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вчинки,	 разом	 з	 тим	 вони	 не	 завжди	 критично	 ставляться	 до	 своїх	 дій,	 схильні	 до	
наслідування,	 можуть	 вчинити	 правопорушення	 із	 вихваляння	 перед	 іншими,	 нерідко	
неспроможні	 протистояти	 негативному	 впливові	 їх	 оточення.	 У	 цей	 період	 підліткам	
притаманні	 бурхлива	 енергія,	 емоційність,	 імпульсивність,	 сприйнятливість.	 У	 цьому	 віці	
досить	 серйозно	 проявляється	 прагнення	 продемонструвати	 свою	 самостійність.	
Враховуючи	все	це,	кримінальне	процесуальне	законодавство	України	та	Республіки	Польща	
встановлює	певні	особливості	проведення	досудових	та	судових	процедур	із	неповнолітніми	
особами.	В	той	же	час	підняті	питання	не	є	остаточними	і	підлягають	окремому	дослідженню	
або	науковому	вивченню.	

Пропоную	 учасникам	 науково-практичної	 конференції	 прийняти	 участь	 у	 обговоренні	
піднятих	питань	та	наданих	пропозицій.	
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ПРО	ОКРЕМІ	АСПЕКТИ	СПІВВІДНОШЕННЯ	ПРЕДМЕТА	
ДОКАЗУВАННЯ	У	КРИМІНАЛЬНОМУ	ПРОЦЕСІ		

ТА	КРИМІНАЛІСТИЦІ	

За	 дослідженням,	 при	 розгляді	 співвідношень	 предмету	 доказування	 у	 кримінальному	
проваджені	 із	 криміналістикою	 простежуються	 дуже	 тісні	 процесуальні	 зв’язки.	 Так,	 на	
думку	 П.	І.	 Сологуб,	 можна	 стверджувати,	 що	 криміналістична	 діяльність	 слідчого	 у	 ході	
розслідування	спрямована	на	встановлення	та	дослідження	матеріальних	і	ідеальних	слідів-
відображень	 кримінального	 правопорушення,	 необхідних	 для	 здійснення	 процесуального	
доказування,	тобто	вона	органічним	чином	вплетена	в	його	суть.	При	цьому,	він	зазначає,	що	
криміналістичну	діяльність	треба	одночасно	розглядати	з	двох	сторін,	зокрема:	 і	як	форму	
реалізації	 спеціальних	 криміналістичних	 знань	 у	 процесі	 здійснення	 доказування,	 і	 як	
самостійний	 криміналістичний	 метод	 пізнання	 істини	 у	 кримінальному	 провадженні	 [1,	
с.	99–100].	 Підтримує	 його	 погляд	 С.	І.	Клімов,	 який	 вважає,	 що	 немає	 ніякої	 суто	
криміналістичної	 діяльності,	відмінної	від	процесуальної	 та	 існуючої	автономно,	 а	значить	
зовсім	необґрунтовано	видаються	спроби	деяких	учених	штучно	розмежувати	процесуальну	
діяльність	від	криміналістичної.	Остання,	на	його	думку,	при	цьому	бачиться	як	діяльність,	
що	спрямована	на	встановлення	обставин	кримінального	провадження,	що	розслідується,	а	
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процесуальна	 на	 викриття	 осіб,	 винних	 у	 вчиненні	 кримінального	 правопорушення,	 і	
обґрунтуванні	прийнятих	у	ході	досудового	розслідування	рішень	[2,	с.	168–173].	При	цьому,	
не	менше	уваги	слід	приділити	і	співвідношенню	предмету	доказування	із	криміналістичною	
характеристикою.	 У	 загальному	 розумінні	 криміналістична	 характеристика	 кримінальних	
правопорушень	 включає	 в	 себе	 ряд	 положень,	 що	 певною	 мірою	 відповідають	
характеристиці	 обставин,	 які	 підлягають	 доказуванню	 у	 кримінальних	 провадженнях.	 Але	
на	теперішній	час	це	питання	є	спірним	і	дискусійним,	тому	розглянемо	декілька	точок	зору	
учених	 із	 цього	 приводу.	 Так,	 А.	 Н.	 Колісниченко	 та	 В.	 Є.	 Коновалова	 вважають,	 що	
криміналістична	 характеристика	 представляє	 собою	 систему	 відомостей	 (інформації)	 про	
криміналістично	 значущі	 ознаки	 кримінального	 правопорушення	 даного	 виду,	 відображає	
закономірні	зв’язки	між	ними	і	сприяє	побудові	та	перевірці	слідчих	версій	для	вирішення	
конкретних	завдань	досудового	розслідування	[3,	с.	16].	Виходячи	з	цього,	криміналістична	
характеристика	 включає	 в	 себе	 обставини,	 що	 є	 елементами	 предмета	 доказування,	 і	 це	
підтримував	ще	Р.	С.	Бєлкін,	вказуючи	на	те,	що	правильно	сформульована	характеристика	
повинна	 органічно	 включати	 перелік	 обставин,	 що	 підлягають	 доказуванню,	 і	 тому	 їх	 не	
потрібно	вносити	в	структуру	окремої	методики	[4,	с.	274].	Такої	самої	думки	дотримуються	
і	деякі	інші	учені	[5,	с.	343;	6,	с.	180].		

Водночас	 переважна	 більшість	 криміналістів	 розглядає	 обставини,	 що	 підлягають	
доказуванню	 в	 окремих	 методиках	 розслідування,	 як	 самостійний	 елемент.	 Так,	 в	 свій	 час	
М.	В.	 Салтевський	 зазначав,	 що	 структуру	 криміналістичної	 характеристики	 не	 можна	
ототожнювати	 з	 обставинами,	 що	 підлягають	 доказуванню.	 Усі	 елементи	 предмета	
доказування	не	можуть	бути	охопленні	елементами	криміналістичної	характеристики,	які	в	
основному	описують	типові	властивості	та	ознаки	кримінального	правопорушення,	проте	їх	
поєднання	 допускається	 [7,	 с.	419].	 В	 підтримку	 цієї	 позиції,	 О.	 О.	 Хмиров	 вказує	 на	 те,	 що	
предмет	 доказування	 визначає	 кінцеву	 мету	 кримінального	 провадження,	 а	
криміналістична	характеристика	допомагає	знайти	конкретні	шляхи	і	способи	її	досягнення	
[8,	 с.	54].	 Вважаємо	 за	 доцільне	 погодитися	 з	 цією	 думкою	 і	 зробити	 висновок	 про	 те,	 що	
зміст	 структурних	 елементів	 предмета	 доказування	 і	 криміналістичної	 характеристики	 є	
різними,	 оскільки	 вони	 мають	 різне	 призначення.	 При	 цьому,	 необхідно	 підкреслити,	 що	
функціональним	 призначенням	 предмета	 кримінального	 процесуального	 доказування	 є	
всебічне,	 повне	 і	 неупереджене	 дослідження	 обставин	 кримінального	 провадження,	 що	
можуть	 як	 підтверджувати,	 так	 і	 спростовувати	 наявність	 складу	 кримінального	
правопорушення	 в	 діях	 особи	 та	 впливати	 на	 визначення	 покарання	 чи	 звільнення	 від	
відповідальності	або	є	підставами	для	закриття	кримінального	провадження.	Так,	у	роботі	
«Теорія	 доказів	 у	 радянському	 кримінальному	 процесі»	 1973	 року	 видання,	 предмет	
доказування	 визначено	 як	 «систему	 обставин,	 що	 виражають	 властивості	 і	 зв’язки	
досліджуваної	 події,	 які	 є	 суттєвими	 для	 правильного	 вирішення	 кримінального	
провадження	 і	 реалізації	 в	 кожному	 конкретному	 випадку	 завдань	 кримінального	
судочинства.	Ці	 обставини	встановлюються	 шляхом	процесуального	доказування,	тобто	за	
допомогою	 передбачених	 законом	 засобів	 і	 способів.	 Визначеність	 предмета	 доказування	
обумовлює	 напрям	 і	 межі	 дослідження.	 Правильне	 встановлення	 предмета	 доказування	 у	
конкретному	 кримінальному	 провадженні	 це	 умова	 цілеспрямованої	 діяльності	 органів	
досудового	розслідування	і	суду»	[9,	с.	139].	

Таким	 чином,	 слідча	 ситуація	 представляє	 собою	 набір	 інформації	 про	 обставини	
вчиненого	 кримінального	 правопорушення.	 Виходячи	 з	 цього,	 слідчий	 використовує	
методику	 розслідування	 окремих	 видів	 кримінальних	 правопорушень	 та	 виконує	 ті	 чи	 інші	
процесуальні	 дії.	 Вибір	 і	 проведення	 слідчих	 (розшукових),	 негласних	 слідчих	 (розшукових)	
дій,	 оперативно-розшукових,	 організаційних	 заходів,	 перш	 за	 все	 залежить	 від	 того,	 які	
обставини,	що	входять	до	предмету	доказування,	встановлені,	та	із	яких	джерел	вони	отримані,	
а	також	від	того,	що	ще	належить	встановити	при	проведенні	досудового	розслідування.	Тобто,	
предмет	доказування	обумовлює	вибір	оперативно-розшукових	і	слідчих	(розшукових)	дій	при	
проведенні	 досудового	 розслідування	 конкретного	 кримінального	 правопорушення,	 тобто	
встановлює	завдання	розслідування,	що	повинно	бути	належним	чином	виконано.	

В	 той	 же	 час	 проблеми,	 які	 були	 розглянуті,	 не	 є	 остаточними	 і	 підлягають	 окремому	
дослідженню	 або	 науковому	 вивченню.	 Пропоную	 учасникам	 науково-практичної	
конференції	прийняти	участь	у	обговоренні	піднятих	питань	та	наданих	пропозицій.	
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ОНТОЛОГІЯ	ДОСУДОВОГО	РОЗСЛІДУВАННЯ		
ЯК	СТАДІЇ	КРИМІНАЛЬНОГО	ПРОВАДЖЕННЯ	

Побудова	 України	 як	 правової,	 демократичної	 держави	 характеризується,	 перш	 за	 все,	
прагненням	до	ефективних	стандартів	розвинутих	європейських	країн	та	впровадженням	їх	
у	національне	законодавство.	Протягом	останніх	років	відбувається	системне	реформування	
у	 всіх	 сферах	 суспільного	 життя.	 Якісні	 зміни	 відбуваються	 й	 у	 системі	 здійснення	
кримінального	 судочинства,	 зокрема	 у	 2012	 році	 прийнято	 КПК	 України,	 а	 після	 введення	
його	 в	 дію	 приведено	 у	 відповідність	 до	 нього	 ще	 значну	 кількість	 нормативно-правових	
актів.	 У	 результаті	 реформування	 запроваджено	 нову	 концепцію	 кримінального	
провадження,	 яка	 передбачає	 зміни	 практично	 у	 кожній	 його	 стадії	 і	 особливо	 досудового	
розслідування.	 Зважаючи	 на	 це,	 оновлення	 кримінального	 процесуального	 законодавства	
потребує	 і	 нового	 осмислення	 усталених	 підходів	 теорії	 кримінального	 процесу	 щодо	
сутності	 та	 значення	 досудового	 розслідування	 як	 стадії	 кримінального	 провадження	
організації.	Тож,	нова	ідеологія	здійснення	досудового	розслідування	зумовлює	науковий	та	
практичний	інтерес	в	аспекті	піднятого	питання.		

Історично	 склалося	 так,	 що	 процесуальна	 діяльність	 суб’єктів,	 уповноважених	 на	
здійснення	 досудового	 розслідування	 кримінальних	 правопорушень,	 розвивається	 і	
протікає	 за	 певними	 стадіями,	 які	 є	 відносно	 самостійними	 частинами	 кримінального	
процесу	 та	 характеризуються	 притаманними	 їм	 особливостями.	 При	 цьому	 всі	 стадії	 тісно	
пов’язані	між	собою	спільними	для	кримінального	провадження	завданнями.	Разом	із	тим,	
кожна	 із	 них	 відбувається	 у	 характерній	 процесуальній	 формі,	 тому	 в	 тій	 чи	 іншій	 стадії	
кримінального	 провадження	 залучаються	 конкретні	 учасники,	 приймаються	 конкретні	
рішення,	виконуються	певні	процесуальні	дії	тощо.		

Ще	 за	 радянських	 часів	 відомі	 вчені-процесуалісти,	 зокрема	 І.	Я.	 Фойницький,	 стадії	
кримінального	 процесу	 визначив	 як	 відносно	 відособлені	 частини,	 що	 характеризуються	
конкретними	 завданнями	 (які	 походять	 із	 загальних	 завдань	 кримінального	 судочинства),	
особливим	 колом	 учасників,	 специфікою	 кримінально-процесуальних	 дій	 і	 правовідносин,	
характером	 кримінально-процесуальних	 актів,	 які	 їх	 оформлюють.	 [1,	 с.	341].	 Мабуть,	
беззаперечно,	 що	 і	 на	 теперішній	 час	 таке	 тлумачення	 стадій	 кримінального	 процесу	
залишається	актуальним,	адже	розкриває	сутнісний	зміст	цього	поняття.	
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