Г.К Память І /Общая нсихологпя: Учебник І Под 
ред. А. В. ПетровсІ<ого. - М.: Просвещение, 1977. - С.301, 302. 

" 1 Сеченов И.М . ИзбраннЬІе произведения. - М.: Изд-во Акад. науr< СССР . 
1952. -т.1. -с. 88. 

к2 Матеріал асоціацій використовував у своїй теорії 3. Фрейд для дослідження 
ІІL'У~"ІЇІ\ОМJtених спонукань вивченвл афекі·ів і потягів. Він вважав, що асоціації 

'JІЇІІ ІІІ ІІІІЧ" І ' ІІ із - нід контроля свідомості. Вони маю'І'Ь c·ra·rи вільними. Відmтовху

ючщ:~. ВЇІІ певного елемента, наnриклад, образу сновидіннл, суб'єкт повинен 

"tJЇJІ І•JIU ІІІ' ЩJІІ'І' ІІн:ун, висловлюва·rи все, що приходить йому в гшrову, якими б 

1\ІІІІІІІІМІІ та fІР :JІ! ІІЧ8Йними вездавалисьйому ці гадки". На думку З. Фрейда "вільні 

111'\ЩіІщії" мню·rh ииразити дійсні почуття та гадки, що говорять правду ... Так на
РQДІІJШСJІ І'()JІ()ІJJІІІ 11роцедура психоаналізу, його основний технічний прийом 

(днв.: Фрей11 :1. 'l'oJІ коиание сновиденнй.- К.: Здоровье, 1991. -384 с; Ярошеве
кий М.Г. Зттгм~щ Фрейд в~>щающийсл исследоІІатель психичесr<ой жизни че
ловеr<а І І Фрейд 3. Психологня бессозвательвого: Сб. про из ведений І Сост., науч. 
ред., авт. встуn . ст. М.Г. Ярошевский.- М.: Просвещение, 1989. - С. 3-28). 

83 Психология. Сдоварь jПод общ. ред. А. В. Петровского, М.Г. Ярошевско
го. - 2-е изд., испр. и доп. М.: Политиздат, 1990. - С. 28. 
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різняють 'l'РИ види асоЦіацій: за суміжністю, за подібніс1·ю 

та за кон•грастом. 84 

У криміналістичній літературі надані рекомендації, які 

засновані на використанні асоціативних зв' язків, що мають 

своєю ме·гою актуалізацію забутого. Так, О.М. Васильєв 

рекомендує з метою "пожвавлення" пам' яті допитуваного 

використовувати асоціації за суміжністю у часі чи про

сторі, за подібністю та контрастом.85 В.Г. Лукашевич та 

М.В. Салтевський називають такі три прийоми, які спри

яють аІ<туалізації забутого: 1) асоціації за суміжністю, 
коли забуте відновлюється у зв' язку з відтворенням попе

редньої чи наступної події; 2) асоціації за подібністю, тоб
то · нагадування про аналогічний факт чи пред'явлення 

предмета, подібного з раніше спостережуваним допи·гува

ним; 3) асоціації за протилежністю (контрастом), тобто 
збудження уявлення про протилежний об'єкт. 86 Автори 

іменую'І'Ь асоціативні зв'язки тактичними прийомами, 

Останні є суть способи, які засновані на використанні асо

ціативних зв'язків, їх збудженні. 

О.В. Полставалов вважає вельми ефективним для надан

ня мнемонічної допомоги застосування методу залучення 

84 Асоціація засуміжніс1•юпередбачаєзапам'ятонува.ння послідовності нодііі чи 
дій, які відбуваються і між яюІМИіснує :'!в'язок. Тому нервові процеси, пов'язані з 

одним з них, викликає дію нервових процесів, nов'нзаtшх з іншим; асоціація за 

схожЇС'l'Ю має місце1•оді, коди спрнііня1"І'Я як:ОІ'о-небу;\ь об'єк:·rавик:.;шкає у IІ>L'VI' яті 

прІП'адуваRНя схожого з нпм об'єкта, навіть якщо він ніколи не сприймався з ним 

разом або в якому-мебудь часовому зв' .нзку; асоціації за контрастом близькі за своєю 

формою до асоціаці і1 за схожістю, однак nри HL1X сприйня.1"ГЯ якого-небудь предме

та викликає у пам' яті спогади про інnrий предмет, який відрізняється прямо проти

лежними ознаками (див.: Психология І Под ред . П.А. Рудика. - М.: Фазкультура и 

спорт, 1974. - С. 229, 230). 
85 Васильев А.Н. Следственная тактика. - М.: Юрид . лит., 1976. С. 128,129; 

Васильев А.Н. Тактика допроса І /Криминалистика: Учебник /Под ред. А.Н . Ва

сильева. - М.: Изд-во МГУ, 1980. - С. 306. 
86 Лукашевпч В.Г ., Салтевский М.В. Тактические и организационньrе основьr 

nроизводства следс·rвенньrх дейсцшй дли получения информации от людей І І 

Специализированньп1 курс криминадистики (для едушатєлей ву:юв МВД СССР, 

обучающпхся на базе среднего специального юридического образования): Учеб

ник. - К.: НИи РИО КВШ МВД СССР, 1987. С. 260, 261. 
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зорових асоціацій. Су·гніс·гь даного прийому полягає у 

•rому, щоб пригадати не абстрактний вівторок чи понеді

лок, а задіяти спогади про конкретні звичайневі події (те

левізійні програми, зустрічі з друзями, спор·гивні трену

вання, відвідування гуртків)87 • 

Р.С. Бєлкін рекомендує провадити так званий "асоціа

тивний допит", пов' язаний з використанням асоціативних 

зв' язків у пам' яті допитуваного. 88 3 метою "пожвавлення" 
пам' яті допитуваного автор пропонує застосовувати такі 

тактичні прийоми: 1) допит з викорис·rанням асоціативних 
зв'язків; 2) допит на місці; 3) повторний допи·r за обмеже
ним колом обставин.89 У цілому запропоновані тактичні 

прийоми потребують своєї подальшої конкретизації. Виді

лення Р.С. Бєлкіним тактичного прийому допит з викори

станням асоціативних зв' язків створює враження, що мож

ливості збудження асоціативних зв' язків інші прийоми не 

передбачають. Тим часом, як другий прийом також засно

ваний на збудженні асоціативних зв'язків. Розгляд повтор-

1101'0 доннту аа обм женим lИдом обстанип, на паш погляд, 

НС мо:ш:с рОЗГJІЯДЮ'ИСЯ ЯК '1'8К'J'.ИЧНиі1. ЩJИЙОМ 38 такИМИ мірку

ваннями: 1) 'l'акий допи·r має вимушений характер через не
можливість отримання відомостей на первісному допиті; 2) 
використання системи тактичних прийомів, що сприяють 

актуалізації забутого, на первинному допиті не дало позитив

них результатів; 3) допит за обмеженим колом обставин не 
мо ж<' роагляда1•ися як так·rичний прийом, тому що його про

.І:Іед<'ІІІ ш ІІ <'редбачає використання системи прийомів. 

БілІ,ІІІ 11равильпоюєпозиціятих авторів, якінамагають

ся зю 1 JЮІІ овувати конкретні переліки тактичних прийомів, які 

87 ТІолетонttлоп О. Н. Осповьr профессионального общения следователя: Учеб. 
пособие. - Уфа: І'илсм, 2005. - С. 115. 

88 Кримиuалистищ-\. lCpaтrtaя :>rщиклопедия /.Авт.-сост. Р.С. Белкин.- М.: 
Большая Российская ;Jпn,пклопеl\ИЯ, 1993. - С. 9. 

89Бслкmr Р .С. 'І'аr<т1пtадопроса І /Крими:налистиrtа: Учебпю< /Под ред. Б.А. Вик
торова, Р.С. Белкина.- М.: Юрид. лит., 1976.- С. 313-315. 
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сприяють збудженню асоціативних зв'язків. Так, С.С. Ор

динський виділяє такі основні тактичні прийоми надання 

допомоги свідкові у пригадуванні забутих ним фактів: 1) 
постановка запитань, що активізують у свідка асоціативні 

зв' язки; 2) пред' явлення різних об'єктів, що сприяють "по
жвавленню" пам' яті та активізації асоціативних зв' язків. 90 

В. О. Коновалова пропонує більш конкретні тактичні прийо

ми, що сприяють актуалізації забутого: 1) постановка нага
дуючих запитань; 2) допит на місці події; 3) пред' явлення 
речових та письмових доказів; 4) оголошення показань 
інших осіб. 91 Інтерес являє пропозиція О.Р. Ратінова вико

ристовувати такі тактичні прийоми для надання допомоги 

свідку або потерпілому у пригадуванні забутих фактів, об

ставин при допиті: 1) створення нормальної, не відволікаю
чої уваги допитуваного обстановки; 2) допит про яку-небудь 
обс1•авину у різній хронологічній послідовності; 3) поста
новка запитань, що активізують у допитуваного так нази

вані асоціативні зв'язки; 4) пред'явлення допитуваному 
різних об'єктів; 5) допит на місці події; 6) ознайомлення 
допитуваного з показаннями інших осіб. 92 Слід підкресли

ти, що значна частина рекомендацій заснована на викори

станні асоціативних зв'язків. У числі названих прийомів, 

на нашу думку, "створення нормальної, не відволікаючої 

уваги допитуваного обстановки" більш примикає до умов, 

які сприяють нормальному процесу допиту. 

У криміналістичній літературі, зазвичай, тактичні 

прийоми, що сприяють актуалізації забутого, розглядають-

90 Ордьшсюn1 С.С. Тактикадоnроса снидетеля І ІКарнее ва Л.М., Ордьrнсюіlі С.С., 
Розенблит СЯ. Тактика допроса на nредварительном следствиИ. - М.: Госюриздат, 
1958. - с. 72. 

"' І\:оновалова В.Е. Психология в расследовании прес·rуnдений. - Х. : Внща 

школа, 1978. - С. 68, 69. 
92 Ра'rинов А.Р. Судебная nсихология для следователе1!: Учеб. nособие. - М.: 

НИи РИО ВШ МООП СССР. 1967. - С. 186-190; Рашнов А.Р., Хшюбок М.П. 
ТаК'l'Икадоароса І ІІ\:рюшналистпка: Учебник /Под ред. Р.С . Белкина., r.r. 3у:й
кова. - М.: НИиРИОВШМВДСССР, 1970. - Т. 2. - С. 138-142. 
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ся стосовно допиту свідка (п01·ерпілого). Хоча такі прийо

ми можуть бути ефек•rивно викорис·rані і стосовно обвину

ваченого (підозрюваного) при забуванні ним окремих об

С'l'авин, з огляду на безконфліктність ситуації допиту. 

Визначення конфліктності або безконфліктнос'ті си·rуації 

допиту може виявитися складним завданням. Так, допитува

ний може зробити за.яву типу "я вже нічого не пам'ятаю", "був 

п'яний і не пам'ятаю, що відбувалося" тощо: При "побічній 

відмові" від показань допитуваний, зазвичай, вказує на повне 

випадінни з його пам' Я'l'і подій, що становлять інтерес, і не док

ладає зусиль для пригадування "забутого". 93 Встановити, чи 

має місце "побічна відмова" від показань або допитуваний 

дійсно забув обставини, що цікавлять органи розслідування, 

слідчому допомагає аналіз таких даних, як час, що пройшов з 

моменту сприйняття окремих фактів, характер події, наступ

на діяльність допитуваного, його стан у момент сприйняття, 

індивідуальні особливості пам' яті та ін. 

Таким чином, система тFtктичних прийомів, спрямова

на на аІ<'J:уадіаацію :забутих .матеріалів у пам' яті свідків 

(нотсрпіди:х) або обвшrувачспих (підозрюваних), може 

включати: 1) пос·rановку нагадуючих запитань; 2) показ 
речових і письмових доказів; 3) демопетрацію іншої мате
ріалізованої інформації; 4) використання зображувальних 
можливостей допитуваного; 5) оголошення показань інших 
осіб; 6) допи'l' на місці події. Результати анкетування та 
інтерв'ювання слідчих прокуратури і МВС України 

свідчать про те, що 76% опитаних використовують зазна
чені прийоми у певних :комплексах, а 34% -зазначили зап
ропоповану послідовність їх реалізації я:к найбільш опти

мальІІу, 11~0 :'Іас·rосовується у їх практиці. 

os 'Гермі тт "побічтта nідмоnа" стосовно зазначено] ситуації допиту ви:користо
вус Л.М. 1\арпссва 1'tt L. 1\сртсс (див.: І\арнсева Л.М ., Кертзс И. Система основ

ньrх тактических rтриемоR допроса и алгоритм их реали:зации І /Правовая ки

берпетиІ<а сот,иалистичсских стран ;Под ред. Н .С. Полевого. - М.: Юрид. лит . , 

1987. - с. 329). 
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Запропонована система прийомів є найбільш типовою. 

У процесі її використання ефективним прийомом може 

стати кожен із зазначених або їх комплекс, залежно від 

психологічних особливостей допитуваного і своєрідності 

забутого матеріалу. Можливість реалізації окремих так

тичних прийомів системи зумовлена ситуацією розсліду

вання, .яка складається до проведення допиту. 

Розглянемо специфіку окремих тактичних прийомів, 

що входять у пропоновану систему. У спішне використан

ня системи тактичних прийомів визначається ефектив

ністю кожного з них. 

Важливим тактичним прийомом, спрямованим на актуа

лізацію забутих обставин, є постановка допитуваному нага

дуючих запитань. Їх мета полягає у нагадуванні допитувано
му обставин, що сприяє збудженню асоціативних зв'язків у 

всьому їх різноманітті. 94 Слідчий зазвичай задає декілька 
таких запитань, що сприяє процесу послідовного пригадуван

ня забутого. Позитивний ефект у пригадуванні забутого має 

постановка запитань у хронологічній або логічній послідов

ності про попередні, супровідні та наступні за подією злочи

ну обставини. Так, наприклад, у жовтні 1985 р. ум. Харкові 
була вчинена квартирна крадіжка. Припускалос.я, що зло

чинці могли проникнути до квартири або шляхом підбиран

ня ключів, або використовуючи ключі від даної квартири, .які 

були загублені господаркою ріІ< тому. За підозрою у вчиненні 

злочину були затримані Г., Л., М., .які заперечували свою 

причетність до крадіжки. Під час розслідування була допи

тана молодша сестра одного з підозрюваних неповполі тн.я В. 

При її допиті слідчий спробував з' .ясувати, чи не знаходив хто

небудь з їхньої сім'ї ключі. У своїх показаннях В. повідоми

ла, що одного разу вона знайшла два ключа, .які потім відда-

91 І\.оновалова В.Е. Психология в расследовании престуnлений.- Х.: Вища 

школа, 1978. - С. 68, 69; Шмидт А. А. Общие nоложения тактики допроса І /Кри· 
миналистика: 'Учебник /Под ред. И.Ф. Герасимова, Л..Я. Драпкина.- М.: Вьrс· 

шаяшкола,1994. -С. 281. 
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ла своєму братові. Однак час, коли вона знайшла ключі, і 

день, коли вона віддала їх братові, не пам'ятала. Слідчий 

вирішив пос·rавити їй такі дві групи нагадуючих запитань: 

а) запитання, які б сприяли пригадуванню часу знаходжен

ня ключів: В якому місці були знайдені ключі? Чому В. була 

у цьому місці? Куди вона прямувала і з ким? б) запитання, 

які б сприяли пригадуванню дня, коли ключі були передані 

братові: Де вона їх віддала і за яких обставин? Чим займа

лася у той час? Постановка цих запитань дала змогу В. при

гадати обставини, які мали важливе значення для подаль

шого розслідування. 95 

Під час допиту не можна допускати постановку навідних 

запитань, які містять елементи сугестії (навіювання). Відпо

відно до криміна.ч:ьно-процесуального законодавства (ст.ст. 

143, 167 КПК України) забороняється ставити запитання, у 
формулюванні яких міститься відповідь, частина відповіді 

або підказка до неї (навідні запитання). О.В. Полставалов 

справедливо зазначає, що навідним слід визнавати запитан

ня, яке у частині або в цілому містить відповідь, а інформа

ція, що міститься у даному заnитанні, раніше не відтворюва

лась в аналогічній формі у nопередніх показаннях96 • В.І. 

Смислов указує, що мистецтво постановки заnитань у тому і 

полягає, щоб запи·rання не наводило доnитуваного на 

відповідь, а стимулювало його пам' ять на пригадування тієї 

чи іншої обставини. 97 О. С. Подшибякін звертає увагу на дис

кусійність проблеми, nов'язаної із постановн.ою навідних за

питань. На його думку певний сугестивний вплив здійсню

ють майже всі запитання98 • Три типи навідних запитань роз-

05 За матеріRщtми слідчоrо відділу УВС м. Харкова за 1985 р. 
00 І І олетопалов О.В. Осповьr профессионального общения следователя: Учеб. 

пособие.- Уф~': Гилем, 2005.- С. 23. 
97 Смьrслов Н. И . О тактических приемах допроса свидетелей //Ученьте запис

ки. - М., 1970. Нт.пт.Х Х .- Ч . 3. - С. 219,220. 
98 Подшибю<ин Л.С . Видм вопросов, испольауемьrх при доnросе, и их роль в 

состязательном процессе// Актуальньrе вопросьr теории и практики раскрьrтия, 

расследования и предуnреждения преступлений: Сб. матер. междунар . науч.

практ. І<онф . - Тула: Тульеr<ий гос . ун-т, 2004.- С. 20-22. 
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глядаються у літературних джерелах: 1) запитання, які 
містять пряму підказ:fеу, коли навіювання спрямоване пря

мо на предмет запитання і збігається з ним (наприклад: "Чи 

були на викрадачі рукавички?" (за умови, що свідок впкра

дача назвав)); 2) запитання, які спрямовані на характерис
тику властивостей навіюваного уявлення, на уточнення його 

деталей (наприклад: ''Якого І<ольору були рукавички у вик

радача?" (за умови, що свідок назвав в:И:крадача, але'про ·на

явність рукавичок не говорив)); 3) запитання, які Є :А:епря
мим підказуванням, коли вони спрямовані на предмет, осо

бу, дію, на те, що реально існує, відоме свідкові і ним назване. 

Навіювання вводиться в констатуючу частину як другор-яд

ний елемент і спрямоване на неіснуючі, але, на перший по

гляд, незначні деталі (наприклад: "Як виглядав ' викрадач, 

що сів за кермо і був у рукавичках?" (за умови, що свідок опи

сав факт викрадання машини і назвав викрадачів)).99 

Актуалізації забутого сприяє показ допитуваному речо

вих і письмових доказів у процесі їхнього пред' явлення. Тут 

процес пригадування опирається не тільки на розумові асо

ціації, а й на безпосередні зорові відчуття. 100 Під час показу 

того чи іншого доказу допитуваний впізнає пред' явлений 

предмет, сприйнятий ним раніше, і пригадує обставини, 

пов'язані з ним. 

Близьким до пред'sтвлення (показу) доказів виступає 

тактичний прийом, який полягає у демонстрації допиту

ваному іншої матеріалізованої інформації з метоЮ надан
ня йому допомоги у пригадуванні забутого. Так, при до

питі успішно можуть бу·ги використані різні фотознімки, 

схеми, малюнки, макети. Рекомендується також викори-

99 Більш дет. див.: ГавриловаН.И. Ошибкп всвидетельских оока.заниях (про

исхождение, вьтявление, устранение): Метод. пособие. - М., 1983.- С. 101- 105. 
ню Лукашевич: В.Г. Тактпка общения следователя с уч:аст!lИЮlМИ о1:дельgЬІх 

следственньrх дейс·rвпй (доорос, очная ставка, пред·ьлвление для опознающ, 

проверІ<.а ооr<азанийна месте): Учеб. пособпе. - К.: НИи РИО КВІП МВД СССР, 

1989. - с. 48. 
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ставувати на допиті й такі сис'!'еми, як "фоторобот", рисо

ваний портрет, альбоми з типізованими малюнками еле

ментів зовнішності людини, фо·rоколекції свідомо непри

четних до справи осіб, альбоми зразків різних фасонів одя

гу, репродукції вантажних і легкових автомашин та ін .101 

О.М. Васильєв і Л.М. Карнеєва пропонують у випадку, 

якщо допитуваний забув яке-небудь прізвище, надати йому 

ту чи іншу довідкову книгу (наприклад, телефонну) з тим, 

щоб знайти це або подібне прізвище (асоціації за подібністю 

або контрастом). 102 Отже, суть цього тактичного прийому, 
полягає у демонстрації (показі) допитуваному аналога рані

ше сприйнятого предмета або окремих його ознак. Зазначені 

предмети можуть виконувати роль своєрідних стимуляторів 

(стимульного матеріалу) у пригадуванні забутого. 

Система тактичних прийомів, спрямована на актуалі

зацію забутого, включає й такий прийом, як використан

ня зображувальних можливостей допитуваного. Зміст 

прийому полягає у пропозиції свідкові або обвинувачено

му зобразити сприйнЯ'l'Иіі ним раніше предмет чи ситуа

цію. Наприклад, намалювати схему розташування учас

ників події або схему розташування предметів чи речей у 

певному місці. Процес виконання такого зображення 

сприяє активізації відповідних асоціативних зв'язків. 

Розглядувана система прийомів охоплює також оголо

шенnя показань інших осіб. Такий тактичний прийом при 

невмілому його використанні слідчим може придбавати 

101 11 а мож:тиnість ВИІ<аристаюfSІ різної матеріалізованої інформації на допиті 
звсршщо упuгу у криміналістичній літературі: І\:риJ\1іІІаліс·rика: Підручник І За 

ре)\ . В . Ю . ІІІепітька.- 2·ге вид., переробл. і допов.- К.: Концерн <<Видавничий 

Дім •lrr ГОре • , 2004. - С. 274, 275; Михайлов Ю.М. Допрос //Криминалистика: 

Учсбниrt /Под ред. В.А. Образцова. - М.: Юрист, 1995. - С. 321; Снетков В.А., 
3инин А. М. М отодьr непосредственной актуализации мьюленного образа очевид

цев при их доnросс о nризнадах впсюности человека //Тактические приемЬІ доп· 

росаи предел:ьт и.х исполь:ювания.- М., 1980.- С. 48, 49; СоловьевА.Б., Центроn 
Е.Е. Допрос на предварительном следствии: Метод. пособие.- М . , 1986.- С. 39. 

102 Васильев А.Н., Карпеева Л .М. 'l'актюtа допроса при расследовании пре
ступлений.- М.: Юрид. лит., 1970.- С. 91. 
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характер навіювання, викликати перекручування у пока

заннях допитуваного. У криміналістичній літературі 

містяться окремі рекомендації з тактично правильного ого

лошення показань інших осіб на допиті. Так, існує реко

мендація про те, що слід пред' являти не протокол у цілому, 

а зачитувати фрагменти, що стосуються тільки обставин, за 

я:ких·п·евний факт мав місце. 103 У. цьому сенсі С.С. Ординсь

кий зазначає, що коли слідчого інтересує яка-небудь роз

мова певної особи, то свідку пред' являються частини з по

казань не про розмову, а про час та місце зустрічі. 104 

Система тактичних прийомів, спрямована на актуалі

зацію забутого, передбачає й такий прийом, як допит на 

місці події. Психологічною підставою його є повторне 

сприйняття допитуваним обстановки, в якій відбувалася 

розслідувана подія. Повторне сприйняття збуджує асоціа

тивні зв'язки та стимулює більш повне відтворення обста

вин, що цікавлять органи розслідування. 105 І. :Кертес пише, 

що дуже корисно іноді "пред' явити"допитуваному більшу 

сукупність речових доказів - місце події. 106 Про ефек
тивність використання допиту на місці події свідчить 

слідча практика. Так, Л. стала жертвою зГвалтування при 

таких обставинах: біля кінотеатру "Познань" до неї 

підійшли незнайомі хлопці, які попросили її викликати з 

сусіднього будинку їх знайому. Л. погодилася їм допомог

ти. Коли вони підійшли до вказаного будинку, хлопці схо

пили Л. за руки і завели до під'їзду, а потім на горище бу-

103 Ратинов А.Р., Хилобок М.П. 'l'актю<а допроса І ІКримипалистика: Учеб· 
ник ІПодред. Р.С. Белкипа, Г.Г. 3уйкова. -М.: НИиРИОВШМВДСССР, 1970. 
- 'Г. 2.- С. 141. 

104 Ордьrнский С. С. Тактиr<а долроса евидетеля І ІКарнеева Л.М., Ордьrнский 

С.С., Розенблит С.Н. Тактика доцроса на лредварительном следс·гвии. - М.: Гос

юриздат, 1958. -С. 82. 
105 Див;: Коновалова В.Е. Психология в расследовании лрєстуллепий. - Х.: Вища 

школа, 19.78. -С. 69; Коновалова В. О., Шепітько В.Ю. Юридична психологія: Аrшд. 
курс: ПідруЧник.- К.: Концерн • ВидавничийДім <•ІнЮре>>, 2004. -С. 196. 

106 Керт<~с И. Таr<тиr<а и психологичесr<ие основьr долроса.- М.: Юрид. лит .. 
1965.- с. 131. 
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динку, де й зrвалтували її. На допиті потерпіла Л. повідо

мила, що вона не пам' ятає, де розташований цей будинок, 

в який бік від кінотеатру вони пішли, до якого під'їзду за

ходили. Слідчий вирішив провести допит на місці події. 

Прибувши до кінотеатру, Л. згадала, якою дорогою вони 

йшли, впізнала будинок та під'їзд, до якого вони заходи-

. ЛИ, і Ііавіть пригадала, ЯК у розмові І'ізалтіВНИКИ ОДНОГО зі 

. своєї .к_омпанії називали "Рудий". Показання потерпілої 
сприяли визначенню місця події, встановленню злочинців 

і розкриттю злочину. 107 

§ 6. Викриття неправди у показаннях 

Під час дсшиту свідків (потерпілих) або обвинувачених 

(підозрюв~них) в їх Показаннях можливе виникнення пере
І~ручень, які є наслідком добросовісної помилки або свідо

мої неправди. Попередження, виявлення та усунення таких 

перекручень є важливим завданням слідчого при допиті. 

Допитуваний, .я.rшй пс бажає nо:відомити правдиві пока

зання, свідомо формує неnр. вду, яку відтворює на допиті. 

Неправда являє собою феномен спілкування, що полягає у 

навмисному перекрученні дійсного положення речей. Не

правда- усвідомлений продукт мовної діяльності, який має 

на меті ввести реципієнтів в оману.108 Формування неправ

дивих показань- це творчий процес, де присутні всі елемен

ти репродуктивного завдання, а зверх того йде обробка мате

ріалу сnоrадів, як це вигідно брехуну. 109 О.Р. Лурія писав, 

що люди ІІН, яка повідомляє неправду, звертається завжди до 

певних з:шонів мислення, до певних форм логіки. Розкрити 

їх оаначмrо б зробити серйозний крок на шляху вміння 

107 АрхіJ.І Мо<•tшuс.ького районного суду м. Харкова за 1985 р. 
108 Психолотн. Словарь /Под общ. ред. А. В. Петровского, М.Г. Ярошевско

го.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Политиздат, 1990.- С. 195. 
109 Ратинов А.Р., Гаврилова Н.И. Логико-психологическая структура лжи и 

ошибки в свидетельских показаниях //Вопросьх борьбьІ с преступностью. - М.: 

Юрид. лит., 1982. - Вьш. 37. - С. 46. 
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відрізняти правдиві висловлювання від неправдивих, а це 

дало б нові прекрасні прийоми у слідчій справі.110 

Дослідження добросовісних помилок і свідомої неправ

ди у показаннях дозволило криміналістам111 виокреми'ги 

такі їх основні розбіжнос'гі: 

Свідома неправда Добросовісна помилка 

1. Вольовий і свідомий акт 1. Мимовільне перекручування 
перекручення істини. дійсності. 

2. Пораджується і реалізується 2. Виникає на будь-яких стадіях 
тільки при передачі формування показань. 
інформації. 

З. Породжує помилки в інших З. Формує помилкове уявлення 
людей, у тому числі у про дійсність у самого 

допитуваного. допитуваного. 

Неправда може бути поділена на повну та часткову. При

чому в показаннях найбільш чаС'l'О зустрічається часткова 

неправда. Г .Г. Доспулов називає такі прийоми формування 

часткової неправди: 1) опущення, тобто виключення, окре
мих елементів події; 2) доповнення факту вигаданими еле
ментами; 3) доповнення факту реальними елементами, які 
не відносяться до досліджуваної події; 4) заміна окремих 
елементів події вигаданими деталями; 5) заміна окремих 
елементів реальними, але не стосовними до даної події.112 

У криміналістичній літературі приділялася певна ува

га можливостям викриття певних видів неправди у пока

заннях. Так, В.С. :Кузьмічов та В.В. Юсупов дослідили особ

ливості встановлення та викриття неправдивого алібі як 

однієї з форм про·гидії розслідуванню, що полягає у по-

110 Лурия А.Р. ЗRспер11Ментальная осихОJJОгия в судебно-следственном деле 
І /Советское ораво, 1927. - N2 2. - С. 92. 

111 Див.: ГавриловаН.И. Ошибки в свидетельских показавиях (происхожде· 

ние, вьІЯвление, устранение): Метод. nособие. - М . , 1983. - С. 11. 
112 Доеаулов Г.Г. Психология допроса на предвари:тельном следствии. - М.: 

Юрид. лит., 1976. - С. 33. 
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відомленні інформації, яка не відповідає дійсності, про 

перебування підозрюваного або обвинуваченого в іншому 

місці, ніж місце злочину в часовий період злочину, та спря

мована на ухилення винного від кримінальної відповідаль

ності113. В.П. Бахін, М.Ч. Когамов, Н.С. Карпов визнача

ють особливості проведення допитів при обмові та самооб

мовї114. 0.0. Закатов розглядає різновиди активної 
неправди: обмову, самообмову і неправдиве алібі 115 • 

Застосування тактичних прийомів, що сприяють усу

ненню неправди в показаннях, потребує її попереднього 

виявлення і оцінки. У цьому сенсі певне значення мають, 

запропоновані окремими криміналістами, критерії відпо

відності показань допитуваного дійсності. Так, О.Р. Раті

нов і Н.І. Гаврилова рекомендують піддавати попередньо

му аналізу показання, які отримують на допиті, викорис

товуючи такі критерії: 1) компетентність допитуваного 
(характер його показань, особистісні властивості дозволя

ють зробити ви новок upo те , що він не здатний придума

'""' ошн:унані нодїі); 2) його Ш'tюінформовапість (незнання 
дошJ •rунаІшм тнх обстяnпп і деталей, які повинні бути 

відомі та не мог ли бути забуті, люцо йоrо показання вірні); 

3) рівень мовних здібностей доnитуваного (відповідність 
мовних особливостей показань мовній підготовці допиту

ваного, його культурному рівню, професійній належності, 

лексичному запасу); 4) унікальність nоказань (якщо по
відомлення надають індивідуальність і неповторність опи

суваній події, то біJІьш слушно вважати його правдивим; 

неправдиве повідомлення, як правило, схематичнеі позбав-

113 Еузьмічов В.С., Юсупов В.В. Алібі у розкритті злочпнів: Навч. nосібнит( . 
- К: КНТ, 2007. - С.41 . 

ш Вахин В .П., КогамовМ.Ч., E ap[JOBH.C. Допрос на uредварительном след · 
ствrm (уголовно-процессуальньrе и r<римивали:стпческие вопросЬJ). - АлматьІ: 
"Оркенuет" , 1999. - С . 123, 124. 

1
" Зака1·ов А . А. Ложь 11 борьба с нею. - Волгоград: Ниж.-Волж. кн. нзд-во, 

1984. - с. 78, 79. 



316 В.Ю. Шепітьн:о 

лене унікальності); 5) емоційна насиченість показань (прав
диві показання містять порівняно більшу кількість чисто 

особистісних, емоційних моментів, посилань і вказівок на 

переживання, пов' язані з описуваною подією); 6) критерій 
невідповідностей (сумлінний допитуваний відтворюючи 

подію так, як вона була ним сприйнята, описує її фрагмен

ти і деталі, не завжди й не в усьому узгоджує їх поміж со

бою, не намагаючись їх згладити і усунути невідповідності, 
джерело яких йому самому може бути незрозуміло; брехун 

не може дозволити собі, щоб в його показаннях містилися 

безглуздості: незалежні де·галі опису він штучно ·га за своїм 

розумінням приводить у відповідність один з одним). 

Зазначені критерії мають орієнтуючий характер. Водно

час попереднє орієнтування слідчого при допиті не тільки 

корисне, а й фактично завжди має місце, носить найчасті

ше неусвідомлений характер. 11 6 

У криміналістичній літературі зазначається важливість 

спостереження під час допиту за поведінкою обвинуваче

ного або свідка та їх психофізіологічними реакціями.Н 7 

Таке спостереження окремі автори розглядають як метод 

"діагностики" правдивості чи неправдивості показань. Так, 

ще О. Ліпманн як "симптоми неправди" при допиті пропо

нував розгляда·rи почервоніння , заїкування , бігання очей, 

зміни дихання у допитуваного та ін.J 1 8 Водночас, такі спо-

116 Див.: Ра1·инов А . Р., Гв.нрилова Н.И. Логико- психологическая с1·руктура 

лжи и ошибки в свидетельских nока заниях //Bonpocьr борьбьr с преступностью. 

- М .. : Юрид . лит., 1982. - Вьш . 37. - С . 46, 48, 49 . · 
117 Батов В.И. Семантико- информационньrй подход в диагностике ложньrх 

сообщений //Вопросьr судебной психологии. - М., 1971 . - С. 105, 106; Конова

лова В.Е . Допрос как информациоВІІЬІЙ процесс //Проблемьr социалистической 

законности. - Х.: Вищашкол а, 1980.-Вьш.5 . - С.128, 129; РатиновА.Р . Судеб

ная nсихология для следователей: Учеб. пособие. - М. : НИи РИО МООП СССР, 

1967. - С. 212-217; Чегодаева С.С. Rриминалистическое исследование у лик по
ведения. - М.: Изд-во Московского психодогическоrо ин-та. - Воронеж: Изд-во 

НПО <<МОДЗRо, 2005 . - 112 с. та ін . 
11 8 Липманн О. Психозюги.я JІЖИ /І Липманн 0., Адам Л. Ложь в праве. - Х.: 

Юрид . изд-во УкраиньІ, 1929.- С. 3-20. 
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стережепня не дозволяють встановити неправду у показан

нях, а тільки реєструють зовнішні прояви, які відображу

ють динаміку станів допитуваного під час допиту, різне 

реагування на те чи інше запитання або доказ, що пред' яв

ляється. Ці зовнішні прояви не мають доказового значен

ня, а виконують орієнтуючу функцію.119 

Можливість використання спеціальних приладів (лай

детекторів, варіографів, поліграфів та ін.), 120 на нашу дум

ку, не дозволяє реєструвати неправду у показаннях, а по

казує динаміку змінення кров'яного тиску, частоти пуль

су, рівня дихання, електричної провідності шкірних 

покривів тощо. Такі показники можуть сприяти орієнтації 

слідчого при висуванні припущень про неправдивість або 

правдивість повідомлюваної інформації. Однак, розгляну

та "діагностика" не виключає помилок, тому що виникнен

ня відповідних психофізіологічних реакцій у допитувано

го може бути викликано незвичайністю обстановки допи

ту, неправильною постановкою слідчим запитань, 

11 ~ :1Ін< ІJ ' І 'tШ Л . Л . Jloж» ІІСІорь щ <: щtю . ВnJІІ'()І'РІЩ: Ни ж. - Волж. ~н. изд-во, 
1 !)81J . с;. ] 14 . 

120 Пробдt:мu вuкорис.:тшнш с.:щщіu.r~ьJшх Щ.JИJІUдів J ме'І'ОЮ реєс•t·рації nсихо
фізіолоРічних решщій у допитуваноr'О І> 1\ІІ<:~усіііною . Позиції о~ремнх авторів 

щодо ціє1 проблематп~и більш доr<ладно вневітлені у таких роботах: Арсеньєв 

В . Д. Повятне научно-технических средс•t•в расследовании u некоторьrе воnрОСЬ! 
rr x использования nри nроизводстве no уголовньrм делам І ІДоказьrванне по уго
JlОRньтмделам. Краснолрск, 1986. - С. 97, 98;БахпнВ., КогамовМ., КарповИ. 
11.•m рос 1111 нредварительном следс·rвии (уголовно-процессуальньrе и r<риминалlr
с · r · и • ІІ 'еІ t ІІІ' вопросЬ!). - Алматм: Оркениет, 1999. - С. 29-34; Белкив Р.С. ІСурс 
1<1)11 м ІІІІІІJ111СТІІ~и. В 3 т. Т. 3: Криминали стические средства, приемьт и рекомен

ДІЩІІІ1 , М .: Юрас•tvь, 1997. - С. 32-56; ВесельсьІ<ИЙ В.К. Сучасні проблеми до-
1111 1' \ ' (ІІРІЩІ•суuдьні, організаційні і так1•ичні аспекти). - ІС: НВТ "Правв:ик", 

І U'l() . t' . І fJ 19; Злобив Г.А., Яни С.А. Проблема полиграфа І ІПроблемЬІ совер
ІІІ •н с· r 'ІЮІншrш t·оветского законодательства: Тр. ВНИИСЗ. М., 1976.- С. 125; 
Т~арІІІ'1\ И., МUІ\111111 закон І І Лнтерат. газетаот26марта 1980. -С.13,ЛаринА.М. 
Пот1граф 11 нрана mІчяости в уголовном процессе І І Сов. гос. иправо. - М.: На
УІtа, 1981. :М• 6. '. !)9-103; Полстовало в О.В. ОсновЬJпрофессиональвого обще

ння следовІІ1"елsr: У•rеб . пособие. -Уфа: Гилем, 2005.- С. 28-31; Якупшв С.Ю. 
Тактические nрпемьr nрп расследовании престуuлениіі. - Казань: Изд-во Казанс
кого ув-та, 1983. С . 50, Sl1·a ін. 
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зневажливим відношенням до свідка чи обвинуваченого, де

монстрацією обвинувального ухилу та ін. Тому, викликає 

заперечення думка тих авторів, які вважають, що "переду

мовою для поліграфічного тестування є природна схильність 

людини говорити правду. Обман викликає у неї психологіч

ний конфлікт, який у свою чергу породжує мимовільний 

фізіологічний відгук. Ця фізіологічна реакція організму на 

неправду й фіксується поліграфом" .121 Р .С. Бє.лкін підкрес
лює, що розробка процесуального порядку випробувань на 
поліграфі потребує попереднього накопичення значного 

емпіричного матеріалу на підставі використання полігра

фан оперативно-розшуковій діяльності. Поспішність у цій 

справі явно протипоказана. 122 

Виявлення неправди у показаннях потребує зіставлен

ня їх з іншою інформацією, наявною у розпорядженні до

питуючого. Так, Н.І. Гаврилова реІ<омендує здійснювати 

такі види зіс'rавлень: 1) зіставлення однойменних еле
ментів події, різночасна описаних допитуваним під час да

ного допиту; 2) зіставлення пов'язаних між собою і по
хідних елементів події, що висвітлюється в процесі доnи

ту; 3) зіставлення однойменних і пов' язаних між собою 
обставин за показаннями допитуваного на різних допитах; 

4) зіставлення 'rих самих обставин у показаннях допи1'ува
ного та інших допитаних у справі осіб; 5) зіставлення ок
ремих обставин події в описі допитуваного з іншими дани

ми про ті самі обставини. 123 

В процесі попередньої оцінки показань можливе вияв

лення так званих :негативних обставин. В.А. Овечкін, дос

ліджуючи класифікацію негативних обставин, запропону

, 21 Пики1:·ина Е .В. Полиграф ("детектор лжи") юш средство доказьшани.я в уго

ловном проn;ессе CUTA І /Актуальньrе проблемьr борьбьr с преступностью: Матер. 
респ. пауч.-прант . rtonф. 14-15 мая 1992 г.- Еr<атеринбург, 1992. - С. 288. 

122 Белкип Р. С. н:урс криминалистики. В 3 т. Т. 3: Криминалистичешше сред
ства, приемьr и рекомендации.- М.: Юрист'Ь, 1997.- С. 56. 

123 Гаврилова Н.И. Ошибr<и в сnидетельсних поr<азаииях (происхождение, 
вьшвление, устранение): Метод. пособие.- М., 1983.- С. 106. 
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вав виділити як самостійну групу - негативні обставини 

"відомості", які також як і "сліди", "предмети" можуть 

перебувати у стані протиріччя з певним припущенням. 124 

На нашу думку, своєрідними негативними обставинами на 

допиті можуть виступати: 1) відсутність у показаннях до
питуваного даних, які повинні мати місце; 2) наявність у 
показаннях даних, яких не повинно бути. 

Негативні обставини, які виявляються на допиті у формі 

наявності у показаннях даних, яких не повинно бути, мо

жуть виступати у вигляді проговорок та винної поінфор

мованості допитуваного. 125 Для встановлення істини може 

мати значення і зворотнє явище: незнання допитуваним 

тих обставин і деталей, які повинні бути відомі та не могли 

бути забуті, якщо показання вірні. 126 Таким чином, зна

чення негативних обставин у допиті полягає в тому, що 

вони виступають специфічними сигналами неправди у по

казаннях і потребують використання відповідних тактич

них прийомів, спрямованих на її викриття. 

Важливе значення у заnобіганні 'га виявленні неправди у 

показаннях має знання слідчпм можливих її мотивів. У кри

міналістичній літературі наводяться типові переліки таких 

мотивів щодо процесуального положення допитуваного. 127 

124 Овечкин В.А. Расследование преступлений, скрьrтьrх инсценировr<ами: 

'Учсб. пособие.- Х.: Юрид. ин·т, 1979.- С.47. 
' "~ Проrоворка- це об'єктивно правильна інформація:, у приховуванні я:кої 

можf' бути заціr<авлений допитуваний, я:ка rronaдaє у його nоr<азання: внаслідок 

JН' ро аум іван nим зпачеюrя: відомостей, або внаслідок загальмованості реаr<ції на 

поетнвлРН<1 ;тпитання: (необережне, мимовільне висловлене зауваження: або зроб· 

лf'щІ ЗІІЮщ) . в~mпа поіпформованість має місце у тих виnадках, коли допиту-ва· 

нніі ІІІІ:J ШІІІ <' обетавили і факти, я:кі мають бути відомі тільки особі, я:ка вчинила 

f\JJ ()'I\111 ( І\ИВ .: Ратинов А.Р . Судебная: психология: для следователей: 'Учеб . посо· 

бис . М. : НИи РИОВШМООПСССР, 1967. - С. 209). 
1 26 Ра·t•шювА.Р . 3азпач. rrраця:. -С.209. 
127 Так, мотиnіІмИ давання: неправдивих nоказань свідками є: 1) боязкість 

зіпсувати стосуrши з іншими особами, я:кі проходять по справі; боязкість nомсти 

з боку підозрюваного чи обвинуваченого і осіб, з якими він rrов'язаний; 2) праг
нення приховати свої власні недостойні вчинки, аморальну поведінку, боягузт· 

во; 3) прагнення приховати свої власні недостойні вчинки, аморальну nоведін-
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Скороченню обсягу неправдивих· показань Ііри nрове

денні допитів128 може сприяти законdдавче вдосконалення 

окремих норм кримінального та кримінально-nроцесуаль

ного законодавства. У цьому сенсі nо~ребують· ~вого вирі
шення проблеми врегулювання механізму відповідальності 

за лжесвідчення, встановлення заборони на підміну проце

суальної фігури, передбачення гарантій охорони свідків (по

терпілих) ·га евідоцького імунітету. 

Способами усунення мотивів неправди при допиті є так-

І<у, боягузтво; 3) пРагнення вигородити підозрюваного чи обвипувачепого або 
nом'якшити його вину внаслідок родинних, друЖніх стосунків або З корнсли- · 
вих мірнувань чи, шumar~и. перебільшити вину цих осіб з nомсти, ревnощів чи 

іпших низьких спонукань; 4) помилкова оцію~а своїх дій в момепт розслідува
ної nодії як злочинних і прагнення nриховатИ їх або описати іншим чин~м; 5) 
небажапня у наступному бути свідном, впізнаючим або учасником іВ:Ш~ї слідчої 
дії, бути виклю<аним до суду тощо. Мотиви давапня неправдивих ,nоказань по

терпілим включають: 1) боязкість помсти з боку злочинця, або осіб, з якими він 
пов' язаний; 2) дружні в минулому, родинні або сімейні стосушш, злочинпий зв' я· 
зоr< між підозрюваним чи обвинуваченим; 3) прагненпя перебільшити спричи
нену йому шкоду як із почуття помсти, так і з користі та інших низьких спону

Іtанr,; 4) прагнення :зменшити спричинену йому злочином матеріальну шкоду, 
щоб приховати джерело придбання втрачених цінностей; 5) прагнення прихова
ти власну недостойну поведінку; б) скептичне відношення до можливостей 

органів дізнання та слідства в частині розкриття злочину, забезпечення відшІ<О

дування матеріальних збитків, :забезnечення особистої безnеІ<И потерпілого. 

Мотивами давання неправдивих показань nідозрюваних та обвинувачених є: 1)' 
бажання ухилитися від відповідальності :за вчинепе або :зменшити свою вину чи 

понести покарання не :за вчинене, а за менш тяжкий злочин - дійсний або удава

ний; 2) бажання вигородити співучасників або пом'якшити їх вину в силу 
дружніх, сімейних чи родинних :зn'я:зт<іn, :з корисних спопунапь; 3) прагнення 
обмовити спіnучасnиків з nомсти або :з метою :забезпечення власпої безпони у 

майбутньому; 4) nрагнення обмовити себе в силу хворого стану психіки чи вихо
дячи :з бажапня nоnасти в особливі умови життя та ін. (див.: Белт<инР.С. Тат<ти

кадопроса //І~риминалистика: 'Учсбнин І Под ред. Б.А. Викторова, Р .С. Белни

на.- М.: Юрид. лит., 1976.- С . 321, 322; Лукашевич В.Г. 'Гактикаобщения сле
дователя. с участниками отдельньтх следственньтх :цействий (допрос, очная ставRа, 

пред'Ьявлении для опо:знания, проверr<а поr<азаний на месте): 'Учеб. nособие. -
К: НИиРИС КВШ МВД СССР, 1989. -С. 49, 50). 

128 lЦорічво як свідків по кримінальним справам допитують 300 тис. осіб і 
майже чверть з них у тому чи іпшому обсягу змінюють поl<азаnня в суді (див.: 

Леоненко В. В. Запобігання лжесвідченням в кримівальних справах //Правова 

система 'України: теорія і прат<тит<а: 'fези доnовідей і наукови:Jі повідомлень 

наук.-nракт. копф.- К., 1993.- С.401). 
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тичні прийоми, розроблені на підставі методу переконання. 

Тому, неправда може бути відверну·rа на стадії вс·гановлення 

психологічного контакту з допитуваним. Використання сис

теми тактичних прийомів, спрямованої на встановлення пси

хологічного контакту, сприяє побудові безконфліктної ситуапії 

допиту та одержанню правдивих показань. Проте усунути 

мотиви неправди і одержати об'єктивні показання за допо

могою даної системиприйомів не завжди є можливим. Отже, 

існує .необхідність у використанні спеціальних систем так

тичних прийомів, спрямованих на викриття неправди. 

У криміналістичній літературі запропоновані різні групи 

тактичних прийомів, спрямованих на виявлення та усунення 

неправди у показаннях. Так, Ф. В. Глазирін рекомендує ви

користовувати такі тактичні прийоми при допиті обвину

ваченого: 1) використання раптовості; 2) логічну по
слідовність пред' явлення доказів за силою їх зростання; 3) 
допущення легенди; 4) присікання неправди; 5) поєднання 
форсованого та уповільненого темпу допиту. 129 Г.Г. Доспулов 

пропонус серію тю-<.тиqни.х нрийомів, що використовуються у 

конфліктних ситуаціях зі строгим суперництвом: 1) допущен
ня легенди; 2) виклик; 3) раптовість; 4) послідовність 5) відво
лікання уваги; 6) форсований темп; 7) уповільнений темп; 8) 
інерція; 9) використання слабких місць особистості; 10) ство
рення напруги; 11) створення певного уявлення про цоінфор
мованість слідчого; 12) повторністьJ3° Р.С. Бєлкін розглядає 
такі тактичні прийоми допиту, які можуть бути використані 

у ·гак тичних комбінаціях з найбільшим успіхом: 1) викорис
тання ч н 1111 и.ка раптовості; 2) послідовність; 3) допущення ле
І'СІІДІІ; 4) відволікання уваги, або непрямий допит. 131 

'2" Глn:н,Ірин Ф .В. Консnект лекций по судебной nсихологии. Часть особен
ная. - Свердло нек: УрГУ, 1978. - С.33-35. 

130 Доспулов Г .Г. Психология доnроса на предварительном следствии. - М. : 
Юрид. лит., 1976. С. 78-84. 

131 Белкин Р.С. Очерки криминалис•J•ической тактики : Учеб. пособие. - Вол
гоград: ВСШМВДРФ, 1993. С.166-·171. 
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Окремі тактичні прийоми у пропонованих переліках вик

ликають серйозні заперечення в можливостях їх викорис

тання при допиті. Так, викликає тривогу рекомендований 

до використання на допиті прийом - "присікання неправ

ди". Ф.В. Глазирін зазначає, що, коли слідчий має зібрані 

докази, версію, яка склалася, виявляє, що обвинувачений 

розпочинає давати неправдиві показання, зупиняє його. 

При цьому слідчий попереджає обвинуваченого, що його 

показання суперечать всім наявним доказам, є неправдиви

ми, тільки ускладнюють положення обвинуваченого та про

понує йому розпочати знову. При подальших спробах обви

нуваченого давати неправдиві показання слідчий знову зу

пиняє його, "присікає" неправду .132 На нашу думку, не 
вислухавши аргументи допитуваного, не можна його пере

ривати і оцінювати повідомлення як неправдиві. Прийом 

"присікання неправди" націлений на створення у допиту

ваного настанови на повідомлення тільки "визнавальних" 

показань, які бажає одержати слідчий. 

Як тактичні прийоми допиту, спрямовані на усунення 

неправди, пропонується використовувати різний темп 

спілкування (форсований, уповільнений, поєднання фор

сованого та уповільненого темпу). Зокрема, форсований 

темп рекомендується вести з метою не дати допитуваному 

обміркувати свою відповідь, а значить і уникнути неправ

ди.133 Однак, невірно обраний темп допиту може вносити 

нервозність у спілкування, впливати на якість інформації, 

але не усувати неправду. Темп допиту- це не тактичний 

прийом, а його характеристика, він має обиратися слідчим 

стосовно психологічних особливостей допитуваного (типу 

темпераменту, рівня розвитку інтелекту та ін.) і характе

РУ інформації, що підлягає з'ясуванню. 

Прийом "допущення легенди" полягає у традиційному 

132 ГлазьІрин Ф.В. 3азнач. праця. - С.35 . 

'""ГлазьІринФ.В. 3азнач. праця . - С.35;ДоспуловГ.Г. 3азнач. праця. - С.81, 82. 
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використанніможливос·r·ей вільної розповіді. Г .Г. Доспулов 

розкриває його зміст у такий спосіб: "Давши можливість 

допитуваному висловити все, що він вважає за потрі'бне, і 
зафіксувавши це в протоколі, слідчий руйнує легенду, вик

риваючи неправду. "134 Способи, якими ця неправда буде 

викрита "допущення легенди" не передбачає. 

"Створення певного уявлення про поінформованість 

слідчого" не може розглядатися як тактичний прийом, а 

може виступати як результат їх використання. Уявлення 

про певну поінформованість слідчого може виникнути у 

допитуваного внаслідок пос'І'ановки йому тих чи інших 

запитань, пред' явлення доказів, оголошення показань 

інших осіб та ін. У противному випадку перебільшеве уяв

лення про наявні у слідчого докази може бути створено 

тільки шляхом повідомлення допитуваному про те, що ті 

чи інші дані зібрані, хоча в дійсності вони відсутні. 135 Та

кий прийом націлений на введення допитуваного в оману. 

Проведене нами інтерв'ювання та анкетування слідчих 

проr-<уратури і МВС України nоІ-сазує , що до тактичних 

прийомів допиту, спрямованих на викриття неправди, 

практичні працівники відносять: ПОС'І'ановку різних видів 

запитань (78% опитаних); пред'явлення доказів (72%); 
оголошення показань інших осіб (64% ); допит на місці 
події (38%) та деякі інші. Ефективність використання заз
''ачених тактичних прийомів, підтверджується опубліко

шІ 11 ими матеріалами слідчої прак·гики. 136 Більшіс'І'Ь уче-

"" / \о ~ н ултз Г.Г. 3азнач . праця. - С . 78. 
' "" 1\ нрІІС'РJJа Л.М. ПределЬІ использования тактических nриемов допроса І І 

ТА І<' І' І1'І t •І'К І1 Р ІІJІІН~МhІ и пределЬІ их использования. - М., 1980. - С . 4-6. 
' '"' l 'y:J f'<'ІJ В . В . Опровергнутое алиби ІІСледственная практика /Сост. Ю.А. 

ЖшJ Ь ЦQІJ , С.Я. Кондраков. - К.: РИО МВД 'УССР, 1982. - С. 16-18; ЖуковА.В. 
'Ум елое нtщц·ьн >ІJ Іс~ н и е доказа·гельств надаnрасе падозреваемаго І ІСледственная 
практикА. М .: Юр ІfД . лит., 1981. - ВЬІп.129. - С . 89-94; Котов В.И. Попьrтка 
направить следстние но ложному nутИ не удалась І ІСледственная практика. -
М.: Юрид. лит . , 1979.- Dьш. 124.- С. 90-97; Шишков Ю.D. Кри·rическая оцен
ка и праверка признания "очевидного" подозреваемого І ІСледственная практи

ка. - М.: Юрид. лит ., 1983 . - Вьш. 137, - С. 88- 95 . 
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них-криміналістів розглядають і рекомендують до засто

сування також аналогічні тактичні прийоми, що сприяють 

викриттю неправди у показаннях допитуваного. 137 

Однак, як правильно зазначає В.С. В:омарков, у тактиці 

допиту немає вірних і безпомилкових прийомів, які дають 

бажаний результат у будь-яких випадках. Кожна тактич

на дія слідчого може зустріти свою протидію з боку допи

туваного. На протидію відбудеться чергова дія слідчого. 

Дане положення можна проілюструвати таким фрагмен

том з допиту підозрюваного: 

Слідчий: Як Ви провели вчорашній день? 

Підозрюваний: Як звичайно. Був на роботі. Гуляв. Потім 

ліг спати. 

Слідчий: Вам пред'являється довідка, з якої випливає, 

що вчора Ви не вийшли на роботу. Поясніть, чому Ви гово

рите неправду. 

Підозрюваний: Так, я говорив неправду. Я проспав і 

вирішив на роботу не йти. До того ж мене на десяту годину 

викликали у військкомат, куди я і пішов. 

Слідчий: 3 вилученої в процесі обшуку повістки на ваше 
ім' я видно, що Вас викликали у військкомат на сьогоднішній 

день. Ви знову говорите неправду. 

Підозрюваний: Я боявся, що мене звільнять за прогул і 

тому всім говорив, що був у військкома ті. 

Слідчий: Де ж Ви були вчора? 

Підозрюваний: Цілий день я безцільно ходив по вули

цях та по магазинах. 

Слідчий: О котрій годині Ви повернулися у гуртожиток? 

Підозрюваний: На початку дванадцятого ночі. 

137 Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тан:тИRа допроса при расследовании преступ

лений.- М.: Юрид. лит., 1970. -С. 132-153; КоноваловаВ.Е. Психологияврассле
дованиипреступлений. -Х.: Вищашкола.1978. -С. 71, 72; КрьrловИ.Ф. (всоавт. с 
Гуняевьrм В.А.) Тактика допроса І ІКриминалистиr,а: Учебник І Под ред. И. Ф. Крьr
лова. -Л.:Изд-воЛГУ, 1976. -С. 373; МихайловЮ.М. ДопросІ ІКриминалистика: 
Учебник І Под ред. В. А. Образцова.- М.: Юрист, 1995.- С. 322, 323. 
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Слідчий: Вам пред'являю·rься показання Ваших сусідів 

по :кімнаті, які стверджують, що Ви прийшли о другій го

дині ночі ... 138 

Розробка СИС'l'еми ·rа:ктичних прийомів, спрямованої на 

викриття неправди у показаннях допитуваного передбачає 

необхідність урахування його процесуального положення 

та форми неправдивого повідомлення. Та:ка система 

прийомів охоплює різні підсистеми тактичних прийомів 

(комбінацій), характерних для свідка (потерпілого) і обви

нуваченого (підозрюваного). 

Розглянемо більш докладно підсистеми тактичних 

прийомів, що сприяють викриттю неправди та характернідля 

обвинуваченого (підозрюваного). Можна виділити шість 

підсистем, що мають таку спрямованість: 1) викриття неправ
ди при повному запереченні обвинуваченим (підозl?юваним) 

своєї вини і висуненні свого припущення, яке спростовує об

винувачення (підозру); 2) ви:крит·rя неправди у ситуації час
ткового визнання обвинуваченим (підозрюваним) своєї вини; 

3) подолання замовчування обвипуваченим (підозрюваним) 
фактів, я:кі інтересують органи розслідування; 4) викриття 
неправдивої заяви про алібі; 5) встановлення обмови; 6) вста
новлення самообмови. Кожна з названих підсистем включає 

:комплекс найбільш доцільних так·rичних прийомів, спрямо

ваних на досягнення поставленої мети. Так, підсистема так

'"'" 1 r1 их прийомів, .яка передбачає встановлення самообмови, 

ІІІ<JІючає такі прийоми: 1) постановкууточнюючих запитань; 
~) 11 с:тююв:ку деталізуючих запитань щодо окремих обста

ІІІІІІ нчи нсноrо злочину; 3) пред'явлення доказів, що супере
'ІН'І 'J> анн ві допитуваного; 4) оголошення показань інших осіб; 
5) оголошення висновків експертиз; 6) допит на місці події. 
Анкетування ·ra інтерв'ювання слідчих прокуратури і МВС 
"України, проведене нами, показує застосування у практичній 

138Див.: В:омарков В.С . Таl<тІшадопроса: 'Учеб. пособие.- Х.: Хюри, 1975. 
с. 7, 8. 
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діяльності опитаних названих прийомів як найбільш ефек

тивних. Причому 32% слідчих відзначають використання у 
своїй практиці запропонованої послідовності реалізації так

тичних прийомів. 

Підсистема тактичних прийомів, спрямована 1Іа викрит

тя неправдивої заяви про алібі, передбачає: 1) постановку 
деталізуючих запитань щодо перебування допитуваного у 

вказаному місці; 2) постановку контрольних запитань щодо 
фактів, точно встановлених у справі; 3) оголошення фраг
ментів показань осіб, на яких посилався обвинувачений 

(підозрюваний) стосовно суперечностей, що виникли; 4) ого
лошення показань осіб, які спростовують заяву про алібі об

винуваченого (підозрюваного); 5) пред'явлення доказів, які 
підтверджують перебування обвинуваченого (підозрюваного) 

у місці вчинення злочину; б) оголошення висновків ексш:ф

тиз, результатів окремих слідчих дій, які свідчать про мож

ливість перебування допитуваного на місці злочйну. Резуль

тати анкетування та інтерв'ювання слідчих проЕуратури і 

МВС України дозволили визначити тактичні прийоми, які 

входять у розглядувану під систему; показали Гі оптимальну 

послідовність у розміщенні прийомів (38% опитаних відзна
чили зазначену послідовність прийомів як найбільш доціль

ну, застосовувану ними у повсякденній практиці). 

Розглянемо функціональне призначення і ефективність 

окремих тактичних прийомів підсистеми, що сприяють вик

риттю неправдивої заяви про алібі. Так, при розслідуванні 

квартирної крадіжки як підозрюваний був допитаний Г., 

який мешкав у сусідньому будинку. На допиті Г. заявив, що 

він нічого не знає про вчинений злочин, бо тоді, коли стала

ся крадіжка, він перебував у сnортивному таборі за містом. 

Тактшtа викриття неправдивої заяви про алібі була зас

нована на використанні серії тактичних прийомів допиту. 

Зокрема, слідчий постановив деталізуючі запитання щодо 

тих заходів, які проходили у таборі в той час, коли була 
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вчинена крадіжка ('І•акими заходами були відвідування 

басейну та обід). Відносно відвідування басейну допитува

ному бу ли поставлені такі запитання: Чи відвідував Г. ба

сейн? Коли він прийшов туди? Чи організовано проходило 

плавання? Хто керував спор·гсменами? 3 ким він спілку
вався? Про що вони розмовляли? Як довго він там пробув? 

3 ким він пішов з басейну?; Відносно обіду: Чи ходив Г. на 
обід? Чи не було спізненнл з приго'І·уваннлм їжі? Що було 

подано на обід? За яким столом він сидів? Хто обідав з ним 

за одним столом? Про що вони говорили? Хто першим вий

шов з-за С'І'олу? Після фіксації відповідей допитуваного 

слідчий оголосив показання К. і С., на яких посилався 

підозрюваний Г. як осіб, що можуть підтвердити його дані. 

Хоча у цілому ці показання підтверджували факт присут

ності Г. і в басейні, і на обіді, але в деталях їхні показання 

мали істотні розбіжності. Слідчим були оголошені ті фраг

меН'І'И показань, які суперечили показанням Г. Підозрю

ваний полснив їх наявність тим, що "ніхто не ставив на меті 

запам'ятовувати ніІ·<аму пе потрібні дрібниці". 

Наступним тактичним прийомом, викорис·ганим у до

питі, було оголошення показань вихователя В., який шу

кав Г. близько 12-ї години на території табору в той день і 

не міг знайти його, а зустрівся лише о 14-й годині. 

Становить інтерес і тактичний прийом, заснований на 

р зую.татах огляду місця події. Так, попередньо у допиту

ваного було з'ясовано, що він ніколи не заходив до кварти

ри, де було вчинено злочин, а після цього слідчий повідо

ми в йому про виявлені в процесі огляду місця події сліди 

рук І . , роз'яснив їх значення. 

'!'аким чином, тільки використання всього комплексу 

тактичних nрийомів підсистеми сприяло спростуванню 

заяви про алібі та одержанню правдивих показань про об

ставини вчиненого злочину .139 

13
" За матеріалами слідчого відцілу МосковсьІ<ого РВВС м. Харкова за 1988 р. 
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§ 7. Тактичні особливос'l'і допиту неповнолітніх 

Підготовка і проведення допиту неповнолітніх багато у 

чому зумовлені віковими та індивідуальними особливос

тями допитуваної особи. Знання цих особливостей має ве

лике значення для правильного обрання прийомів встанов

лення психологічного контакту, режиму проведення допи

ту, здійснення впливу на неповнолітнього, оцінки його 

свідчень. У криміналістичній літературі приділялася пев
на увага тактиці допиту неповнолітніх. 140 

Неповнолітні- це особи, які не досягли 18-літнього віку. 
У психалогічній літературі запропоновано шість вікових 

груп неповнолітніх: 1) дитячий вік (до 1 року); 2) раннє ди
тинство (від 1 до 3 років); 3) дошкільний вік (від 3 до 7 років); 
4)молодшийшкільнийвік(від 7 до 11-12 років); 5) підлітко
вий вік (від 11 до 14-15 років); 6) старший шкільний вік (від 
14 до 18 років). 141 

140 Гуковская Н. И. Деятельность следователя и суда по предупреждению пре

ступлений песовершеннолетних: Метод. пособие. - М. : Юрид. лит., 1967. -С. 14-
30; Закатов А.А. Психологические особенпости тактики производства следс•rвен

ньrх действий с участием несовершеннолетних: Учеб. пособие.- Волгоград: ВСШ 

МВД СССР, 1979. - С. 14-46; КаневскийЛ.Л. Расследовапиеи профилактика пре

ступлени:іі:песовершепнолетних.- М.: ІОрид. лит., 1982.- С. 64-74; 78-87; Мака
ренко И.А. :Нравственньrе основьr допроса несовершенполетнего обвиняРмого /І 

50 лет в rtримипалистике. :К: 80- летию со дпя рождспия Р. С . Белкипа: МатериалЬІ 
междУнарод. пауч. нопф. - Воропгж: Воронеж. гос. уп-т, 2002.- С. 168-174; Минь
ковский Г.М. Особенпости расслсдования и судебного разбира тельства дел о несо

вершепполстних. - М.: Госюриздат, 1959. - С. 109-142; Миньковский Г. М., .Яхон
тов В.А. Расследовапие и предупрсждение половьrх престуrrлений песовершенно

летних: Метод. пособие. - М., 1973. - С. 34-51 ; Сафин Н.Ш. Допрос 
песовершепполетнего подозревасмого в советском уголовном судапроизводстве 

(процессуальпьr:іі: и кримипалистичесrшй аспектьr проблемьr).- Казапь: Изд-во 

Казанекого ун-та, 1990. - 158 с.; Тадевосян В.С. Расследование дел о преступле
ниях несовершеннолстних: Метод. руководство. - М.: Юрид. изд-во Н:К:Ю СССР, 

1944. - С. 2 7 -38; Шспитько В.Ю. Допрос несовершеннолетних: психология итак
тика: Автореф. д.ис .... каид. юрид. наук: 12.00.09 / Хюри. - Х., 1991.-24 с. та ін. 
ш Гоrюболнп Ф.Н. Психология /Под ред. Н.Ф. Добрьrнина. - М., 1973. 

С.159; Петровсrtий А. В. Развитие личности в системе межличностrrьrх отноше

ний //Социальная психология: Учеб. пособие І Под ред. А. В. Петровского.- М. : 

Просвещение, 1987. - С. 84-90. 
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Вікові особливості являють собою сукупність взаємо

пов'язаних типових для даного віку процесів, станів і вла

стивостей, що виявляються у поведінці і вказують на за

гальне спрямування розвитку особистості. 142 Розглядаю

чи психологічні особливості неповнолітніх окремих 

вікових груп, необхідно постійно враховувати не тільки 

хронологічний вік індивіда, а й властивості культури і то

вариства, до якого вони належать, соціально-економічний 

стан, стать, індивідуально-типологіч.ні якості. 

Вік, починаючи з якого неповнолітній може виступа

ти на допиті як свідок чи потерпілий, у кримінально-про

цесуальному законодавстві не визначений. У п. 3 ст. 69 
КПК України лише зазначено, що не можуть бути допи

тані як свідки особи, які згідно з висновком судово-психіат

ричної чи судово-медичної експертизи через свої фізичні 

або психічні вади не можуть правильно сприймати фак

ти, що мають доказове значення, і давати показання про 

них. Характерні для неповнолітніх особливості психіки 

не є психічними чи фі:зич.пими вадами, але вони, без сум

ніву, впливають на процес формування і давання пока

зань. Практиці розслідування злочинів відомо чимало 

прикладів, коли вже ді ти 3-5 років повідомляли на допиті 
дані, які сприяли встановленню об'єктивної істини у 

сп ра ві. 143 Водночас ді те й рекомендується допитувати 
лише у разі крайньої потреби, допит може негативно впли

нути на їх психіку. 

Для ді·гсН· дошкільної,' вікової групи характерна загостре

на СПОС'l' 'рсжливість, їх сприйняттю притаманна деталіза

ція. При вjд•гворенні події, що спостерігалася, діти можуть 

давати показання про факти, які не помітили дорослі. У 

цьому віці ді•rи не мають достатньої здатності до послідов-

"'" Смолrrва В. в.' І~у·r~ііннковаМ. r. ВозраС'l'НЬІе оообенности детей ШКОJІЬRО· 
го возраста. - Минсr~, J 973. С.І5. 

'"" Ко•1енов М.М., Осинова Н.Р. Пенхологня допроса малолетних свидетеле:П: 
Метод. пособие.- М., 1981. - С.В. 
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ного логічного мислення і можу•rь дава'І'И лише прості 

відповіді на зрозумілі їм запитання. 

У дошкільному та молодшому шкільному віці непов

нолітнім властиві підвищена сугестивність (навіюваність) 

і схильніс'І'Ь до фантазування. Ці психологічні особливості 

необхідно враховувати під час допиту і оцінки показань 

неповнолітнього. 

Підлітковий вік справедливо вважається перехідним 

від дитинства до дорослості. Принципово нова відмінна 

риса цього віку- "почуття дорослості". Підліткам прита

манні неврівноваженість, імпульсивність, швидка зміна 

настрою, негативізм. Ці якості можуть бути причиною 

відмови від спілкування зі слідчим. 

Неадекватні афективні реакції можуть виникати на зау

важення дорослих, пов'язаних з <<недоліками>> їх зовніш

ності, при спробі ущемитИ їх самостійність. Пік емоційної 

нестійкості у хлопчаків відноситься на 11-13 років, у дівча
ток- на 13-15 років. 
У дівчаток цього віку можуть виявлятися схильності до 

вимислів сексуального змісту, обмови про зІ'валтування, 

ствердження про вагітність та ін. У хлопчаків теж має місце 

прагнення привернути увагу до своєї особи, що досягаєть

ся різною фантастичною творчістю, вигадках про участь у 

злодійстві, насильствах, розбої та інших вимислах. 144 

Несприятливе найближче побутове оточення і відсутність 

доста'І'Нього життєвого досвіду впливають на формування 

перекручених уявлень про такі моральні якості, як дружба і 

товариськість, сміливість, скромність та ін. Підліток може 

брати участь у вчиненні злочину через помилкову това

риськість, боязкість зарекомендувати себе боягузом, не вия

вити рішучість, сміливість у певній ситуації тощо. 

Одним із розповсюджених недоліків віку є впертість, що, 

144 Селедкий А.И., Тарарухни С.А. Несовершеннолетние с отклоняющимс.я 

поведением.- К.: Вища школа, 1981.- С. 186, 187. 
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; так CllMO як і Грубість і зухвалість, зумовлено особливост я-
ми мікросередовища, в якому живе і виховується 

підліток. 145 Неповнолітнім цього віку властивий нега

тивізм, як заперечення чужих авторитетів. Найбільш ви

ражені реакції негативізму у неповнолітніх у періоди віко

вих криз. Вони знаходять своє виявлення у демонстра

тивній поведінці, упертості, конфліктностях. 146 Підліток 
може заперечувати авторитет батьків, учителів, педагогів, 

усіх, хто має реальну<< владу>>, ігнорувати вимоги, що став

ляться до нього. Так, підліток Б. (14 років) привів у свою 
квартиру неповнолітнього В. (15 років), раніше йому не
знайомого, який перебував на обліку в міліції за невідвіду

вання школи і бродяжництво; він просився переночувати. 

Мати Б. вимагала, щоб син провів <<гостю>, не залишав його 

на ніч. Б. відкинув <<ПретензіЇ>> матері у такий спосіб: <<Це 

моя справа>>, <<у свою кімнату кого хочу, того і приводжу>>. 

На ранок, коли неповнолітній В. залишив квартиру, Б. і 

ЙОІ'О мати виявили зпикпсшІJІ золотих каблучок. 147 

СтаршиіІ ШІrілt•ІLLІіІ віІС (рання юність) завершальний 

("І'ШJ tt<'pexoдy !(О ;~орос.ності. Старпrі школярі характери

зую·rься доси•rь виСО!{ИМ розви'!'І<Ом нсихlqпих процесів. У 

них розвивається критичність мислення, інтерес до теоре

тичних питань, здатність lV!іркувати на абстрактні теми. 148 

Рання юність- це вік формуВання світогляду. У цей 

період визначаЮ'l'Ься життєві ідеали, здійснюється вибір 

професійної спрямованості. Це вік, коли неповнолітній 

намагає•rься визначити зміст· і мету життя. Переоцінки 

цінностей, розчарування у друзях і батьках, поява нових 

кумирів - все це сприймається старшокласником у його 16-
1~ 5 Каневс1~и.іі Л.Л. Расследование и uрофилактиrtа nреступлениїr несовершен

нолетних. - М.: Юрид. лит., 1982. -С. 8. 
ш Психологпя. Словарь /Под общ. Ред. А. В. ПетровсІ<аго, М.Г. Ярошевско

го. - 2-е пзд., псnр. и доn. - М.: Политизда1·, 1990. - С. 235. 
147 Архів суду Московськогор-ну м. Харкова. - 1986 р. 
1.ов Дпв . : Психология: Учебник І Под ред. П.А. Рудика. - М.: Физкультура п 

спорт, 1974. С. 358. 
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17 років як створення себе зав·rрашнього, як конструюван
ня власного життєвого шляху. Якщо служи·rи- то людству, 

якщо скоряти- те увесь світ, якщо близька людина- те у 

всім і до смерті.149 

У період ранньої юності змінюється об'єкт поклоніння, 

який стає для неповнолітнього вищим авторитетом (рефе

рентом). Результати психологічних досліджень показують, 

що вже у старших підлітків (8-й клас), з одного боку, змен

шується кількість зразків- дорослих, з іншого- зростає 

орієнтація на однолітка і більш старших дітей.150 Досить 

часто референтами неповполі тніх виступаю·rь старші то ва

риші, і як правило, з неблагополучних сімей. Для підлітків 

і юнаків характерна схильність до референтної (авторитет

ної) групи, на яку неповнолітній мисленева орієнтується і 

з якою співвідносить свою поведінку та самооцінку .151 

Психології неповнолітніх притаманне явище конформіз

му. У психалогічній літературі конформність визначається 

як піддатливіС'l'Ь людини реальному чи уявному тиску гру

пи, що виявляється у зміненні її поведінки і настанов щодо 

позиції більшості, яка спочатку не розділялася. 152 Яскра

вий прояв конформності неповнолітніх виявляється під час 

вчинення ними групових злочинів. Так, учні 8-го класу Б., 

П., Я. і учень ПТУ Р. побили учня 9-го класу М., заподіяв

ти йому середньої тяжкості тілесні ушкодження. Один із 

обвинувачених у справі Я. у показаннях так пояснював свою 

поведінку: «Р. мені сказав, що я повинен побитиМ., я 

відповів, що бити його не буду. Тоді Р. сказав, що поб'є його 

сам. Він підійшовдоМ. і почав завдавати йому удари. Після 

149 Донченко Е .А. , Титаренко '1' .М. Личность: конфликт, rармония . - н: . : По
литиздат Утtраильr, 1989. - С.128. 

150 Jlозовцева В.Н. Н: вопросу об изучепии образцов подростка І І Теоретичес
кие и прикладньrе проблемьr психологии познания людьми друг друга. - Крас

нодар, 1975. - С. 204. 
151 н:он И.С. Психология старшеклассника.- М., 1982.- С.92. 
152 Психология. Словарь І Под общ. ред. А. В. Петровского, М.Г. Ярошевско

го. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Политиздат, 1990. - С. 175. 
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того, як Р. ударив М., Б. і П., які знаходились біля мене, 

також і я підбігли доМ. і почали його бити. Я не хотів бити 

М ..• як це вийшло, я не знаю ... >>. 153 

Через соціально-психологічні особливості непов

нолітніх різних вікових груп їхня поведінка може набу

вати віктимного характеру, а самі неповнолітні можуть 

ставати жертвами злочинів. Підвищеною ві:ктимністю 

доволі часто характеризуються неповнолітні з асоціаль

ними настановами, які віддають перевагу безцільному 

витраченню часу і нерідко провокують :конфліктні відно

сини. Так, неповнолітні В. (16 років), П. (14 років), Ф. 
( 1 О років) з метою вживання вина і таблеток тазепаму 
прийшли на :квартиру до В. Після спільного вживання 

спиртних напоїв і таблеток Ф. почав :конфліктувати з 

іншими неповнолітніми: непристойно висловлюватися на 

їх адресу, викривати їх у принизливих учинках, погро

жувати знайомими йому друзями. :Конфлікт закінчився 

заподіянням неповнолітньому Ф . побоїв і :катувань. 3о:к

р 'М<І , fiCllOJЗUOЛi'rlliЙ В., llрИ'l'ЯГНУТИЙ у ЦіЙ справі ДО :КрИ 

М іпальuої відповідальності, під:ключав до Ф. електричний 

струм через трансформатор, припі:кав йому обличчя, губи, 

волосся сигаретою, бив зав'язаним у вузол рушником, на

грі тою прас:кою припі:кав гомілки ніг, розпеченою на вогні 

nмпулою написав на обличчі нецензурну лай:ку. 1 54 

Він:тимогенні ситуації можуть створюватися і бути пов' я

а:ІІrі з процесом самоствердження неповнолітніх. Прагнен

ІІН І~ і B'Ii\TOR до престижу, що неправильно розуміється, по
·греба вj"'стояти рівне положення з хлопчиками нерідко ви

.НН.ІІШ"І' t,ся в демонстрації шкідливих звичок - дівчата 

rJoшпr,, ПЕ'l~ензурно висловлюються, розкуто поводяться. 3 
метою самоствердження дівчата все час•rіше використову

ють специфічно жіночі можливості, переоцінюють значен-

153 Архів суду Московського р-ву м. Харкова. - 1986 р. 
154 Архів суду Mocitoвcьitoro р-ву м. Харкова. - 1985 р. 
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ня зовнішньої привабливості. 155 Така їхня поведінка може 
С'І'ворювати враження сексуальної достуцності й сприяти 

виникненню ситуацій сексуальних зазіхань. Так, непов

нолітнім М. була зr'валтовааа неповнолітня Ш. Обвинува

чений М. у своїх показаннях вчинений злочин пояснював 

у такий спосіб: <•Про Ш., як про дівчину легкої поведінки 

мені розповідав С. Я вирішив з нею познайомитися. Коли 

л підійшов до Ш., вона курила, у розмові вживала нецен

зурні вирази, поводилася безсоромно. Після того, як ми по

знайомилися, л запропонував їй пройтися зі мною на будів

ництво, вона погодилася. На території будівельного май

данчика я запропонував Ш. вступити зі мною у статевий 

зв'язок, однак вона почала просити, щоб л її не займав, 

тому що вона ще дівчинка. Я ,не довірив їй і змусив підко

ритися своїм вимогам>> .156 

Ефективному використанню тактичних прийомів допи

ту, правильній оцінці отриманих показань щrрияє знання 

слідчим закономірностей формування показань непов

нолітніх. Розуміння механізму формування показань виз

начає можливіс·rь виявлення й усунення у них перекручень. 

Сприйняття неповнолітніми навколишньої дійсності 

зумовлено їх віковими особливостями. У процесі вікового 

розвитку їх сприйняття не залишається незмінним, воно 

вдосконалю'єтьсл. Так, наприклад, в 4-5 років візуальне 
відбиття форми предме·t·ів ще утруднено, воно стає можли

вим лише після 6 років. 157 Протягом усього дошкільного 
віку поліпшується й гостро·rа зору. 

Більш правильному і точному сприйняттю неповнолітніх 

сприяє розуміння ними змісту того, що відбуває·гьсл. У дея-

155 Силантьева Л.И. Особенности nсихологии девушек-nравонарушительниц 

І І Борьбас престуnнос1·ью несовершеннолетних в условиях научно-техни<tеск~
го nрогресса. - Свердловск: СЮИ, 1982. - С. 30, 31 . 

156 Архів суду Московськогор-ну м. Харкова. - 1986 р. 
157 Общая психопатологня детского возрас'l'а: Учебно-ме'l'од. пособие І Под 

ред. Б.Е. Микиртумова, Б.Е. Фролова. - Л.: ЛПМИ, 1988. - С.5. 
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ких випадках, неповполі тні сприймають дії злочинців, інші 

факти, справжнього значення яких вони можуть не розумі

ти. За нашим переконанням, праві М.М. В:оченов і Н.Р. Оси

пова, які зазначають, що не можна погодитися з думкою про 

те, що дитина, не розуміючи значення окремих дій людей 

тощо, не в змозі правильно сприйняти їх зовнішній бік і 

правильно повідомити про них. 158 Практика допитів непов
нолітніх підтверджує зазначене положення. Так, Н., пра

цюючи сторожем дитячого садка, завів у приміщення охо

ронюваного об'єкта неповнолітню В. (6 років), роздягнув і 
вчинив щодо неї розпусні дії. У подальшому на допиті не

повнолітня В., відповідаючи на запитання слідчого, досить 

докладно, у доступних їй виразах і поняттях розповіла про 

всі дії, що були вчинені злочинцем. 159 

Сприйняття дітей, зумовлене нестійкістю уваги, слабкістю 

логі~mого мислення, схильністю до фантазування, відрізняєть

ся від дорослих: 1) поверховістю; 2) фрагментарністю; 3) 
яскравим емоційним забарвленням. 

У процесі допи·rу пеповнолітніх нерідко існує не

обхідність в отриманні інформації про зовнішність злочин

ця або .якої-небудь іншої людини. Обсяr і характер сприй

няття зовнішніх ознак людини залежать від віку особи, яка 

сприймає, і рівня її розвитку. Цікаві психологічні дослі

ТJ:И, засновані на використанні малюнків із зображеннями 

людей і предметів, у яких брали участь діти трьох, п'яти і 

семи років були проведені Х.Т. Бедельбаєвою. Результати 

її дослі11:ження свідчать про те, що неповнолітні цих віко

вих груп виявляли більше уваги й інтересу до малюнків із 

зображенням людей порівняно з зображенням предметів. 

При сприйнятті зображення людей вони неоднаково ста

вилися до різних особливостей зовнішнього вигляду лю-

168 Коченов М.М., Осипова Н.Р. Психология допроса малолетних свидетелей: 
Метод. пособие. - М. , 1984. - С.13. 

159 Архів суду м. Ізюм Харківської обл.- 1988 р. 
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дини. Так, діти всіх трьох вікових груп називали ста'l'Ь зоб

раженої людини (100% випадків), основний колір малюн
ка (74-90% ), одяг (59% -діти молодшого і 100% середнь
ого і старшого віку). Бага·го дітей зазначали вік зображе

ної людини і дію, що, на їхню думку, виконувала 

намальована людина. Щодо інших особливостей зображень 

були зафіксовані великі вікові розбіжності. Зокрема, ок

ремі частини тіла трилітки перелічували в 11% випадків, 
а старші- у 80%. Те саме можна сказати про міміку: . ви

раз обличчя охарактеризували 5-6% молодшої і середньої 
групи, 43% - С'l'аршого віку. 160 

Важливе значення для розуміння слідчим специфіки 

сприйняття неповнолітніми іншої людини мають по

рівняльні дослідження О. О. Бодалєва. Тенденції зміни об

сягу і якості інформації про зовнішність людини були дос

лідженінимутакихвіковихгрупах: 7-8,10-11,11-12,13-
14, 14-15, 17-18 і у віці від 21 до 26 років. Автор установив 
три основні закономірності: 1) з віком при словесному 
відтворенні вигляду людини, яка сприймається, у ство

рюнаний <•портре·г•> усе більш часто включаються як 

істотні ознаки компоненти, що утворюють фізичний виг

ляд. До 21-26 років відсоток фіксування цього боку зов
нішності у порівнянні з відсотком фіксування й відобра

ження її дітьми 7-8 років зростає майже у 2,2 рази; 2) 
відсоток фіксування особливостей експресії до 21-26 років 
порівняно з відсотком фіксування цього боку учнем пер

шого класу збільшується майже у 3,6 рази; 3) з віком не
ухильно падає включення в <•портрет•> людини, яка сприй

мається, описів елементів, що У'l'ворюють оформлення 

зовнішності людини. Відсоток фіксування цього боку зов

нішності в описах вигляду людини, яка сприймається, 

160 Бедельбаева Х. Т. Особенпости обра:завзрослого человеr<а по данпьrм воспри

ятия изображения людей у доmкольников І І Теоретические и nрикладньrе nро

блемьт психологии по:зпания людьми друг друга. - Краснодар, 19 7 5.- С .165-16 7. 
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порівняно з відсотком фіксування її дітьми 7-8 років падає 
до 21-26 років у 14,9 рази.lбl 
У своїх показаннях неповнолітні не завжди точно можуть 

надати відомості про зріст або вік людини, який вони спос

'І:ерігали. Про це свідчать і результа'І'И експериментального 

дослідження. Зокрема, правильність оцінки зросту людей 

в учнів 2-го класу виявилася дуже низкою- 2,9%; у групі 
школярів 11-12 років правильність відповідей сягала 
28,5%; у групі 14-15-літніх цей показник піднявся до 37,2% 
(при точності± 2 см). 162 

Оцінці віку іншої людини підлітками було присвячене 

дослідження В.М. Куніциної. Результати дослідження пока

зують, що вік є значимим компонентом зовнішності і зазна

чається у 49% описань семикласників і у 75% - восьмиклас

ників. Визначення віку, що надаються, часто відповідають 

часовим уявленням підлітка, відмінним від часового масш

табу дорослих людей: вік середній - 24 роки, "похилий" вік 
- 38-40 років. При встановленні віку підлітки використову
вали занадто нел11ші qасо.ві інтервали (іноді 10-15 років). Осо
би, яких випробували, найкраще визначали вік своїх од

нолітків (41% правильних відповідей) і дітей, молодших від 
себе (32% правильних відповідей). Точність оцінки віку осіб 
зрілого і літнього віку була низькою (відповідно 13% і 7% ). 
Більшість помилок було зроблено у тому разі, коли деякі оз

наки зовнішності людини не відповідали її віку. Так, вік 36-
літнього чоловіка, який мав велику лисину, усіма підлітка

ми був значно завищений. Підвищена емоційно-динамічна 

виразність сприйманих осіб навпаки, сприяла активному за

ниженню їхнього справжнього віку .163 

161 Водалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. - М.: МГУ, 

1982. - с. 85, 86. 
162 Водалев А.А. Зазна<r. праця. - С. 94 
163 Куницина В.Н. К вопросу об оценке возраста другого человека uодрост

камr1 //Проблемьr общей, социальной и инженервой психологии. - Л .: ЛГЕ, 

1966. - с. з2-н. 
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На різних стадіях процесу формування показань допи

туваний перебуває в певних психічних станах, вплив яких 

необхідно враховувати слідчому для виявлення, пов'яза

них з ними перекручень і обрання необхідної тактики до

питу. Вплив емоцій на процес сприйняття не однозначний. 

Одні з них (цікавість, сумнів, почуття нового) можуть поліпши

ти його якість, інші ж, особливо в позамежній афективній 

стадії, навпаки, деформують його. Такі негативні емоції, 

як страх, переляк, хвилювання створюють сприятливе 

під:r'рунтя для виникнення помилок. 164 Так, стан страху 

може сприяти гіперболізації сприйнятого. 

Помилки сприйняття можуть бути пов' язані з впливом 

на організм неповнолітнього алкогольних напоїв, нарко

тичних, токсичних та інших психоактивних речовин. 165 

Зокрема, при алкогольному сп'янінні погіршується 

здатність правильно оцінювати просторово-часові відно

шення, можливість адекватно сприймати події, що відбу

ваються, і їх послідовність, розуміти значення того, що 

відбувається. 

Запам'ятовування є важливою стадією формування по

казань. Воно є залежним від рівня загального розвитку не

повнолітнього, індивідуальних особливостей його пам'яті, 

характеру самих обставин, які були сприйняті. Швидкому 

і міцному запам'ятовуванню дітьми окремих обставин 

сприяє пластичність їх вищої нервової діяльності. Непов

нолітні можуть запам' ята ти несуттєві деталі спостережува

ної події, які привернули їх увагу, викликали інтерес. 

При відтворенні, на відміну від попередніх стадій фор

мування показань, бере участь як неповнолітній допиту

ваний, так і слідчий. Причому роль слідчого полягає в уп-

'
64 Гаврилова Н.И. Ошиб1~и в свиде·rельсІ~их показаниях (происхождение, 

вЬІя:вление, устранение): Метод. пособие. - М., 1983. - С. 40. 
' 65 Див.: Битенский В.С., Херсонский Б.Г., Дворю~ С.В., Глушrщв В.А. Нар

комании у nодроС'l'КОв. - К.: Здоровье, 1989. - 216 с . 
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равляючому впливі на допитуваного з метою отримання 

найбільш повних і об' ЄК'l'ивних відомостей необхідних для 

встановлення істини у справі. 

Процес відтворення на допиті знаходить свій конкрет

ний вияв у словесному виразі думок допитуваним. 

Здатність правильно виражати свої думки залежить від 

інтелектуального розвитку особистості. Особливі склад

нощі виникають при цьому у допитуваних, які належать 

до молодших вікових груп неповнолітніх. Так, дошкіль

никам ще важко будувати самостійну розповідь. У ході 

нормального розвитку дитини мовні трансформації бува

ють численні, мають систематичний характер і формують

ся як продуктивні мовоутворення, що відображається у 

терміні "словотворчість". 166 Намагаючись висловити влас

ну думку .і не знаходячи потрібного слова, неповполі тн ій 

може замінити його іншим, яке йому відоме. 

Психічні стани, у яких перебуває допитуваний, спри

яють обранню неповнолітнім відповідної позиції на до

питі: відмови ві.п; показань, повідомлення неправдивих 

відомостей , зміни раніше даних показань. Так, у процесі 

розслідування групового зr'валтування неповнолітньої О. 

(13 років), потерпіла на допиті просила не карати зло
чинців і вказала, що на суді вона не буде давати показан

ня про вчинені щодо неї дії неповнолітніми В., Г. іН. 

Мотивами такої заяви, як згодом з'ясувалося, стали страх 

і по<хуття сорому. 167 В.М. Савицький та І.І. Потеружа на

водять цікавий приклад, коли 18 школярів у показаннях, 
що булп падані у процесі розслідування, викривали свою 

вчительку у сис'l'ематичному нанесенні побоїв. Коли ж їх 

допитували у суді в присутності підсудної, діти змінили 

свої показання і заявили, що вчителькаповодиться з ними 

166 Ушанова Т.П., Павлова І-І.Д., Зачссова И.А. Речь челавена в общении.
М.: Hayfta, 1989.- С.42. 

167 Архів суду Моеновеького р-пу м. Харнова. - 1986 р. 
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добре. Таке змінення показань було викликано страхом 
перед підсудною. 168 

Допит неповнолітнього свідка у віці до 14 років про
вадиться у присутності педагога. Присутність педагога 

при допиті свідків у віці від 14 до 16 років не є обов'яз
ковою. Це питання у кожному випадку вирішує слідчий 

на власний розсуд. У разі ПО'l'реби при допиті неповноліт

нього свідка можуть бути присутніми лікар, батьки чи 

інші законні його представники (ст. 168 КПК України). 
Згідно зі ст. 438 КПК України при допиті неповнолітньо
го обвинуваченого присутність педагога, лікаря, батьків 

чи законних представників винесена на розсуд слідчого 

чи прокурора або може бути здійснена за клопотанням 

захисника. Результати інтерв'ювання та анкетування 

слідчих свідчать, що при проведенні допитів непов

нолітніх як спеціалістів практичні працівники запрошу

ють: педагога (94, 7% опитаних); лікаря (10, 7% ); психіат
ра(11,3% ); психолога(23,3% ). Водночас, вивчення про
токолів допиту неповнолітніх (підозрюваних, 

обвинувачених, свідків, потерпілих) за різними катего

ріями кримінальних справ дозволило встановити, що у 

97% випадків інформація, яка виходить від спеціалістів 
не відображається у протоколі. 169 

Завдання педагога полягає у тому, щоб допомогти слідчо

му визначити особливості особистос·гі неповнолітнього, вета

новити з ним психологічний контакт, виробити тактику до

питу, сформулювати запитання з урахуванням особливостей 

психіки неповнолітнього. 

При підготовці до допиту неповнолітнього здійснюєть

ся вибір місця й обстановки допиту (вдома, у школі, в 

168 Савицкий В.М., Потеружа И.Н. Потерпевший в советсr~ом уголовпом nро

цессе.- М.; Госюриздат, 1963.- С. 162. 
160 Шепитько В.Ю. Допрос весовершенволетних: психология: и тактика: Ав· 

торсф. дис .... канд. юрид. наук: 12.00.09 І Хюри . - Х., 1991. - С. 9. 
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кабінеті слідчого), що має сприяти встановленню психо

логічного контакту й одержанню необхідної інформації. 

Доцільно заздалегідь підготувати запитання, які необхід

но з'ясувати у неповнолітнього. Вони мають бути прости

ми, доступними для розуміння допитуваного. Виконан

ня такого завдання забезпечується складанням плану 

допиту. 

Під час допиту неповнолітнього слідчому необхідно 

встановити з ним психологічний контакт. Для цього ре

комендується провести бесіди на сторонні теми (спорт, на

вчання, ігри, нові фільми, книжки та ін.), продемонстру

вати знання його потреб та інтересів. При допиті непов

нолітнього підозрюваного або обвинуваченого слідчий 

повинен триматись спокійно, доброзичливо, але й досить 

твердо. Така манера поведінки сприяє встановленню не

обхідного контаІ-И'У з підліткам, налаштовує його на 

відверту бесіду. 

Неповполі тньому допитуваному слід допомогти у форму

ванні правю.,;вих ПОJtазапь. Сдідчий не повинен використо

вувати постановку запитань, що маю1'Ь елементи навіюван

ня (навідні запитання). Дуже обережно слід застосовувати 

оголошення показань інших осіб. Постаною<.а навідних 

запитань часто є причиною виникнення добросовісних по

милок у показаннях. Неправдиві ж показання неповноліт

ІТhОІ'О можуть бути наслідком помилкового розуміння <•ге

ройс·І'Ва >> і <•товариськоС'І'і>>. 

Сцсцифічними тактичними прийомами при допитах 

не ІІОвнолітніх є: роз'яснення важливості повідомлення 

правдивих показань; демонстрація поінформованості 

про обставини життя допитуваного, його потреби, інте

реси; роз' л.свенпя сутності і значення пред' явлених і ого

лошених ма'r'еріалів; роз' яснепня неправильно зайнятої 

позиції. 

Застосування тактичних прийомів під час допиту не-
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повнолітніх пов'язане з такими характеристиками: 1) 
через вікові особливості допитуваної особи набувають 

важливого значення прийоми, спрямовані на усунення 

перекручень при добросовісній помилці неповнолітньо

го (фантастичні нашарування, викривлення сугестивно

го характеру та ін.); 2)окремі тактичні прийоми розра

ховані на особу неповнолітнього (роз'яснення важливості 

повідомлення правдивої інформації, роз'яснення неправиль

но зайнятої позиції по мотивам помилкового <<Геройства>>, 

фальшивої <<товариськості>> тощо); 3) більш широко викорис
то вуються тактичні прийоми, засновані на засобах на

очності; 4) окремі прийоми зазнають трансформації з 
урахуванням віку неповнолітнього (постановка заnитань 

здійснюється у доступній для певного віку допитувань

го формі; роз'яснення змісту і значення пред'явленого 

доказу передбачає використання зрозумілих неповноліт

ньому термінів і висновків та ін.). 
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§ 1. Поняття відтворення обстановки і обставин події 

Відтворення обстановки і обставин події регламентовано 

ст. 194 КПІ~ України, в якій зазначено, що з метою пере
вірки і уточнення результатів допиту свідка, потерпілого, 

підозрюваного або обвинуваченого або даних, одержаних 

при провадженні огляду таінших слідчих дій, слідчий може 

виїхати на місце і в присутності понятих, а в необхідних 
випадках з участю спеціаліста, свідка, потерпілого і підоз

рюваного або обвинуваченого відтворити обстановку і умо

ви, в яких ті чи інші події мог ли відбутися в дійсності. Нор

ма кримінально-процесуального закону охоплює по суті дві 

самостійні слідчі дії: 1) перевірку показань обвинувачено
го, підозрюваного, потерпілого та свідка на місці з метою їх 

уточнення і доповнення в присутності понятих; 2) проведен
ня експеримеН'l'ів для перевірки версій, показань свідків чи 

обвинувачених, інших обставин. 1 

Відсутність чіткої процесуальної регламентації породжує 

на практиці проведення гібридних слідчих дій, змішання 

слідчого експерименту і перевірки показань на місці. Це 

різні за своєю сутністю слідчі дії. Тому процесуальна рег ла

ментація потребує свого удосконалення. У криміналістич
них джерелах мали місце слушні пропозиції про доцільність 

розl(і лення ст .194 КПК У країни на дві самостійні слідчі дії: 
слі,ц,ш.й експеримент і перевірку показань на місці.2 

1 СІІм<' 'І'fІ.кн. возиція відображена у багатьох літературних джерелах: Криміна
JІіс't•и кn: ІІі ,~ручник І За ред. В.Ю. Шепітька. - 2-ге вид., переробл . і допов. - К.: 

КоtщеІШ *D11дn uни •шй Дім <<Ін Юре~, 2004. - С. 326; Настільнакнига слідчого: Наук.
нрак•t·. видання для елідчих і дізнавачів І Панов М.І. , Шеuітько В.Ю., Коповадова 

В.О . та ін. К.: Видяяничий Дім <<Ін Юрео, 2003. - С. 153; Шепитько В.Ю. !\римина

листика: Курсле.кциіі. Изд. 3-е. - Х.: Одиссей, 2006. -С. 226; ШепитькоВ.ІQ. Спра
вочникследователя. - К.: ИздательскийДом «ИнЮре•, 2001. -С. 109таін. 

2 Стратонов В .М . Відтворення обстановки і обставин події як метод пізнання 
під час розслідування з.,ючинів: Автореф. дис .... канд. юрид. наук: 12.00.09 І 
Нац. юрид. акад. України. - Х., 2001. - С. 3. 
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Відтворення обстановки і обставин події є найбільш важ

ливою і складною слідчою дією. 3 К.Л. Турков зазначає, що 
жодна слідча дія не дає таких можливостей у збиранні до

казів, як відтворення обстановки та обставин події. 4 

У криміналістичній літературі мали місце спроби щодо 

визначення поняття <<відтворення обстановки і обставин 

події>>. Так, В.М. Стратонов надає таке визначення: само

стійна дія, яка провадиться з метою перевірки й уточнен

ня наявних та отримання нових доказів шляхом відтворен

ня обставин події та проведення дослідних дій за умов, у 

яких відповідні дії могли відбутися. 5 Пропоноване визна

чення викликає заперечення, оскільки відтворення обста

НОJ3КИ і обставин події може набувати різних проявів 

(форм): у вигляді слідчого експерименту або перевірки по

казань на місці. Автор у визначенні звертається не до сут

тєвих ознак цієї дії, а розкриває її мету та шляхи. 

Не можна погодитись із думкою про комплексний харак

тер слідчої дії, коли в її межах можна застосовувати елемен

ти різних дій. Тому сумнівними є пропозиції -Б.М. Страто

нова, що слідчий експеримент не слід зводити лише до дос

лідних дій, а перевірку показань - до простого повторення 

свідчень на місці події. У авторському баченні ці два ·компо
ненти можуть бути до певної міри поєднані та використову

ватись комплексно. 6 

Таким чином, відтворення обс·rановки і обс·гавин події 

охоплює р;ві самостійні слідчі дії - слідЧий експеримент та 

3 Синеокиіі О.В. Тактика nроведення воспроизведения обстановки и обстоя 

тельств собЬJтия nри расследовании уголовньrх дел об убийствах: Учеб.-практ. 

пособие. - Запорожье: Изд-во ~Фолиумо, 1999, - С.4. 

• Турко в К.Л. Відтворення обс1·ановки та обставив події як одна з наrїважли 

вішнх слідчих дій у процесі збирання. доказів по кримінальних справах І І Акту
альні проблеми криміналістики: Матер. міжнар. нау:к. -практ. конф. - Х.: Гриф, 

2003. - С. 129-134. 
5 Стратонов В.М. Відтворення обставовкп і обставин події ю< м:етод пізнання 

під час розслідування злочпнів: Автореф. дис .. .. І<анд. юрпд. науr<: 12.00.09 І 
Нац. юрид. акад. Украі:ни. - Х., 2001.- С.б. 

6 Там само. - С. 6. 
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перевірку показань на місці. Р .С. Белкін відносить дані дії 

до перевірочних. 7 За своєю суттю та тактикою проведення 

це різні слідчі дії, які потребують окремого дослідження. 

§ 2. Поняття та види слідчого експерименту 

Сутніс'І'Ь слідчого експерименту полягає у проведенні 

дослідів і безпосередньому сприйнятті слідчим явищ, що 

вивчаються. У криміналістичній літературі проблемам 

слідчого експерименту приділена достатня увага. 8 

Р.С. Белкін пише, що теоретичну основу слідчого екс

перименту складає застосування двох загальнонаукових 

методів пізнання- експериментального та методу моделю

вання, а логічну -аналогія. 9 М.В. Салтевський зазначає, 

що відтворення дозволяє поставити досліджуванийоб'єкт 

за волею людини у штучні умови і тим самим виключити 

вплив причин, що важко спостерігаються, на кінцеві ре

зультати досліду. Експеримент дає можливість вичлену

вати з існуючого рj;зномнні'l"І'Я нри•lиJших зв'язків конк

ретну залежні "rr~ nбо а::~копомірні ть і досліджувати її в 

<<ЧИСТОМУ» ВИГЛЛДі. 10 

7 БелІ<иа Р.С. Очерки крим:ипалистичсской: тnк~·ю<и: У•шб. пособие.- Вол
гоград: ВСШМВДРФ, 1993.-С.181-193. 

6 Белі<ип Р.С. Сущrrость зкспериментальпого метода в совстском уголовном 
процессе икримипалистике.- М.: ВШ МВД РСФСР, 1961. -102 с.; Белкиrr Р.С. 
'l'сория и прАктика следствєнаого зксперимента І Под общ. ред. А.И. Винберга. 

М.: НПІ МВД СССР, 1959. - 172с.; Глазьrрин Ф.В., КруглИІ<овА.П. Следствен
ІІІ.J іі ;>ю:ІН·рнмt·д~·: Учсб. пособие І Отв. ред. Р .С. Белкин. -Волгоград: НИи РИО 

1\( ' ІІІ МВ)~ СССР, 1981 . - 70 с.; Гуковская Н.И. Следственньrй зксперимент (по

І"<> ше дшІ сж•домтслсй).- М.: Госюриздат, 1958. - 96 с.; Колмаr<ов В.П., Ароц
Іt ,. р Л. Е. Слсдс·r еепньrй: зксперимент на пред варительном следствии: Метод. по
с·о НІР І Под рІ'!д. ІІ.П. Бокариус.- Х.: ХНИИСЗ, 1949.-36 с .; Колмаков В.П. 
' І' І щтиr<а производства слсдствеrшого осмотра и следствешюго :жсперимента. -
· .: И3д-во ХарЬІ.:. уп-та , 1956.-48 с.; Ярамьrшьян Ш.Ш. Следствеrшьrй зкспе

JІИмент при расследовании автотранспортньrх происшествий: Автореф. дис . 
. .. rшнд. юрид. пау:rс 12.00.09 І Хюри.- Х., 1982. - 17 с. та іп. 

• Бе;шин Р.С. Очерки криминалистичсской тактики: Учеб. пособие.- Вол
гоград: ВСШ МВД РФ, 1993.- С.184. 

10 Салтевсьrшй М.В. Криміналістика: Підручник: У 2 ч. Ч.2. - Х.: Копсум, 
2001.- с. 224. 
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Слідчий експеримент може бути розглянутий як засто

сування експериментального методу в розслідуванні зло

чинів. Під час слідчої дії здійснюється моделювання перед

бачуваної ситуації, в якій проводя·rься дослідні дії. При

чому доказове значення мають як позитивні, так і 

негативні результати експериментальної перевірки. 

У криміналістичній літературі містяться різні визначен

ня поняття слідчого експерименту. Н.І. Гуковська указує, 

що слідчий експеримент -слідча дія, яка має завдання за 

допомогою дослідів і випробувань, які провадяться 

слідчим, установити, чи могла або не могла відбутися яка

небудь дія, подія або явище у певних умовах і певним чи

ном.11 Дане визначення розкриває зміст слідчого експери

менту через його завдання. Мають місце намагання автора 

у визначенні слідчого експерименту розкрити (назвати) 

його види. Окрім цього, у запропонованому визначенні 

фактично протис·rавляються досліди і випробування, як 

щось різне. Вказівка на те, що досліди і випробування про

водяться слідчим, є зайвою, оскільки в їх проведенні прий

мають учас·гь різні особи. 

Більш чі тк о сутність слідчого експерименту визначають 

В.І. Смислов та Б.Л. 3отов, який, на їх думку, полягає у 

реальному моделюванні передбачуваної ситуації і прове

денні у цій спеціально відтвореній ситуації відповідних дос

лідних дій. 12 М.П. Яблоков зазначає, що слідчий експери

мент- це слідча р;ія, яка полягає у проведенні дослідів у 

спеціально створеній обстановці, максимально наближеній 

до умов перевіряємої події (дії), з метою перевірки обставин, 

що мають значення для розслідування злочинів.13 

11 Гуковская Н.И. СледственньІЙ зксперимент (пособие для следователей). 

М.: Госюриздат, 1958. - С. 13. 
12 Смь1слов В.И . , 3отов Б .. Л. Тактикаследственного зксuеримента І І Крими

налистика: Учебник І Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н .А. Селиванова . - М. : Юрид . 

лит., 1984. - с. 282. 
13 Яблонов Н.П. Криминалистина: Учебник. - М.: Лекс3ст, 2003. - С. 225. 
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Таким чином, слідчий експеримент - слідча дія, яка скла

дає·rься у проведенні спеціальних дослідів з метою пере

вірки зібраних доказів, отримання нових доказів, пере

вірки й оцінки слідчих версій про можливість існування тих 

чи інших фактів,: що мають значення для розслідування кри

мінальної справи. Гносеологічною основою слідчого експери

менту є версія слідчого, складність якої визначається комп

лексом обставин, що є основою для її формування. 14 

В криміналістиці розглядалися різні види слідчого екс

перименту. Р.С. Бєлкін пропонує розробку класифікації 

видів слідчого експерименту, виходячи із його цілей: а) 

слідчий експеримент по встановленню можливості спос

тереження, сприйняття якого-небудь факту, явища; б) 

слідчий експеримент по встановленню можливості вчи

нення якої -небудь дії; в) слідчий експеримент по встанов

ленню можливості існування якого-небудь явища; г) 

слідчий експеримент по встановленню механізму події в 

цілому або окремих її деталей; r) слідчий експеримент по 
встановленню процесу у·rворення слідів події , що виявлені 

під час розслідування; д) слідчий експеримент по визна

ченню наявності або відсутності професійних чи злочин

них навичок. 15 

В.П. Колмаков та Л.Ю. Ароцкер зазначають, що часті

ше за все слідчий експеримент застосовується з метою вета

І ІОНJtепня: 1) можливості бачити (не бачити); 2) можливості 
слухати (не слухати); 3) місця вчинення певних дій; 4) мож

л иnо ті проникнути через певний о·rвір, або винести через 

І~ <' ЇІ O'I' ІJ j р який-небудь предмет; 5) пози потерпілого; 6) 
мj е 1~.я і ноложення того, хто стріляв, і потерпілого; 7) 
Bi l~C'Ntl 1 і , а якої відбувся постріл; 8) результатів певних дій; 
9) можлшюстj загоряння за певний час та при деяких умо-

14 Коновалова В . О ., Шепітько В.Ю . Юридична психологія: Акад . курс: 
Підручник. --' К.: Копцсрп •ВидавпичийДім «ІН Юре• , 2004. - С.244. 

15 Белкин Р . С . Теория и практика следственного зксnеримента І Под общ. 
ред. А . И. Винберга.- М.: ВШ МВД СССР, 1959.- С.42, 43. 
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вах; 10) можливості вчинення ЯІtих-небудь дій за певний 
відрізок часу; 11) якого роду знаряддям залишено слід.16 

М.В. Салтевський розрізняє такі види слідчого експе

рименту: а) для встановлення можливості вчинення пев

них дій; б) для перевірки можливості сприймати органа

ми чуттів явища, події, об'єкти; в) для встановлення меха

нізму утворення слідів (механічних, електричних, 

теплових та ін.). 1 7 

Ш.Ш. Ярамиш' ян запропонував систему видів слідчого 

експерименту, що проводи·rься по справах про автотранс

пор·rні події: 1) слідчий експеримент по встановленню мож
ливості сприйняття дорожньої обстановки: а) бачити певні 

об'єкти, явища (видимість, оглядовість); б) слухати певні 

звуки (гальмування, сигналу тощо); в) відчувати певні яви

ща (поворот, гальмування, вібрація тощо); 2) слідчий екс
перимент по встановленню уміння орієнтуватися в конк

ретній дорожній обстановці, вчиняти певні дії: а) прийня

ти відповідне рішення в конкретній дорожній обстановці; 

б) визначити вид (марку, модель) автомобіля чи іншого 

транспортного засобу, його параметри (габаритні та ін.); в) 

керувати транспортним засобом, вчиняти окремі дії по ке

руванню ним; г) усунути виявлені дефекти у вузлах та аг

регатах автомобіля; Г) провести дії відповідно конкретній 

обстановці, що склалася (маневрування, екстрене гальму

вання); д) пройти (пробігти) певну відстань з певною швид

кістю за певний час; 3) слідчий екслеримеН'l' по встанов
ленню можливосm виникнення, існування, змінення, при

пинення певного явища: а) механізму автотранспортної 

події (окремих її елемен·rів) у певних дорожніх умовах, се

редовищі руху; б) параметрів руху певного автомобіля 

(швидкість руху, шлях і час гальмування та ін.); в) техніч-

16 Колмак о в В.П., Ароцкер Л.Е. СледствевиьІЙ зксперимент ва nредвари·гельном 

следствии: Метод. пособие І Под ред. Н.Н. Бокариус. - Х.: ХНІШС9, 1949. - С. 14. 
17 Са.11тевський М.В. Криміналістика: Підручвиик: У 2 ч. Ч.2. - Х.: Консум, 

2001. - с. 225. 
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ний с•rан та несправність автотранспортного засобу; г) ме

ханізм елідоутворення на поверхні автомобіля, прихова

них його частинах, вузлах і механізмах, предметах ванта

жу, дорожньому покритті, предмет ах наїзду та зіткнення. 18 

Ф.В. Глазирін і А.П. :Кругліков дійшли висновку про 

доцільність такої класифікації видів слідчого експеримен

ту: а) по встановленню можливості сприйняття якого-небудь 

факту, явища; б) по встановленню можливості вчинення 

якої-небудь дії; в) по встановленню можливості існування 

якого-небудь факту, явища; г) по встановленню механізму 

події або окремих їі деталей; Г) по встановленню часу, який 

необхідно витратити на вчинення тих чи інших дій. 19 

У сучасних літературних джерелах зазначені схожі види 

слідчого експерименту. 20 Створення типових переліків 

видів слідчого експерименту має орієнтовне значення і 

надає методичну допомогу слідчому в певній ситуації. 

§ 3. Підгоmuв1са до слідчого eJCcnepuмenmy 

ІІіедн ІІ(Н1ЙІІS1'Г'І'Н рі1п JШ.Я про провадження слідчого 

('1<('11('{>11Nit'II'І'Y ІІ(.О )ХЇ/~11() ІНІ (НfІ\tІІІ'І'И 'КОМПJІ КС ПіДГОТОВЧИХ 

:.шходіn. Підго'rош<а до t:лідчОJ.'о с.н:снсримеuту nередбачає 

два етапи: 1) попередній - до виїзду на місце провадження 
експерименту; 2) на місці його проведення. О.Я. Баєв вва
жас, що у тактичному сенсі підготовчий етап може бути 

rюділений на дві стадії, які умовно називає <<кабінетною•> 

18 Ярамьrшьян Ш.Ш. Следственньrй зксперимент при расследовании авто
транспортньrх происшествий: Автореф. дис .... канд. юрид. наук: 12.00.09 1 Хюри. 
-Х.,1982.-С.7, 8. 

19 І'лазьrрин Ф.В., КругликовА.П. Следственньrй зксперимент: Учеб. пособие 
І Отв. ред. Р.С. Белкин. - Волгоград: НИиРИОВСШМВД СССР, 1981. - С. 25. 

20 Див.: Аверьянова Т.В., Белr<ин Р.С., Корухов Ю.Г. , РоссинскаяЕ.Р. Кри
миналистика: Учебник длявузовІ Под ред. Р.С. Белкина. - 2-е изд., перераб. 

и доп.- М. : Изд-во НОРМА, 2003.- С.637-639; Криміналістика: Підручниr< І 
За ред. В.Ю. Шепітька.- 2-ге вид., переробл. і допов.- К.: Концерн «Видавни

чий Дім •Ін Юре•>, 2004. - С. 328- 330; Руководство по расследованию преступ
лений: Учеб. nособие. - М.: Изд-во НОРМА (Изд. груnпа НОРМА-ИНФРА

М), 2002. - С. 399 та ін. 
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(до виїзду на місце провадження експерименту) і <<nольо

вою •> (по прибутті на місце проведення дії). 21 

"У криміналістичній лі те ратурі зазначаються різні підго

товчі заходи до провадження слідчого експерименту. Так, 

Р .С. Бєлкін пише, що до кола тих підготовчих заходів, які 

здійснюються слідчим до виїзду на місце провадження ек

сперименту, відносяться: а) визначення змісту та способу 

проведення дослідів; б) встановлення черговос·гі передба-. 

чуваних дослідів; в) вирішення питання про час проведен

ня експерименту; г) вибір місця експерименту; r) визна
чення кола учасників експерименту і прийняття заходів 

по забезпеченню їх явки на місце провадження ексшфи

менту; д) підготовка речових доказів або замінюючих їх 

предметів, котрі знадобля'І·ься при проведенні експеримен-· 

ту; є) перевірка -готовності та комплектності необхідних 

науково-технічних засобів. По прибутті на місце проваджен

ня експерименту, до його початку слідчий: а) з'ясовує зміни 

в обстановці та встановЛює, що знадобиться йому зробити, 

якщо виникне потреба реконструювати їі; б) при необхідності 

фотографує обстановку на місці проведення експерименту до 

її реконструкції; в) встановлює сигнали і засоби зв' язку між 

учасниками експерименту; г) запрошує понятих, якщо вони 

не прибули разом з ним; Г) інструктує усіх учасників експе

рименту про місце їх знаходження та тих діях, котрі їм нале

жи·гь вчинити під час ет<сnерименту; д) організує охорану 

місця проведення експерименту від сторонніх . осіб та попе

реджає понятих, сr.ідків, потерпілих і допоміжних учасників 

експерименту про недопущення розголосу змісту і результатів 

експеримен·гу, якщо у цьому є необхідність. 22 • 

Н.І. Гуковськавважає, щодокола питань, яківирішують

ся під час попередньої підготовки до слідчого експерименту, 

2·' Басв О.Я. Та.Rтиr<а следственньrх действий: Учсб . пособие. - Воропеж : НПО 

.модон:~. 1995.- с. 186. 
22 Белкип Р.С. 'І'еорил и праRТИІ<а следственного зRсперимента І Под общ. 

ред . А.И. Випберга. - М. : ВШ МВД СССР, 1959. - С. 73, 74. 
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можна віднести: а) усвідомлення мети слідчого експеримен

ту; б) визначення умов, в яких має бути проведений експери

мент; в) вибір і визначення кількості учасників експерименту 

(понятих, спеціалістів, помічників та ін.); г) вирішення питан

ня про засоби зв'язку між учасниками експерименту (коли 

вбачається у цьому необхідність), якщо учасники експеримен

ту в процесі його проведення розміщуються у різних місцях; 

r) перевірка стану слідчої валізи і підготовка інших технічних 
засобів (якщо вони знадобляться при проведенні експеримен

ту); д) складання плану проведення експерименту. 23 

На думку О.Я. Баєва у <<кабінетній•> стадії слід: а) виз

начити необхідність проведення слідчого експерименту; б) 

визначити реальну можливість проведення передбачувано

го слідчого експерименту; в) визначити місце і час прове

дення слідчої дії; г) визначити учасників експерименту; r) 
скласти план майбутнього слідчого експерименту. У <<По

льовій>> стадії підготовчого етапу необхідно: а) роз'яснити 

учасникам слідчого експерименту та присутнім при його про

вад:жснні О(;обuм цілі та зміс'l' дослідних дій, їх процесуальні 

пр11н та обов' язю1, fi тан:ож провести інструктаж кожного з 

них про його дії піт~ час експерименту (що, коли і де робить, 

де знаходитись); б) перевірити відповідність умов проведен

ня дослідних дій умовам події, яка перевіряється; в) пере

вірити наявність матеріалів, пристосувань, інструментів, 

м 11 І <.t"І'Ї.8, манекенів та інших засобів. 24 

' І'тотм чином, попередній етап підготовки до проваджен

ІІІІ ( 'Jti;~•юro експерименту охоплює: 1) визначення завдань 
<'JІ і;~·юІ дїі; 2) визначення місця і часу її провадження; 3) виз
ІІН'ІІ'ІІІІН амісту дослідів та їх послідовності; 4) підготовкуна
УІ оно 'І'('Х 11 і чних засобів; 5) визначення учасників слідчої дії 
·ra дон о міжного персоналу; 6) у складних випадках складан-

2" ГуJ<овсюш П .И. Следственпьrй зксперимент (пособие для следователей). -
М.: Госюриздат, J 95!:\. - С. 20. 

24 Баев О.Я. 'Гактика следственньrхдействий: Учеб. пособие.- Воронеж: НПО 
<•МОДSК•, 1995. -С. 186-191. 
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ня письмового плану експеримен•rу. Підготовчі дії на місці 

проведення експерименту: 1) здійснення перевірки відповід

ності обстановки і умов тим, що мали місце, коли відбувала

ся подія; 2) перевіряється наявність реквізиту для проведен
ня дослідів; 3) проводиться реконструкція обстановки місця 
події; 4) здійснюється інструктаж учасників експерименту 
про зміст дослідів та тих діях, які вони мають виконати; 5) 
забезпечується охорона місця, де проводиться слідчий екс

перимент; 6) вживаються заходи, що забезпечують безпеку 
учасників слідчої дії. 25 . · 

§ 4. Тактичні прийоми слідчого експерименту 

У теорії криміналістики ·rактичні прийоми слідчого ек

сперименту достатнім чином не досліджувались. У літера

турних джерелах розглядалися лише окремі тактичні 

прийоми даної слідчої дії26 • 
Своєрідністю тактики слідчого експерименту є те, що під 

час його проведення необхідно дотримуватись певних пра

вил. Зокрема, до таких правил можуть бути віднесені: 1) ек
сперимент слід проводити в умовах і обстановці, максималь

но наближеним до дійсних, реальних; 2) бага·гократність 
проведення одноразових дослідів; 3) проведення дослідів у 
кілька етапів27 • 

25 Зазначені заходи nропонуються у довідновій літера·1·у рі для слідчих (Див:: 
Шепитько В.Ю. Спра.вочвик следова ·Реля. - К.: Изда·t·ельский Дом <•Ин . Юре•>, 

2001. - С. 111 , 112; Шепіть:к.оВ .Ю.Довідникслідчого. - К.: Видавничий Ді!',( <•Ін 

Юре•>, 2001. С . 103, 104). 
26 Белкин Р .С . Теория 6; 1rрактика следс·гвенного зксперимев~·а І Под общ . 

ред. А.И. Винберга. М.: ВШМВД СССР, 1959. - С.79 - 105; 3отов Б.Л . , Смьrс

лов В.И . Тактика следственного зксперимента І І Кримивалистика: Учебник ( 
Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова . - М.: Юрид. лит., 1984. - С. 287-
290; Са.іl:тевський М.В. Криміналістика: Підручник: У 2 ч. Ч.2 . - Х.: Консум, 

2001. - С. 231- 235; Шумилин С . Ф. Следственнь1й зксперимент І І Руководство 

порасследовани.ю преступлений: Учеб. пособие. - М.: Изд-воНОРМА(Изд . груп

па НОРМА-ИНФРА-М), 2002. - С.410; Яблоков Н.П. Криминалистика: Учеб

ник. - М . : Лекс8ст, 2003. - С. 226- 229 та ін. 
2 7 Шепитько В.Ю . Криминалис1•ика: Курс лекций .- Изд. 2-е, перераб. и доп. 

- Х. : Одиссей, 2005. - С. 228. 
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Розробка тактики слідчого експ~рименту передбачає ви

окремлення і пропонування тактичних прийомів даної 

слідчої дії. У криміналістичній літературі називаються різні 

·rак·rичні прийоми слідчого експерименту. Зокрема, 

Р .С.Бєлкін зазначає, що тактичним прийомом є реконструк

ція28. Або до тактичних прийомів відносить: а) проведення 

експерименту у той час доби, коли умови освітлення та інші 

чинники (положення сонця та ін.) максимально схожі з тими, 

в яких мало місце досліджуване явище; б) проведення експе
рименту на тому самому місці, де відбулася досліджувана 

подія; в) схожіс'І'Ь кліматичних умов дійсної та експеримен

тальної подій; г) проведення дослідів у тих самихумовах 

штучного освітлення, які мали місце при дійсній події; r) ре
конструкція обстановки для провадження дослідів; д) вико

ристання при експерименті дійсних або схожих з ними пред

метів; е) схожість темпу здійснюваних дослідів з темпом 

дійсної події; є) схожіс1'ь звукових умов: хар~ктеру шуму, 
його 'І'Ональності, сили ·гощо; ж) врахування умов, що зміни

лися і не пію~аю'l'.uс.н р 1tонс·І·ру1щії~!). 
На думку М.П. ЯблоІ<авu існую'l'ь основні 'l'аR'l'ичні прийо

ми слідчого експерименту, які розроблені криміналістикою. 

До таких він відносить: 1) дослідні дії необхідно проводити у 
відповідності з розробленим планом у збереженій пернісній 

чи належним чином реконструйованій обстановці, у по

міченій послідовності; 2) досліди доцільно повторювати; 3) 
при визначальному значенні у дослідах чинника часу випро

бування проводяться у необхідному темпі; 4) при необхідності 
досліди мають проводитись у декілька етапів30 • 

Пропоновані прийоми відрізняються своїм рекомендацій

ним характером і відображають не сутність способу дії, амож-

28 Белкин Р.С. Очер·ки криминалис-rическш'І -rак·rики: Учеб. аособuе. - Вол
гоград: ВСШМВДРФ, 1993. - C.l87. 

29 Белкин Р.С . Теория и ·nрактика сдедственного з.ксперимен-rа І Под общ . 
ред. А.И. Винберrа. - М. : ВШ МВД СССР, 1959. - С.81. 

30 ЯблоковН .П. Криминалистика: Учебник. - М. : ЛексЗст, 2003. - С. 227,228. 
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ливість певного організаційного порядку або умов проведен

ня слідчої дії. При цьому визначається не зміст прийому, а 

необхідність проведення чи необхідність дослідження. 

Більш чітко тактичні прийоми слідчого експерименту 

визначає С.Ф. Шумілін, який називає: а) повторення екс

периментальних дій у тих саме умовах; б) повторення екс

периментальних дій у змінених умовах; в) відтворення 

<<Контрольних>> дій за участю дублерів; г) розчленування 

експериментальних дій на етапи31 • 

Викликає заперечення вмокремлення так званого так

тичного експерименту (як певного тактичного прийому 

або, навіть, тактичної операції). Прихильники пропону

вання до застосування тактичного експерименту вважа

ють, що він проводиться для встановлення поінформо

ваності особи про факти, що цікавлять слідство32 • М.В. 
Салтевський пише, що тактичний експеримент - це май

бутня самостійна дія, яка поки що перебуває у стадії фор

мування і розробки її теоретичних основ. У даний час 

тактичний експеримент - це тактична операція, розроб

ка теоретичних основ і практичного застосування якої є 

необхідними33 • 

:Конструювання тактичного експерименту, на наш по

гляд, є сумнівним. Оскільн:и, будь-який вид слідчого екс

перименту має певну тактику і передбачає використання 

різних тактичних прийомів його проведення. Відсутня ло

гіка й у віднес~нні тактичного експерименту до різновиду 

тактичних операцій. Тому, що у цьому випадку ми не об

межуємось дослідами, а проводимо також й іншї дії - опе

ративно-розшукові, організаційно-технічні, слідчі тощо. 

31 Шумилин С.Ф. Следственньrй зксnеримент І І Руководство по расследова
нию nрестуnлений: Учеб. nособие. - М.: Изд-во НОРМА (И\зд. групnа НОРМА

ИНФРА-М), 2002. -С. 410. 
32 Салтевський М.В. Кри..'>ііналістика: Підручник: У 2 ч. Ч.2. - Х.: Консум, 

2001. - с. 234, 235. 
33 Тамсамо. 
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Деякі автори до 'rаК'l'Ичних прийомів експерименталь

них дій відносять: чітке визначення учасників або забез

печення тотожності експериментальних дій з діями, які 

досліджуються (місцем, зміс'rом, обстановкою)34 • Такі 

<<прийоми» не можуть бути віднесені до так'rичних. Зок

рема, чітке визначення учасників - це не тактичний 

прийом, а організаційна рекомендація, ян,а має невиз

начений характер. Що ж стосується <<забезпечення то

тожності експериментальних дій з діями, які досліджу

ються>>, то така рекомендація не може бути виконана вза

галі. Тому, що мова йде не про <<тотожність>>, а про 

максимальну схожість. 

§ 5. Особливості перевір1щ показапь па місці 

Необхідність у застосуванні перевірки показань на 

місці виникає у випадках, коли іншим шляхом, крім 

зіставлення показань з тим, що є в дійсності на місці події, 

не можливо переконатися в достовірності таких показань. 

Зміст перевірки показань на місці полягає в тому, що 

слідчий пропонує особі, яка. була. допитана (свідку, потер

пілому, підозрюваному, обвинуваченому), вказати місце 

вчинення злочину, розповісти про цю подію, супроводжую

чи у певних випадках свою розповідь демонстрацією своїх 

дій чи дій інших осіб. Слідчий зіставляє відомості, одер

жані під час перевірки, з реальною обстановкою на місці 

та з раніше одержаними показаннями та іншими доказа

ми. Особа, показання якої перевіряються, дає їх в при

су'rності понятих35 • 

34 с~·ратонов D.M. Відтворення обстановки і обс'rавин події як метод пізнання 
підчасрозслідування злочинів: Автореф. дис . . ,.канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нац. 
юрид. акад. 'України. Х., 2001. - C.lO. 

35 Порядок проведенвн перевірки показань на місці більш дет. див.: Настільна 
:книга слідчоrо: [Наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів] І Панов М.І., 

Шепіть:ко В.Ю., КононаловаВ.О. та ін. - К . : Видавничий Дім .Ін Юре~, 2003. 
с. 157, 158. 
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Перевірка показань на місці .як самостійна слідча ді.я 

піддавалася розг л.яду у криміналістичній літературі 36• Але 

дискусії щодо доцільності проведення даної дії продовжу

ються й до останнього часу. 37 

Сутність перевірки показань на місці по-різному визна

чена у криміналістичних джерелах. Так, В.Г. Лукашевич 

зазначає, що сутність перевірки показань на місці полягає 

у тому, що достовірність раніше даних показань особи 

(свідка, потерпілого, обвинуваченого) встановлюється 

шляхом зіставлення мисленевого образу з дійсною обста

новкою на місцевості38• І. В. Чаднова вказує, що перевірка 

і уточнення показань на місці є самостійною комплексною 

дією, .яка полягає у проведенні порівняльного аналізу по

казань допитуваної особи 3 її діями на місці події, .яке про· 

водиться за її згодою 3 метою підтвердження наявних і от

римання нових достовірних фактичних даних .як про зло

чинну подію, так і про саму особу39 • Л. О. Со.я-Сєрко пише, 

що перевірка показань на місці- самостійна слідча ді.я, .яка 

""Див.: Аверьянова Т.В., Белкин Р.С. Корухав ІО.Г., Россинскаn Е.Р. Кри· 

мивалистика: Учебвик І Под ред. Р .С. Белкив а. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: 

Изд-во НОРМА, 2003. - С. 628·634; Белкин Р.С. Очерки криминалистической 
тактики: Учеб. пособие.- Волгоград: ВСШ МВД РФ, 1993.- С. 188- 193; Какев· 
ский Л.Л. Праверка показаний ва месте: правовьте ТІ вравствевно психологи· 

чесю1е основЬІ І І Южно·уральские кри.ман!\.Ішсти'Іесr~ие чтениn. ВЬІn. 7. Уфа: 

Изд-воБашГУ, 1999. - с. 20-28; ЛукаЛІеІНІЧ в.r. Тактика общения следователя 
с уч:аствиками отдельньrх следственньтх деfтс1'ВИЙ (1\опрос, очнал ставка, пред'ЬJІВ· 

ление для оnознащш, nровер1<а ноrtазанпй на месте): Учеб. пособие. - Е.: НИи 

РИО КВШ МВД СССР, 1989. - С. 79-82; Не гребецький В. В. Перевірка показань 
nідозрюваного на місці: тактика і психологія: Автореф. дис . ... канд. юрид. наук: 
12.00.09 І Нац. юрид. акад. Уrфо.'іни. - Х., 2005. - 20 с; Сол·Серко Л.А. Провер· 
каnоказаний наместе (метод. пособие). - М. , 1966. - 92 с·. та ін. 

37 Див.: Еаневсr<ий Л .Л. Проверr<а показаний на месте: правовьте и нравствен

но-nсихологичесюrе основьr І І Южно·уральские криминалистичесr<ие чтения. 

- ВЬІп. 7.- Уфа: Изд-во БашГУ, 1999.- С. 20·28. 
88 Лукашевич В.Г. Тактика общения: следователя с уч~tстю~ками отдельньrх 

сдедственньrх действий (допрос, очная ставка, пред'Ьявление для оrюзнания, 

праверка показаний на месте): Учеб. пособие. - К: НИи РИО КВШ МВД СССР, 
1989. - с. 79. 

39 Чаднова И.В. ПроверRа и у·гочнение nоказІіНИЙ на месте: Ав1·ореф. дис . 
... канд. юрид. наук: 12.00.09 І Томский гос. ув·т. - Томск, 2003. - 24 с. 
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полягає у ВІ<азівці раніше допитуваною особою місця і 

об'єктів, пов' язаних з розслідуваною подією, описі нею цієї 

події, демонстрації окремих дій, дослідженні фактичної 

обс'!·ановки даного місця і зіставленні з нею отриманих по

відомлень з метою перевірки наявних і встановлення но

вих фактичних даних40 • В.В. Негребецький вказує, що пе

ревірка показань на місці -самостійна слідча діл, яка 

являє собою процес зіставлення інформації, отриманої під 

час допиту (та (або) ідеальних слідів пам'яті), з матеріаль

ною обстановкою місця події за допомогою розповіді, де

монстрації 'І' а поленень особи, показання якої перевіряють

сл, з метою виявлення її поінформованості про дані, що 

перевіряються або уточнюються, а також встановлення 

нових фактичних даних. 41 

Таким чином, перевірка показань на місці - це слідча 

діл, що полягає у зіставленні показань про пов' язані з пев

ним місцем обставини злочину з фактичною обстановкою 

на цьому місці, показаною слідчому в присутності поня

тих особою, я1са дала rюlсазання, з метою з'ясування їх до

с·r·овірнос·rі. Персвірка показань на місці має за мету отри

мання нових фактів і перевірку, уточнення вже встанов

лених фактів під час розслідування. 

Одночасне сприйняття і зіставлення двох інформацій

них потоків, що виходять від різних джерел, є однією з 

специфічних пізнавальних ознак перевірки показань на 

місці 42 • Причому, слідчий у процесі перевірки показань на 
місці вирішує кілька завдань: 1) переконується в існуванні 
зазначеного місця, про яке йшлося у показаннях; 2) пере
віряє відповідність опису ознак обстановки в показаннях 

' 0 Соя-Серко Л.А. Праверка показанийнаместе (метод . пособие). - М. , 1966. 
-С.12. 

41 Негребецький В.В. Перевірка показань підозрюваного на місці: тактика і 

психологія: Автореф. дис . ... канд . юрид. наук: 12.00.09 І Нац. юрид. акад. Ук
раїни. - Х., 2005. - С. 7. 

42 Лукашевич В.Г. 3азнач . праця. - С. 79. 
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конкретної особи дійсній обстановці на місці; 3) встанов
лює наявність слідів чи предметів, які підтверджують зміст 

показань; 4) визначає напрямок руху учасників досліджу
ваної події, їх розташуванням в той чи інший момент роз

витку події злочину; 5) зіставляє опис обстановки на місці 
з показаннями підозрюваного, обвинуваченого, потерпіло

го чи свідка. 

Проведення перевірки показань на місці передбачає стадії 

підготовки, проведення та фіксації результатів. Так, підго

товка до даної слідчої дії полягає у тому, що слідчий: 1) про
понує особі, показання якої перевіряються, взяти участь у 

слідчій дії і показати на місці те, про що вона повідомила; 

роз'яснює, в чому полягає сутність перевірки показань на· 

місці та яким буде порядок її проведення. Необхідною умо

вою перевірки показань на місці є добровільна згода на це 

допитуваного; 2) перевіряє достатність і ступінь конкретності 
даних про місце проведення перевірки. Якщо цих даних не

достатньо, проводиться додатковий допит певної особи; 3) 
визначає склад учасників слідчої дії, запрошує до участі у 

перевірці понятих, роз'яснює їм їхні права і обов'язки; 4) 
готує необхідні науково-технічні і допоміжні засоби, транс

порт; 5) визначає час проведення перевірки показань на 
І 

місці; 6) складає план проведення слідчої дії. У плані зазна-
чається: де, коли і з якою метою nроводИ'l'иметься перевірка, 

порядок і послідовність дій її учасників 13
• 

Тактика перевірки показань на місці в цілому має свою, 

притаманну тільки їй специфіку. Проведення цієї слідчої 

дії характеризується такими тактичними особливостями: 

1) показання повинні перевірятися лише на тому місці, де 
відбувалася подія злочину, де був підозрюваний (обвину

вачений, свідок), де він залишив сліди чи знаряддя злочи-

43 Див.: Настільна книга слідчого: ГНаук. -nракт. вида в ня для слідчих ідізна 
вачів] І Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. - К.: Видавничий 

Дім •Ів Юре», 2003.- С.157. 
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ну; 2) особа, показання якої перевіряються, повинна сама 
показувати, де і що відбувалося. Така особа дає згоду на 

перевірку показань на місці; 3) якщо перевіряються пока
зання кількох осіб, кожна з них виводиться на місце окре

мо. Групова перевірка суперечить сутності слідчої дії і втра

чає своє доказове значення; 4) при перевірці показань на 
місці неприпустимо відтворювати цинічні дії чи дії, що заг

рожують безпеці оточуючих осіб, принижують їх честь і 

гідність. Про такі дії обвинувачений може тільки розповісти 

на місці; 5) слідчий не повинен допускати в своїх діях чи 
запитаннях навідних вказівок чи запитань. 44 

Тактика перевірки показань на місці передбачає вико

ристання різних тактичних прийомів: аналіз відповідей 

особи, показання якої перевіряються; зіставлення пока

зань, що були одержані на допиті, з реальною картиною 

місця події; використання <•опорних>> пунктів; надання 

свідку (обвинуваченому) можливості пояснити розбіжності 

між показаннями і даними місця події; макетування та 

використання муляжів та ін. Р .С.Бєлн.ін називає такі так

тичні прийоми перевірІ{И показань на місці: напрямок руху 

вказує сам свідок чи обвинувачений, слідчому неприпус

тимо у цьому відношенні проявляти ініціативу; особа, по

казання якої перевіряються, має давати пояснення на про

тязі руху і так само послідовно їх необхідно фіксувати у 

протоколі; якщо перевірка показань супроводжується де

монстрацією конкретних дій, то ці дії повинні проводити

ся саме у тих місцях, про які говорилося у показаннях, що 

перевірнІО'І'ься; усі об' єкти, на які вказує допитуваний, або 

виявлені у вказаних ним місцях, належить оглядати за 

місцем знаходження; виявлені під час перевірки показань 

свідки, потерпілі, співучасники повинні бути невідкладно 

опитані, а повідомленаними інформація врахована в про-

44 Шеnи~·ько В .Ю. Кримина.;шс•t•ика: Курс лекций . - Изд . 3-е . - Х.: Одиссей, 
2006. - с. 230, 231. 



360 В.Ю. Ш епіmьІ-со 

цесі подальшої перевірки показань; при перевірці показань 

особи, .яка знаходиться під вартою, необхідно прийняти за
ходи щодо попередження спроб вчинити втечу або встано

вити зв'язок з особами, причетними до вчиненого злочину, 

ще невідомими слідчому; у випадку невпевненості дій до

питуваного або його заяви про забування тих чи іншИх об

ставин застосовуються прийоми активізації пам' яті, але ні 

запитання, ні дії навідиого характеру не допускаютьс.я45 • 

"У сучасній криміналістичній літературі звернено увагу 

на необхідність упорядкування (система ти зації) тактичних 

прийомів перевірки показань на місці. Дане положення 

підтверджується й слідчою практикою. Зокрема, результа

ти а~кетувЕшня слідчих прокуратури та МВС "України, що 
було проведено під час наукових досліджень В.В. Негребець
кого, дозволили встановити: 65,3% респондентів застосову
ють при проведенні перевірки показань на місці тактичні 

прийоми в комплексі; 14% опитаних пов'язують труднощі 
у проведенні цієї слідчої дії з відсутністю типових систем 

тактИчнИх Прийомів перевірки показань на місці46 • 
Пер~і спроби у формуванні типових систем тактичних 

u ~·: ~;.~ • 7 • • • • 

прииом1в переВlрки показань ПІдозрюваного на м1сц1 

здійснені у дослідженні В.В. Негребецького. Так, автором 

було запропоновано: систему тактичних прийомів, спрямо

вану на уточнення місця або маршруту, про які йшлося в по

казаннях; систему прийомів, спрямовану на перевірку по

інформованості про обстановку на місці події; систему, сп'р.я'-
мованана уточнення динаміки події; систему' спрямовану на 
уточнення місця можливого виявлення <<знарядь злочину>> 47

• 

45 Белкип Р.С. Очерки криминалистической тактики: Учеб. пособие.- Вол
гоград: ВСШ МВД РФ , 1993. - С. 193. 

46 :Негребецький В . В . Перевірка показань підозрювавого на місці: тактика і 

психологія: Автореф. дис .... канд. юрид. пау:к: 12.00.09 І Нац. юрид. акад . Ун:

раїпи. -Х., 2005. -C.l3. 
47 Негребецький В. В . 3азвач. nраця.- С. 14. 



Частина ІІІ. 

ТАКТИКА СУДОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Розділ 1. Тактика судових дій 

§1. Сутність тактики судового слідства 

Судове слідство .явл.яє собою центральну час'l'ИНУ судо

вого розгляду, в .якій суд за участю підсудного, захисника, 

потерпілого та обвинувача безпосередньо досліджують до

кази, зібрані на стадії досудового слідства і подані до суду 

учасниками судового розгляду або повідомлювані самим 

судом. 'У кримінально-процесуальній літературі зазна

чаєтьс.я, що судове слідство не повторює слідства досудо

вого. Версі.я обвинувачення і зміст обвинувального виснов

ку дл.я еудумають імовірний попередній характер1 • 

Судов слі!(ство починаєтьс.я з читанн.я обвинувального 

висновку (нбо з оголошенн.я скарги потерпілого, коли 
дізнанн.я j ;~оеу!(ове слідство не проводилось, або інших 

!(окументів). Tatotrr порядок встановлено ст. 297 КПК Ук
раїни. Під час су;,ового слідства головуючий, обвинувач, 

1 Хотенець В.М., Філ ін Д.В. Роадlлlб. Порядок еудовогорозглядУ/ І Кримі
ннльній процес Укрнїнн: J Іщручтrк І Зн ред. Ю.М. Грошевого, В.М. Хотішця. -
Х:. : Право, 2000.- С. 353. 
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захисник, судді допитують підсудних, свідків, заслухову

ють висновок експерта, оглядають речові докази, оголошу

ють протоколи та інші документи. Саме в процесі судового 

слідства здійснюється основна робота по перевірці зібра

них і поданих доказів. 

КПК України передбачає такі судові дії: 1) допит 
підсудного (ст. 300); 2) допит свідка (ст. 303); 3) допит не
повнолітнього свідка (ст. 30 7); 4) допит потерпілого (ст. 308); 
5) пред'явлення для впізнання (ст. 309); 6) проведення ек
спертизи в суді (ст. 310); 7) допит експерта в суді (ст. 311); 
8) огляд речових доказів (ст. 313); 9) огляд і оголошення 
документів (ст. 314); 10) огляд місця події (ст. 315). 

Таким чином, нині діюче кримінально-процесуальне 

законодавство передбачає достатньо широкий спектр судо

вих дій. Окрім того, згідно зі ст. 3151 КПК України перед

бачено, що з метою перевірки і уточнення фан:тичних да

них, одержаних під час судового слідства, суд мотивова

ною ухвалою, а суддя - постановою, вправі доручити 

органу, який проводив розслідування, виконати певні 

слідчі дії. В ухвалі (постанові) зазначається, для з' ясуван

ня яких обставин і які саме слідчі дії необхідно провести, 

та встановлюється строк виконання доручення. 

Виникає питання: повинен суд збирати докази чи лише 

перевіряти наявні? За існуючою в Україні nроцедурою суд 

не лише "зважує" наявні доr<ази і виносить відповідне рішен

ня, а й виконує деякі функції збирання доказів. Таке стано

вище вимагає істотних змін. М.М. МіхеЄнко відносно про
екту нового КПК України пише, що робоча група підготов

ки проекту переслідувала за мету створити таку процедуру 

розслідування та судового розгляду кримінальних справ, 

яка б відповідала європейським стандартам, досягненням 

вітчизняної і зарубіжної науки ... У проекті по-новому по
ставлені завдання кримінально-процесуального законодав

ства, по іншому розглядається сис•rема і зміст принципів 
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кримінального процесу, роль органів дізнання, слідчого, 

прокурора, а також суду, який звільнений від обвинуваль

них функцій, реформовано доказове право2 • 

Кримінально-процесуальний порядок впливає на такти

ку судового слідства, тактику проведення судових дій. Так

тична доцільність не повинна суперечити закону. 

В криміналістичній літературі тактиці судового слідства 

приділено недостатньо уваги. Постановку проблеми судо

вої тактики пов' язущть із дисертаційним дослідженням 

Л.Ю. Ароцкера3 • На теперішній час можуть бути названі 

лише деякі роботи, які звернені до тактики судового 

слідства або тактики судових дій4 • 

Розробка тактики судового слідства передбачає не

обхідність урахуваннЯ принципів кримінального проце

су, порядку, встановленого законодавством, положень 

професійної етики судді та інших учасників процесу. Су

дова тактика повинна містити арсенал найбільш доціль

них прийомів (способів) проведення судових дій, черго

вості (послідовності) таких дій. 

Порядок дослідження окремих видів доказів встановле

но кримінально-процесуальним законом. В ст. 299 КПК 
України вказано, що головуючийз'ясовує думку учасників 

судового розгляду про те, які докази треба дослідити, та 

2 Мнхеенко М.М. О новой кодификации уголовно-nроцессуального nрава 
Украи-ньІ І І Проблеми розвитку :н:римінального процесу в У:н:раїні . Вибрані тво

ри. - Е.: Юрінком Ін·rер, 1999. - С. 220, 221. 
3 Ароцкер Л. Е. Кримнналистнческ.ие методь1 в судебв:ом разбирательстве уго

ловньrх ;з;ел: Автореф. дис .... д-ра юрид наук: - М., ] 965. - 44 с. 
' Ароцкер Л.Е. Основньrе вопросьr тактики н методпки судебного разбиратель

ства І Настольмая кнrrга судьп (рассмотрение уголовнЬІх дел а суде первоfІ и:в

станцип). М.: Юрид. JШТ., 1972. - С. 150-171; БаевО.Я. Та:н:тика следственньrх 
действий: Учеб. пособие . Воронеж: НПО •МОДЗК•>, 1995. - С. 59-62; БелкинР.С . 

Очерки криминаmtСтической тактики: Учеб. пособие. -ВолгоГрад: ВСШ МВД РФ, 

1993. - С.19; Грошевой Ю. М. Личность п веІ~оторьrе вопросьr тактющ судебного 

сл ед ствия І І Крпмнналистюtа и судебная дКсnертиза. - К.: РИО МВД УССР, 1973. 
- Вьш. 10.- С. 54-62; Коновалова В.Е., ШепитькоВ.Ю. Криминалистическая. так

тика: теориии тев:денцпи: Учеб. пособие. - Х.: Грпф, 1997. - С. 8 та ів. 
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про порядок їх дослідження. Порядок дослідження спра

ви встановлюється постановою судді чи ухвалою суду. Тому 

можливо зробити висновок про те, що черговість дослід

ження різних груп доказів визначає суд, виходячи з так

тичної доцільності, особливостей розглядуваної криміналь

ної справи, ситуаційної обумовленості. 

Суд визначає комплекс необхідних судових дій, поря

док їх провадження та вс·гановлює певну черговість (на

приклад, порядок допиту декількох підсудних чи свідків). 

Під час судового слідства приймають участь різні учасни

ки судового розгляду, які мають певні цілі. За загальним пра

вилом у судовому засіданні всі учасники судового розгляду 

мають рівні права щодо подання доказів, участі в їх дослід

женні і заявленні клопотань. У кримінально-процесуальній 

літературі зазначається, що принцип змагальності передба

чає таку побудову кримінального процесу, при якій функції 

обвинувачення і захисту відмежовані від функції розгляду 

кримінальної справи, здійснюються: суб'єктами, .я:кі корис

туються рівними правами для відстоювання своїх інтересів 

(обвинувач, захисник), а суд є головним суб'єктом, керує за

сіданням, досліджує всі обставини справи і виносить рішен

ня по справі 5• Тому у новому :КПК України мають бути знач

но розширені права потерпілого і сторони захисту. Зокрема, 

М.М. Міхеєнко зазначає, що потерпілому має бути надано 

право виступати як приватний обвинувач по всім криміналь

ним справам, розширені можливості захисникащодо збиран

ня доказів і участі у проваджені слідчих дій6 • 
Процедура судового слідства відбивається на його тактиці. 

Різниця інтересів учасників судового розгляду дозволяє гово

ритипротактикуобвинуваченняізахисту,протактикусуду. 

5 Мірошниченко Т .М. Принципи кримінального процесу // Кримінальний про· 

цес України / 3аред . Ю.М . Грошевого, В .М. Хm·енця. - Х.: Право, 2000. - С. 73, 74. 
6 Михеенко М.М. О новой кодификации уголовно-процессуа.JІьвого права 

Украиньr // Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні. Вибрані тво· 

ри . - К . : Юрінком Інтер, 1989. - С. 221. 
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Тактика суду визначається його функціями. Особли

вості тактики суду пов' язані з його керівною та організую

чою роллю, з необхідністю з боку суду регулювати взаємо

дію суб'єктів, їх спілкування. 

Визначаючи тактику судового слідства по справі, суддям 

необхідно продумати, який порядок дослідження доказів 

:забезпечить з'ясування усіх істотних обставин справи, за

повнення можливих прогалин досудового слідства, всебічно

го, повного та об'єктивного дослідження обставин справи7 • 

При визначенні тактики судового слідства необхідно 

врахувати: 1) розпочинати дослідження рекомендуєть
ся з фактів, які для того чи іншого складу злочину є 

найбільш суттєвими і повно обr'рунтованими доказами, 

зібраними при розслідуванні (наприклад, з показань 

свідків-очевидців, які повідомили відомості стосовно 

важливих обс'l'авин справи); 2) досліджувати факти у 
хронологічній чи іншій послідовності, що дозволяє мак

симально повно і всебічно дослідити обставини справи 

( споча'l'І<У винвляс'L'ься обстановка на місці злочину шля
хом судового огляду місця події, потім допитуються 

свідки-очевидці і підсудні, пjсля чого проводиться екс

пертиза і пред'явлення предметів для впізнання); 3) слід 
дотримуватись планомірної послідовності провадження 

не тільки різних процесуальних дій, наприклад, при до

питі тільки свідків (потерпілих) або тільки підсудних8 • 

Певні спроби у вивченні тактики захисту у криміналь

ному судочинстві були ~дійснені Т.В. Варфоломеєвою9 • 

7 Див.: Настольнан книга судьи (рассмотрение уголовнЬІх дел в суде первой 
инстанции) . М.: Юрид. лит., 1972. 

"Ароцкер Л.Е. Ос.вовньrе волросьr тактики и методики судебвого разбира
тельства / / Настольнан книга судьи (рассмотрение уголовньrх дел в суде первой 
инс1•анции). М. : Юрид. лит., 1972. - С . 165, 166. 

• Варфоломеева Т.В. Вопросьr тактики защитьr в уголовном судопроизвод
стве /І Ериминалпстика и судебная sкспертиза. - ІС.: Вища школа, 1984. - ВЬІп. 

29. - С. 36- 49; Варфодомеева Т.В. Ериминалистика и nрофессиональнаtr дея
тельность защитника.- ІС.: Вища школа, 1987.- 152 с. 
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Вочевидь той фак·г, що надаваючи обвинуваченому 

(підсудному) юридичну допомогу і захищаючи його інте

реси, адвокат має подати наявні в його розпорядженні 

матеріали, що містять доказову інформацію, надати 

аналіз зібраних по справі доказів, привести аргументи в 

обГрунтуванні своєї правової позиції10 • Тактика захисту 

передбачає обрання оптимальної позиції (лінії поведінки) 

захисника, доцільних прийомів її реалізації під час судо

вих та інших дій. І.Я. Фойницький вказував, що захист

є відповідь на обвинувачення і становить сукупність прав 

і заходів, спрямованих на захист невинуватості підсудного 

та його прав і інтересів перед кримінальним судом11 • За 
образним висловлюваннямР .С. Бєлкіна, захисники- "_са

нітари" кримінального судочинства. Їхню роль неможли
во переоцінити. Саме від них законодавець чекає своєчас

ного запобігання судовим помилкам, коли до відповідаль

ності · притягається невинуватий, коли покарання не 

відповідає ступеню суспільної небезпеки вчиненого, коли 

слідчій і суд ігнорують обставини, які виключають мож

ливість кримінального переслідування чи пом'якшую'l'Ь 

покарання12 • 

Складна судова діяльність має бути належним чином 

організована. Організуючим началом тактичної діяль

ності суду- є планування. На нашу думку Г .А. Воробйов 

справедливо зауважує, що рекомендації з планування до

судового розслідування не можна механічно переноси'І'И 

на судове слідство ... Планування судового слідства має 
свої специфічні особливості 13 • 

10 Варфоломсева 'l'. B. Вопросьт такти:~tи защитЬІ в уголовпом судопроиз
водстве / / Н:риминалистика и судебная :жсnертиза.- н:.: Вища школа, 1984. 
- Вьтп. 29.- С. 36. 

11 Фойиицкий И Я. Курс уголовного судопроизводства. - СПб . : Альфа, 1996. 
-т. 2 . -с. 59. 

1 2 Белкин Р .С _ 1-І:римипалисти:ка: проблемьт сегодняшнего l1НЯ. Злободневньте 
вопросw российской криминалистиr<и.- М.: НОРМА, 2001. - С. 201. 

13 Воробьев Г.А. Планирование судебного следствия.- м., 1978.- С. 12, 13. 
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Планування судового слідства можна розподілити на два 

етапи. На першому відбувається перевірка версії обвину

вачення і відповідно контрверсії суду. У випадку визначен

ня судом версії обвинувачення необr'рунтованою і виник

ненням нових судових версій, що приймаються до пере

вірки самим судом, розпочинається другий етап судового 

слідства, якому відповідає планування перевірки нових 

судових версій14 • 

Планування - це розумова ділльність суду. Зміст пл а

нуваннл судового слідства охоплює визначення обставин, 

що підлягають з'ясуванню, попередній аналіз доказів по 

кримінальній справі, встановлення необхідних процесу

альних дій і оптимального порядку їх проведення. 

Технології планування- визначають зовнішнє відобра

ження, яке отримує певна розумова діяльність. Мова йде про 

форми планування, в яких виявляється синтез майбутньої 

судової діяльності. У криміналістичній літературі пропо

нуєтьсл формл РО:S1'0РПУ1'0ГО ПИС'І>МОВОГО плану СУДОВОГО 

CJJ і;~С'І'наН•. Ра:юм а 'І' ИМ, нисьмовий план мо:же бути й корот
ким, або навпаки, містити до:кладний схематичний або гра

фічний матеріал. Необхідно визнати справедливою думку 

Л. Ю. Ароцкера про те, що навіть розг ллд найбільш простих 

справ потребує планування. Різниця у плануванні судового 

слідства щодо "простих" і "складних" справ полягає у тому, 

що в одних випад:ках план буде більш простим, а в інших -
більш складним16 • 

М.Ф. Волкодаєв зазначає, що план підготовки судово

го засідання та його проведення має охоплювати: 1) ре

зультати вивчення суддею матеріалів ~прави; 2) дії, які 
14 Белкин Р.С. Очерки кримивалистической тактики: Учсб. пособие . - Вол

гоград: ВСШ МВД РФ, 1993.- С. 38. 
15 Ароцкер Л.Е. Основньrе вопросьr тактики и методики судебиого разбира

тельства /І Настольна.я книга судьи (рассмотрение уголовпьrх дел в суде первой 

инстанции).- М.: Юрид. лит., 1972.- С. 161. 
16 Ароцкер Л.Е. Использование дrшньrх кримипалистиrш в судебном разби

рательстве.- М . : Юрид. лит., 1964.- С . 66 . 



368 В.Ю. Ш епітько 

належить виконати суду у судовому засіданні; 3! порядок 
дослідження доказів і пJ-гrань, що підлягаютьз'ясуванню 

під час судового слідства 17
• 

§ 2. Тактичні основи судового допиту 

Найбільш поширеною процесуальною дією під час су

дового слідс·rва є допит. Допит у суді -це складний процес 

спілкування між особами, які беруть у ньому участь. Таке 

спілкування здійснюється гласно, відкрито. Судовий до

пит проводиться, як правю;rо, стосовно обставин, які вже 

були предметом вивчення досудового слідства 18
• 

В юридичній літературі здійснювались спроби визначи

·ги сутність судового допиту, встановити його особливос'l'Ї 19
• 

Дійсно, допит у суді має певні особливості. Як такі м~жуть 
бути названі: 1) розширене коло учасників судового доІ1и
ту; 2) ускладнений інформаційний обмін м1ж учасниками 
допиту; 3) особлива роль судді як регулятора інформацій
ного обміну; 4) повторюваність показань, що. повідомлд
ються (повторне відтворення); 5) змагальний харак•rер су
дового допиту; 6) складність рефЛексивного управління 

17 Волкодаев Н.Ф. Правовал культура судебного nроцесса. - М.: Юрид. Лит., 

1980.- с. 23. 
18 Порубоn Н .И. Допрос в советском уголовном процессе и криминалистике І 

Под ред. А.Р. Ратинова. - Минсr<: Вьrш:Jйшал шr<ола, 1968. - С. 179. 
19 Алеr<сандров А.С., Гришип С.П. ПереІ<рсстпьrй допрос: Учебно-практ. по

собие.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.-296 с.; :Ароцкер JI.E. Тактичес
r<ие приемьr судебного допроса І І Криминалистю<а и судебная: зкспертиза.- К., 

1964.- Вьш.1.- С. 61-68; Ениксеn М.И. Юридичешtая психология: Учебніш.
М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999.- С. 304-309; І~оноваловаВ.О., Шепітько В.Ю. 
Юридична психологія: Акад. курс: Підручник. - К.: Копцерп "Видавничий Дім 

"Ін !Оре", 2004.- С. 327-330; Криминалистика: І~риминалистическал тактика 
и методика расследования преступлений: Учебник /Под ред. В.ІО. Шепитько. 
Х.: Одиссей, 2001.- С. 113, 114; Порубоn Н.И. Допрос в советсr<ом уголовпом 
процессе и кримипалистике І Под ред. А.Р. Ратинова. -Минск: ВЬІшзйшая шr<о

ла, 1968.- С. 178-226; Рахунов Р. Допрос подсудимого и свидетелей в судебном 
заседании І І Соц. заІ<онпость. -M., l953. -NHO.- С. 57; ЦьrпІ<инА. Кдопросуо 
тю<тИІ<е судебного допроса І /УченЬІе записrш Саратовакого юридичесrшго ин
ститута.- М., 1940.- ВЬІп.J.- С. 117, 118; Шепітько В.10. Психологія судової 
діяльності: Навч. посібник.- Х.: Право, 2006.- С. 94-98 та ін. 
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учасниками судового допиту; 7) гласність, відкритість; 
допит веде не одна особа, а ряд учасників процесу; 8) ті, що 
допитують, як правило, попередньо ознайомилися з рані

ше даними на досудовому слідс'l'Ві показання:ми20 • 
Допит у суді складається: з двох основних частин: 1) 

вільної розповіді допитуваного; 2) відповідей допитувано
го на запитання суддів (судді), обвинувача, потерпілого, 

цивільного позивача, цивільного відповідача та інших 

представників, захисника, підсудного. Такий порядок є 

оптимальним, оскільки вільна розповідь сприяє повному 

відтворенню обставин, дозволяє послідовно викладати 

певні відомості. Коли допитуваний не може вільно повідо

мити про обставини справи, допит відбувається лише у 

формі постановки запитань. 

Під час судового допиту постановканавідних (таких, що 

містять елементи навіювання) запитань є неприпустимою. 

Такі запитання: повинні бути усунуті головуючим (суддею). 

'Усуваються: також запитання, що не стосуються справи; 

ті, що вюсри.ва10т1> сві;цса або потерnілого у вчиненні зло

чину та їх комnрометують; ті, що стосуються: інтимного 

боку життя доnи'rуваного (якщо це прямо не стосується: 

з'ясування: обставин злочину). М.І. СніІ<єєв зазначає, що 

всі запитання: до допитуваної особи мають суворо контро

люватися судом. Відхиляються не тільки навідні запитан

ня, але й провокуючі, заплутуючі, демагогічні запитання:. 

)Неприпустима неуважність, тривалі переговори між суд

дями, неповажні репліки, прояв нетерплячості. Запитан

ня судді не повинні нести в собі іронії, насмішкуватості21 • 

Запитання: допитуваному мають бути короткими і кон

кретними. Роль судді полягає у тому, що він має аналізу-

20 Див . : :К:оuоваловаВ.О. , Шелітько В.Ю. Юридична психологія:: Адад. r' ypc: 
Підручник.- К.: І<опцерп "Видаваичий Дім "Ін Юре", 2004.- С. 327; Шепітько 
В.Ю. Психологія судової діяльності: Навч. посібник.- Х.: Право, 2006.- С. 94. 

21 Еиикесв М.И. Юридическая психология: У<Іебню,.- М.: НОРМА-ИНФ
РА-М, 1999.- С. 305 . 
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вати всі запитання учасників судового розгляду, виявля

ти й усувати певні типи запитань (заборонені запитання). У 

цьому виявляється регулятивна функція судді у тактиці 

судового допиту. Саме суддя виступає регулятором інфор

маційної взаємодії учасників процесу. Р .Д. Рахунов зазна

чає, що при допиті судді nовинні прагнути до об'єктивного 

розслідування, до з'ясування всіх обставин справи, вста

новлення істини. Завершуючи допит, судді мають актив

но заповнювати прогалини, які допущені учасниками nро

цесу, уточнювати і доповнювати показання допитуваних у 

зв'язку із запитаннями учасників процесу, забезпечувати 

рівність прав учасників процесу22 • 

Під час допиту підсудного, свідка, потерnілого учасни

ками судового розгляду судді мають право ставити їм за

питання лише для уточнення і доповнення відповідей 

(статті 300, 303, 308 КПК України). Такий порядок поста
новки запитань суддями спрямований , в першу чергу, на 
охорону процесуальних прав допитуючих, яких у цьому 

разі є кілька, і переслідують вони різні цілі. 

Перехресному допиту можуть бути піддані всі учасники 

процесу (підсудні, свідки, цивільні позивачі і цивільні відnо
відачі, а також експер'І'и), що допитуються у судовомузасі

данні. Такий допит справляє сильний вплив на психіку до

питуваного. Він передбачає одно~асний допи·r кількома 

учасниками nроцесу однієї особи відносно одних й тих са

мих обставин. Особлива роль у перехресному допиті нале

жить суду, який повинен виконувати регулятивну функцію. 

Тактика перехресного допиту складається з таких ком

понентів: 1) визначення підстав для перехресного допиту, 
його предмета і меж. Або інакше - вибір мети і розробка 

завдань; 2) оцінка ризиків; 3) підготовка до допиту: вив-

22 Рахунов Р .Д. Доnрос nодсудимого, свидетелей и nотерnевшего І І Настоль
нан книга судьи (рассмотрение уголовнЬІх дел в суде nервой инстанции). - М.: 

Юрид. лит., 1972. -с. 192. 
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чення ма•геріалів справи, вивчення фактичних обставин, 

вивчення особистості людини, стосовно якої передбачаєть

ся проведення перехресного допиту; 4) попередня робота з 
судовою аудиторією: вивчення особистості суддів; отриман

ня відомостей про юристів, які беруть участь у справі; піар

акції тощо; 5) складання попереднього плану допиту; 6) 
уважне сприяння, аналіз і фіксація показань під час пря

мого допиту; 7) підготовка (вже під час судового слідства) 
до проведення перехресного допиту; 8) проведення пере
хресного допиту (реалізація тактичного задуму)23 • 

Складним видом судового допиту є перехресний допит, 

який невідомий досудовому слідству. Перехресний допит 

-це специфічний вид судового допиту. Майстерність про

ведення судового спору в концентрованому вигляді вияв

ляється саме в умінні провадження перехресного допиту. 

Це добре відомо англійцям, які здавна практикують зма

гальне судоговоріння і старанно культивують мистецтво 

"cross-examination"24 
• 

. У судовому засіданні правом ставити запи·гання допиту
ваним наділені судді, прокурор, захисники, експерти, ци

вільний позивач, цивільний відповідач та їхні представни

ки, а також підсудний і потерпілі. Допит є перехресним 

тільки тоді, коли до нього включаються рівноправні учасни

ЮІ кримінально-процесуальної діяльності 25 • Кожен учасник 

су /\OLIOl'O розгляду має право ставити допитуваному додаткові 

залитннпн для з'ясування чи доповнення відповідей, даних 

на заШJ'ГНtІІ r я і rrших осіб. Кожного свідка можна додатково 
допитати або ІІ ОРЄ/\Оtтитати в присутності інших вже допита

них свідків або на очній с·гавці (ст. 304 КПК України). 

23 Більш дет . змі ст :JІі:Jначен"І!:х компонентів тактики перехресного допиту 
див.: Александров Л .С., l'рипrип С.П. Перет~рестньrй допрос: Учебно-nракт. по

собие.- М.: ТІ{Велби, Изд-во Проспеr<т, 2005.- С. 30-35. 
24 'l'ам СІіМО .- С. 7. 
25 Див.: Шепі тько В . Ю . Психологія судової діяльності: Навч. посібник. - Х.: 

Право, 2006.- С. 95, 96. 
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Необхідно зазначити, що перехресному допиту прита

манні деякі негативні сторони: 1) має місце різне процесу
альне положення учасників судовогорозгляду, існує склад

не переплетення інтересів, відбувається різна оцінка до

казів; 2) зростає небезпека добросовісної помилки 
допитуваного(фантастичнінаruарування,сугестивнівпли

ви, конформність та ін.); 3) учасники допиту ставлять за

боронені запитання допитуваному (навідні, провокуючі), 

які суду важко миттєво вичленувати в процесі спілкуван

ня; 4) здійснюється постановка однотипних запитань, по
вторення однакових запитань кілька разів; 5) особи, що до
питують, використовують різну тактику (переслідування 

різних цілей, прагнення до протилежних результатів)26 • 

Відповідно до чинного кримінально-процесуального за

конодавства можливе проведення такого виду допиту, як 

допит експерта у суді. Згідно із ст. 311 КПК України після 
оголоruення висновку експертові мпжуть бути задані пи

тання дляроз'яснення і доповнення його висновку. Питан

ня експертові спочатку задає прокурор, потім потерпілий, 

цивільний позивач, цивільний відповідач, їх представни

ки, захисник, підсудний, суддя та народні засідателі. 

Здається, що таке становище принижує роль експерта як 

процесуальної фігури27 • Експерт представляє розгорнутий 

висновок. Однак у деяких випадках чомусь виникає не

обхідність у постановці йому запитань і вимог до давання 

показань в усній формі. З психологічної точки зору може 

йтися про те, що у процесі здійснюється демонстрація "го

ловного винуватця" майбутнього обвинувального вироку. 

Процесуальний порядок очної ставки у суді фактично не 

регламентований. Під час очної ставки в суді має місце по-

26 Див.: Шепітько В.Ю. Психологія судової діяльності: Навч . посібник. - Х. : 
Право , 2006. - С. 96, 97. 

27 У судовій практиці мають місце випадки виклику у судове засідання і до
питу слідчих , які розслідували дану кримінальну справу. На нашу думку, таІ<а 

прю<тика е порочною. 
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перемінний допит (спілкування) раніше допитаних осіб з 

метою усунення істотних суперечностей у їхніх показаннях. 

Усунення істотних суперечностей здійснюється в присут

ності багатьох осіб, у ході відкри·rого судового засідання. 

Існують відмінності очної ставки в суді від очної ставки 

на досудовому слідстві. Так, кількість учасників на досудо

вому слідстві визначається двома особами. У суді очна став

ка може проводитися і між більшою кількістю учасників 

(раніше допитаних осіб). Необхідність проведення очної став

ки в суді може виникати у разі зміни показань тих або інших 

осіб, повідомлення відомостей, що відрізняються від тих, 

котрі були надані на досудовому слідстві. Потрібно завжди 

визначати доцільність проведення очної ставки, пам'ятати, 

що існують й інші способи усунення суперечностей. На

явність суперечностей у показаннях, раніше даних тими чи 

іншими особами, передбачає існування конфліктних відно

син (окремі особи можуть навмисно повідомля'l'И неправдиві 

відомості). Очна ставка таких осіб може не лише усунути 

істотні суперечності, але й загострювати конфліктну ситуа

цію. Суд уже має різні докази у справі. Він повинен пере

віряти наявні, а не збирати нові докази. Існування ж взає

мавиключних показань свідчить про те, що вони можуть 

суперечити й іншим даним. 

В юридичній літературі достатня увага приділяється 

проблемам забезпечення безпеки суб'єктів кримінально

го процесу. Серед пропонованих заходів безпеки у пев

них випадках містяться і дискусійні або такі, що викли

кають заперечення. Так, справедливо вказується, що не

правомірною видається пропозиція про використання як 

заходу забезпечення безпеки проведення допиту свідків 

і потерпілих у відсутності підсудних. Такий підхід при 

всій його "простоті" і "ефективності" повертає вітчизня

не кримінальне судочинство до практики "заочного пра

восуддя". Захист інтересів одних учасників процесу не 
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повинен здійснюватися шляхом порушення законних 

прав і інтересів інших його учасників, у даному випадку 

підсудних28 • 

На нашу думку, з обережністю слід підходити і до про

позицій про внесення змін до кримінально-процесуально

го законодавства з питань "угод із правосуддям'', "судових 

компромісів". У цих випадках йдеться про "модернізаціЮ" 

судового слідства, про можливість "домовитися" з підсуд

ним. Потрібно зазначити, що спрощення психологічних 

спідкувань не веде до досягнення істини. Така процедура 

може межувати зі сваволею, порушенням демократичних 

принципів кримінального судочинства, притягненням до 

кримінальної відповідальності невинних осіб. 

§ 3. Тактичні основи судового огляду 

В криміналістичній літературісудовому огляду приділе

но недостатньо уваги. Даній судовій дії присвячена незнач

на кількість робі т29 • Кримінально-процесуальний закон 
називає такі види судового огляду: огляд речових доказів, 

огляд документів і огляд місця події. Причому огляд речо

вих доказів і огляд документів - це судові дії, які зустріча

ються часто. Значно рідше проводиться огляд м.ісц.я події. 

Таке становище пов'язане з об'єктивними обставинами. 

І.Х. Максутов зазначає, що визначальним є не те, що ця 

дія неповторна, а те, що при її повторенні невідновлюєть

ся картина місця події. Чим більше проходить часу, тим 

більше невідновлюваною стає ця картина80 • 

28 Трухачев В.В. Правовьrе и крм миналистические средства предуnреждения, 

вьrявленил и нейтрализации uреступнш·о воздейс·rвия ва доказательственную 

информацию: Автореф. дис .... д-ра юрид. :наук: 12.00.09/ ВоронеЖ. гос . ун -т, 
2001. -с. 29. 

2" Див.: Баев О.Я. Тактнка следственньrх дейс·rвий: Учеб пособие. - Воронеж : 
НПО 4МОД3К•, 1995. - С. 59-62; Максутов И.Х. Судебньrй осмотр места проис

шествпя и особенности его проведения: Учеб. пособие. - Л.: Изд-во Ленин гр. ун

та, 1972. -40 с. 
30 Максутов И.Х. Зазнач. праця. - С. 7. 
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О.Я. Баєв справедливо вказує, що особливості тактики 

судового огляду місцевості і приміщень визначаються го

ловним чином відповідною стадією кримінального проце

су, суб'єктом, що його проводить, а також цілями та зав

даннями, надосягнення яких спрямованасудова дія. Якщо 

слідчий огляд, як правило, невідкладна слідчадія і прово

диться вона з метою виявлення слідів злочину та інших 

речових доказів, з'ясування обстановки події та інших об

ставин, що мають значення для справи, то судовий огляд у 

більшості своїй спрямований на перевірку й оцінку вже 

наявних доказів шляхом безпосереднього сприйняття 

складом суду обстановки на місцевості або у приміщенні31 • 

У статті 315 КПК УІ<раїни зазначено, що суд, визнавши 
необхідним оглянути місце події, проводить огляд з учас

тю прокурора, підсудного, його захисника, потерпілого, 

цивільного позивача, цивільного відповідача та їх пред

ставників, а коли цього вимагають обставини справи, -то 

й з участю свjдків j експертів. 

Судовий огляд місця події відрізняється 'І'акими озна

ками: 1) проводиться через значний проміжок часу після 
вчинення злочину; 2) виконує перевірочну функцію; 3) у 
його проведенні бере участь розширений склад учасників 

(весь склад суду). Тому важливим є визначення тих ви

падків, коли такий огляд є доцільним. 

У юридичній літературі зазначається, що проведення 

судового огляду дозволяє суду та учасникам процесу: 1) 
усунути непорозумілості, які виникають з приводу конк

ретних деталей обстановки, пов'язаної з подією злочину; 

2) визначити характер і обсяг змін, викликаних злочином 
у звичайній обстановці даного місця; 3) отримати більш 
обГрунтоване і кою-<ретне уявлення про характер і механізм 

дій підсудного або потерпілого, або того й іншого, а також 

31 Баев О . .Я. Тактика следственньrх действий: Учеб пособие.- Воронеж: НПО 
.модsн: •. 1995.- с. 59. 
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про психологічну характеристику цих. осіб, тому що ото

чуюча обстановка впливає на людей, змушує їх пристосо

Буватись до умов і середовища, в якому їм доводиться: дj.я:

ти; 4) перевірити показання: підсудного, потерпілого і 
свідків; 5) з'ясувати низку обставин, .я:кі сприяють виник
ненню злочину32 • 

Виїзд суду дл.я: проведення: огляду місця: події є складо

вою частиною судового слідства. Тому кримінально-проце

суальний закон установлює, що, прибувши на місце огля

ду, головуючий оголошує судове засідання: продовженим, 

і суд приступає до огляду. При цьому підсудному, свідкам,· 

потерпілому і експертам можуть бути поставлені у зв' .язку 

з оглядом запитання: (ст. 315 КПК України). Йдеться: про 
те, що суд отримує інформацію не лише від речових дже

рел, але й від людей у процесі взаємодії. Причому запитан

ня: підсудному, потерпілому, свідкам, експерту можуть 

бути поставлені протягом всього огляду. 

Важливою судовою дією є огляд ре•tових доказів. Суть 

даної дії полягає в тому, що речові докази повинні бути 
оглянуті судом і пред'явлені учасникам судового розгля

ду, а коли це необхідно,- свідкам і експертам (ст. 313 КПК 
України). 3 психологічної точки зору учасники судового 
огляду повинні безпосередньо сприйняти той або інший 

доказ, його зовнішній вигляд, індивідуальні особливості, 

специфіку зас'l·осування ·гощо. У цьому випадку ті чи інші 

особи можуть звертати увагу суду на особливості, що ма

ють значення: дл.я: справи. Іншими словами, в процесі ог

ляду речових доказів здійснюється: пізнавальна діяльність. 

32 добJЮвольская Т .ІІ. Производство судебного осмотра, експеримент а и преД'ЬЯВ

лепия для оnозпания личности и вещей І І Настольпая книга судьи (рассмотрение 
уголовньІх дел в суде nервой ипстанции). - М. : Юрид. лит., 1972.- С. 246. 
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