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Критичний аналіз існуючих точок зору з приводу визначення 
поняття доказів (92; 10; 14; 15; 17; 18; 23; 33; 38; 40; 42; 46; 53; 66; 78; 
86; 91-100; 103-113; 106-109; 111; 120; 127; 140; 145; 147; 155; 158-
160; 162; 167; 169; 171; 185; 207; 217; 222; 224; 230; 235; 238; 239; 241; 
244; 254-258; 262; 263; 266; 268; 269; 271-274; 277; 279; 288; 289; 291; 
300; 301; 308; 309 та ін.) дозволяє відмітити наявність у цьому 
відношенні двох основних підходів: 1. Суто доказової концепції. 2.
Інформаційної концепції. 

Детальне дослідження 21 точки зору за суто доказовою 
концепцією поняття доказів, коли під останніми розумілися: 1)
факти об’єктивної дійсності (17, с. 10-12; 38, с. 223; 40, с. 175; 46, с. 
122-130; 147, с. 98-115; 167, с. 10; 300, с. 134-136; 301, с. 132-133 та 
ін.); 2) зміни в оточуючому середовищі (18, с. 173; 140, с. 48 та ін.); 3) 
факти і фактичні дані про них (120, с. 69); 4), подвійне їх значення: з 
одного боку, як джерело відомостей про факти, з іншого – самі 
доказові факти (53, с. 11; 222, с. 96; 238, с. 64; 254, с. 120; 255, с. 160, 
311; 256, с. 288-289; 257, с. 81; 279, с. 51 та ін.); 5), потрійне їх 
значення: з однієї сторони, як доказового факту, з іншої – джерела, з 
третьої – форми (засобу) доказування, сприйняття кожної з яких 
вимагало абстрагування від інших сторін (9, с. 96; 10, с. 10; 291, с. 93-
95; 308, с. 28; 309, с. 90         та ін.); 6) єдність засобів доказування 
(доказів) і даних, що містяться у фактах (91, с. 20); 7), єдність 
фактичних даних та їх джерел (33, с. 19-27; 66, с. 108-117; 217, с. 11; 
224, с. 40-41; 239, с. 98-100; 241, с. 142; 262, с. 218; 266, с. 67-68; 288, 
с. 87-114; 289, с. 6, 18 та ін.); 8) органічна єдність фактичних даних та 
їх процесуальних джерел, коли фактичні дані характеризують 
змістовну сторону доказів, у той час як           їх процесуальне 
джерело характеризує доказ зі сторони форми (127,       с. 194); 9) 

ПИТАННЯ 1
Дискусія і сутність суто доказової

та інформаційної концепцій
визначення поняття доказів

2 З метою запобігання суцільному дублюванню літературних джерел зі списку 
використаної літератури та з додатку №1 посилання тут і надалі робляться на 
нумерацію джерел з останнього. 
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усілякі (будь-які) фактичні дані, на підставі яких у         визначеному 
законом порядку орган дізнання, слідчий і суд встановлюють... 
обставини, що мають значення для правильного вирішення справи 
(ст. 65 КПК України, ст. 69 КАС України, ст. 32 ГПК України, ст. 57 
ЦПК України) (258, с. 30; 288, с. 87 та ін.); 10) єдність фактичних 
даних та їх процесуальних носіїв (18, с. 187-188; 158, с. 84; 263, с. 9 та 
ін.); 11) фактичні дані (відомості про факти), що складають зміст 
доказів, і один із засобів доказування, що передбачений законом, – їх 
процесуальну форму (268, с. 9; 277, с. 811; 279, с. 34 та ін.); 12)
фактичні дані, що отримані з указаних у законі джерел (23, с. 113; 86, 
с. 10; 159, с. 286 та ін.); 13) фактичні дані, що містяться в законом 
установлених джерелах (244, с. 115-119); 14) фактичні дані, що 
містяться у законних речових і особистих джерелах (230, с. 52); 15)
відомості про факти, зібрані у результаті процесуальної діяльності… , 
з допомогою яких встановлюються обставини, що мають значення 
для правильного вирішення справи чи окремих питань, заяв і 
повідомлень про злочини (158, с. 86; 159, с. 331; 160, с. 12 та ін.); 16)
отримані з указаних у законі процесуальних джерел відомості про 
факти, обставини справи (162, с. 139 та ін.); 17) фактичні дані, ... за 
допомогою яких ... встановлюють ... обставини, що підлягають 
доказуванню (ст. 147 Проекту КПК України, що розглядався 
Верховною Радою України станом на 12 жовтня 2005 р.) ; 18) будь-які 
отримані ... з належних джерел достовірні фактичні дані, що можуть 
слугувати засобами встановлення об’єктивної істини (263, с. 43); 19)
будь-які відомості про фактичні дані, що мають значення для 
правильного вирішення справи та отримані від особистих і речових 
джерел за допомогою складових частин гласної методики боротьби зі 
злочинами у порядку, передбаченому кодексом (95, с. 153; 108, с. 11; 
109, с. 14; 185, с. 80 та ін.); 20) фактичні дані, відомості про факти, 
обставини справи, які використовуються як аргументи (155, с. 63); 21)
факти (предметне значення знаків) і фактичні дані (сутнісне значення 
знаків, кожного з джерел і певної їх сукупності), коли останні 
встановлюються фактами чи певною їх сукупністю, на яку вказують 
джерела (207, с. 68), дає C.А. Кириченку підстави дійти таких 
висновків: 
1. У чинній редакції ст. 65 КПК України відсутнє чітке суто доказове 

визначення поняття доказів та його розмежування із джерелами 
доказів, суб’єктами і способами їх отримання і формою 
представлення.

2. Суто доказове визначення поняття доказів має бути узгоджене із 
філософською категорією інформації як відомостей про 
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оточуючий світ і процеси, що у ньому проходять, які 
сприймаються людиною чи спеціальними пристроями (290, с. 9), і 
може бути сформульоване таким чином: “Доказами є будь-які 
відомості про факти (внутрішні чи зовнішні прояви подій, явищ, 
дій людей, речових джерел) у цілому чи їх окремі сторони, що 
мають значення для правильного вирішення справи та отримані 
слідчим (особою, яка веде дізнання, прокурором) чи суддею 
(судом) від особистих і за допомогою речових джерел у 
передбачених процесуальним законом формі і порядку”.

3. Отримання доказів, тобто певних відомостей про факти 
(внутрішні чи зовнішні прояви подій, явищ, дій людей, речових 
джерел) у цілому чи їх окремі сторони, експертом у формі 
експертного висновку є виключенням з принципу безперервності 
антикримінального судочинства і вимушеною мірою в умовах 
необхідності застосувати для отримання такого роду відомостей 
спеціальні знання, всебічність, повнота та об’єктивність 
здійснення чого забезпечується іншими суб’єктами отримання 
доказів (особою, яка здійснює дізнання, слідчим, прокурором, 
суддею, судом) через низку процесуальних та іншого роду 
гарантій, передбачених чинним КПК України та іншим 
законодавством.
Аналіз літературних джерел з проблем інформаційної концепції 

визначення поняття доказів (14; 15; 23; 42; 78; 92-100; 106-109; 111; 
103-113; 120; 145; 171; 235; 258; 263; 269; 271-274; 279 та ін.) 
дозволяє побачити три найбільш конструктивні підходи. За першим з 
них, Д.Д. Бєгов, Д.І. Бєдняков, К.К. Бобєв, М.Б. Вандер, В.В. Гевко, 
А.І. Дворкін, Н.В. Ізотова, Л.А. Кірмач, О.А. Кириченко, Н.І. 
Клименко, В.Я. Колдін, Є.Д. Лук’янчиков, С.С. Овчинський, М.С. 
Полєвий, С. Сівочек, Д.І. Сулейманов, В.М. Тертишник, С.В. Томін, 
А.І. Трусов та інші автори будь-яке значення певних речових джерел 
розглядали лише у контексті боротьби зі злочинами та іменували 
криміналістичним, яке, як правило, поділялося на оперативно-
тактичне і доказове, причому оперативно-тактичне значення іноді 
розглядалося у контексті як ордистичної, так і процесуальної (слідчої, 
судової) діяльності (14, с. 457-463; 15; 42; 78; 92, с. 168-169; 97, с. 516
-517; 103-113; 111, с. 194-200; 120; 145, с. 47-48; 171; 235, с. 114-115; 
258, с. 24, 36; 263, с. 81-94; 273, с. 254-258; 279, с. 20-25 та ін.).

На подальший конструктивний розвиток інформаційної концепції 
доказів вплинуло обґрунтування, послідовний розвиток і 
відстоювання висновку про те, що основна різниця між двома 
спорідненими методичними юридичними науками криміналістика і 
ордистика полягає перш за все у тому, що одна з них має розробляти 
складові частини гласної, а друга – негласної методики боротьби не 
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тільки зі злочинами, а й з іншими правопорушеннями, що і складало 
основу другої концепції поняття і системно-структурної будови вказаних
методичних юридичних наук (93, с. 197-198; 94, с. 68; 95, с. 317-318; 
96, с. 32; 97, с. 162, 516-517; 98, с. 230, 235; 99, с. 62, 64-65; 100, с. 38-
39; 106, с. 16-17; 108,       с. 10, 22-23; 109, с. 12-13; 269, с. 30-31; 271, 
с. 67, 102-108 та ін.; див. питання 2, лекція 2).

Це, у свою чергу, обумовило своєчасність формування 
наступного, другого, підходу щодо розвитку інформаційної 
концепції доказів, який найбільш конструктивно був поетапно 
розвинутий у роботах О.А. Кириченка (93, с. 197-198; 94, с. 29; 95, с. 
317-318; 96, с. 32; 97,     с. 516-517; 98, с. 235 та ін.) і з урахуванням 
запропонованого удосконалення може бути представлений у такому 
вигляді:

“Будь-які відомості про факти (внутрішні чи зовнішні прояви 
подій, явищ, речових джерел) у цілому чи їх окремі сторони, що 
мають значення для якісного, ефективного і раціонального ведення 
боротьби з правопорушеннями та отримані від особистих і за 
допомогою речових джерел, є антиделіктною інформацією, яка,
залежно від характеру методики отримання, поділяється на: а) 
криміналістичну інформацію, коли для отримання аналогічних 
відомостей були застосовані складові частини гласної методики 
боротьби з правопорушеннями; б) ордистичну інформацію, якщо 
такого роду відомості були отримані із застосуванням складових 
частин негласної методики боротьби з правопорушеннями.

У свою чергу, криміналістична інформація за нормативно-
правовим порядком отримання поділяється на: а) доказову 
інформацію, тобто аналогічні відомості, отримання яких проходило у 
відповідності з вимогами чинних гласних процедурних кодексів (анти
-кримінально-процесуального кодексу України та ін.; див. питання 3, 
лекція 1); б) орієнтовну інформацію, якщо такого роду відомості 
були отримані з порушенням вимог гласних процедурних кодексів 
або й взагалі поза межами вказаних кодексів”.  

Удосконалення ж чинного правового регулювання негласної 
діяльності по боротьбі з правопорушеннями у вигляді поетапного 
прий-няття внутрішнього і міжнародного Ордо-регламентного 
кодексу (98,    с. 231-235; 99, с. 33-38, 70-71; 100, с. 51-56, 286-287; 
106, с. 65-66; 107, с. 3; 108, с. 58, 11; 109, с. 511; 110, с. 119-123; 185, 
с. 81-82; 269, с. 41-42; 270, с. 64-65 та ін. див. питання 3, 4, лекція 1) 
обумовило появу третього підходу до розвитку інформаційної 
концепції доказів (108, с. 78; 110, с. 119-123; 269, с. 11 та ін.), 
остаточний варіант якого може бути представлений таким чином:

“Будь-які відомості про факти (внутрішні чи зовнішні прояви 

75

190. Огородник А.П. Сутність особистих джерел негласної 
(ордистичної) інформації // Вісник НУВС України. – Харків: Вид
-во УВС України, 2006 (таємн.). 

191. Особисті і речові джерела антикримінальної інформації (поняття, 
класифікація, правова регламентація): Монографія / Кириченко 
С.А., Ланцедова Ю.О. та ін. / За наук. ред. О.А. Кириченка. –
Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 168 с.

192. Оперативно-розыскная деятельность органов охраны обществен
ного порядка. Раздел І. Основы оперативно-розыскной 
деятельности: Учебник / Под ред. А.Я. Кудрявцева. – М.: НИРИО 
ВШ МООП РСФСР, 1966. – 456 с. (секретн.). 

193. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел. 
Общая часть: Учебник / Под ред. А.Г. Лекаря, Д.В. Гребельского. 
– М.: УМК МВД СССР, 1972. – 304 с. (секретн.).

194. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел. 
Общая часть: Учебник / Под ред. В.М. Атмажитова. – М.: Акад. 
МВД СССР, 1990. – 564 с. (секретн.). 

195. Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ. 
Загальна частина: Підручник / За ред. Л.В. Бородича. – Луганськ: 
РВВ ЛІВС, 1999. – Т.1. – 390 с. (таємн.). 

196. Оперативно-розшукова діяльність. Ч.1: Підручник / За ред. О.М. 
Бандурки. – Харків: Консум, 2002. – 336 с. 

197. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К.К. 
Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. – М.: ИНФРА-М, 
2002. – 794 с. 

198. Орлов Ю.К. Структура судебного доказывания и понятие 
судебного доказательства // Вопросы борьбы с преступностью. –
М.: Юрид. лит., 1978. – Вып. 28. – С. 86-101.

199. Орлов Ю.К. Выводное знание в судебном доказывании и 
проблемы его допустимости // Вопросы борьбы с преступностью. 
– М.: Юрид. лит., 1980. – Вып. 32. – С. 88-91.

200. Орлов Ю.К. Вещественные доказательства в уголовно-
процессуальном доказывании: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
– М., 1985. – 19 с.  

201. Орлов Ю.К. Основы теории доказательств в уголовном процессе: 
Научн.-практ. пособие. – М.: Проспект, 2000. – 192 с. 

202. Основы теории судебных доказательств / Под ред. – М.: Юрид. 



74

ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – С. 467-473.
180. Огородник А.П. Трасосубстанції і документи як речові джерела 

антиделіктної інформації // Актуальні проблеми вдосконалення 
чинного законодавства України. – Івано-Франківськ: Вид-во 
“Плай”, 2005. – Вип. XV.

181. Огородник А.П. Удосконалення чинного КПК України у частині 
роботи з особистими і речовими джерелами // Вісник ОІВС. –
Одеса: Вид-во ОЮІ НУВС, 2005. – №4.

182. Огородник А.П. Міжнауковий статус напрямку “Теорія антиде-
ліктної інформації” // Збірник наукових праць Академії СБ 
України. – К.: РВВ АСБУ, 2005 (таємн.). 

183. Огородник А.П. Поняття і різновиди джерел антиделіктної 
інформації // ІІ Ерліхівські читання”, 21-23.09.2005 р. – Чернівці: 
Юрид. ф-т Чернівецьк. ун-т, 2005.

184. Огородник А.П. Нормативно-процедурний порядок роботи з 
джерелами антиделіктної інформації // Право України. – К., 2005.

185. Огородник А.П., Кириченко Ю.О., Ткач Ю.Д. Актуальні 
проблеми роботи з особистими і речовими джерелами 
антиделіктної інформації: Спецкурс для студентів 
юриспруденції / За наук. ред. О.А. Кириченка. – Чернівці: Вид-во 
“Буковина”, 2005. – 500 с. 

186. Огородник А.П. Місце полінаукового напрямку “Теорія 
антиделіктної інформації” у системі юридичних наук // 
Єрліхівський фаховий збірник юридичного факультету 
Чернівецького ун-ту. – Чернівці: Юрид. ф-т Чернівецьк. ун-т, 
2005. 

187. Огородник А.П. Сутність трас, субстанцій і документів у 
контексті різновидів речових джерел антиделіктної інформації // 
Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства 
України. – Івано-Франківськ: Вид-во “Плай”, 2006. – Вип. XVI.

188. Огородник А.П. Деякі питання із удосконалення діючого КПК 
України у частині роботи з особистими і речовими джерелами 
доказів // Вісник Верховного Суду України. – К., 2006. – №2.

189. Огородник А.П. Речові джерела негласної (ордистичної) 
інформації // Вісник ОІВС. – Одеса: Вид-во ОЮІ НУВС, 2006 
(таємн.). 

11

подій, явищ, речових джерел) у цілому чи їх окремі сторони, що 
мають значення для якісного, ефективного і раціонального ведення 
боротьби з правопорушеннями та отримані від особистих і за 
допомогою речових джерел, є антиделіктною інформацією, яка,
залежно від характеру методики отримання, поділяється на: 
а) криміналістичну (пряму, непряму) інформацію, коли для 

отримання аналогічних відомостей були застосовані складові частини 
гласної методики боротьби з правопорушеннями; 

б) ордистичну (пряму, непряму) інформацію, якщо такого роду 
відомості були отримані застосуванням складових частин негласної 
методики боротьби з правопорушеннями.
У свою чергу, криміналістична (пряма, непряма) інформація за 

нормативно-правовим порядком отримання поділяється на: 
1. Прямі та непрямі основні докази (інформація), тобто коли 

криміналістична інформація була отримана у передбаченому 
чинними гласними процедурними кодексами порядку. 

2. Пряма і непряма орієнтовна інформація, коли отримання 
криміналістичної інформації проходило з порушенням вимог 
гласних процедурних кодексів чи взагалі поза межами цих 
кодексів.  
Різновидами ордистичної (прямої, непрямої) інформації за 

даним підходом стають: 
1. Прямі і непрямі допоміжні докази, якщо негласна інформація 

була отримана із дотриманням вимог внутрішнього чи 
міжнародного Ордо-регламентного кодексу. 

2. Порочна (хибна) інформація, якщо пряма чи непряма негласна     
інформація була отримана із порушенням вимог указаних кодексів”. 
При цьому викладений у літературі поступовий розвиток 

принципу оцінки і використання доказів (99, с. 73; 100, с. 289; 106, 
с. 30; 108, с. 11; 109, с. 13; 191, с. 49; 269, с. 43 та ін.) доцільно 
удосконалити у контексті вимог чинного законодавства (див. питання 
5, 6, лекція 3) таким чином: “Рішення співробітника антиделіктного 
органу, що у контексті боротьби з правопорушеннями порушує або 
обмежує права і свободи громадянина, має ґрунтуватися у 
відповідності з їх внутрішнім переконанням, на всебічному, повному 
та об’єктивному розгляді всіх обставин і матеріалів та належної 
оцінки основних і допоміжних доказів, як прямих, так і непрямих, у 
сукупності, без надання певним доказам наперед встановленої сили”. 

Випадки використання орієнтовної інформації мають бути 
обмежені оцінкою доказів або інших видів антиделіктної інформації 
та цілями забезпечення якісного, раціонального й ефективного 
ведення боротьби з певним правопорушенням, роботи з джерелами 
цієї інформації. У той же час дії з отримання порочної (хибної) 


