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ПИТАННЯ 8 
Етапи роботи і дії з отримання 

антиделіктної інформації 
від особистих і за допомогою 

На завершення викладу наукових основ теорії антиделіктної 

інформації варто стисло зупинитися на етапах роботи з особистими і 

речовими джерелами, процедурних, позапроцедурних і 

нетрадиційних діях (заходах) з отримання від них інформації, що 

може бути представлене таким чином.  

Робота з особистими джерелами підрозділяється на такі стадії, як:  

1. Встановлення особистого джерела, що практично має бути 

зведене до виявлення вказаних у законі ознак такого роду джерел 

(див. питання 5, лекція 3).  

2. Отримання від особистого джерела антиделіктної 

інформації шляхом проведення з ним окремих процесуальних 

(слідчих, судових, експертних) і гласних позапроцесуальных дій, 

ордистичних (негласних) заходів або їх комбінацій.  

3. Оцінка даної інформації у контексті з’ясування такого роду 

питань. 

3.1. Чи відносяться такого роду відомості до справи і чи можна їх 

використати у доказуванні чи з іншою метою у даній справі?  

3.2. У якому порядку такого роду відомості були отримані, що дає 

можливість визначити у першу чергу різновиди інформації, її 

приналежність, якість тощо (див. питання 1, лекція 3). 

4. Використання антиделіктної інформації з 

криміналістичною чи ордистичною метою, що визначається перш 

за все тим, який саме різновид антиделіктної інформації буде 

отримано. 

У роботі з речовими джерелами вбачають аналогічні стадії:  

1. Збирання (пошук, виявлення, фіксація, вилучення, упаковка, 

зберігання, транспортування) речових джерел.  

2. Отримання з їх допомогою антиделіктної інформації шляхом 

проведення окремих процесуальних (слідчих, судових, 

експертних) і гласних позапроцесуальних дій, ордистичних 
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заходів або їхніх комбінацій. 

3. Оцінка антиделіктної інформації.  

4. Використання антиделіктної інформації з криміналістичною 

чи ордистичною метою.   

У даному випадку не буде зайвим підкреслити, що перші два 

етапи у роботі як з особистими, так і з речовими джерелами 

стосуються самих джерел інформації, а третій і четвертий – уже тих 

відомостей про факти (внутрішні чи зовнішні прояви подій, явищ, дій 

людей, речових джерел у цілому чи їх окремі сторони), які мають 

бути отримані від особистих чи за допомогою речових джерел. Тому 

треба уникати таких, на жаль, ще надто поширених у літературі 

висловлювань, як “використання мікрооб’єктів”, “використання 

слідів запаху” тощо або “збирання інформації” та ін., оскільки 

мікрооб’єкти, сліди запаху та інші речові джерела є саме речовими 

джерелами, які самі по собі використати не можна, використовують 

лише ті відомості про факти (внутрішні чи зовнішні прояви подій, 

явищ, дій людей, речових джерел у цілому чи їх окремі сторони), які 

за допомогою цих речових джерел були отримані. У той же час 

збирати такого роду відомості не можна, встановлюють лише 

особисті джерела чи збирають речові джерела, а вже потім, коли 

будуть отримані певні відомості, останні треба ще належним чином 

оцінити і тільки потім вже використати з криміналістичною чи 

ордистичною метою.  

Причому вся робота з особистими і речовими джерелами у процесі 

боротьби з правопорушеннями підпорядкована саме використанню 

антиделіктної інформації, оскільки все робиться заради того, щоб 

отримати антиделіктну інформацію, визначити її видову належність: 

основні, допоміжні докази чи орієнтовна інформація (див. питання 1, 

лекція 3), а вже потім відповідним чином використати у боротьбі з 

певним правопорушенням. 

Більше того, доцільно підкреслити, що самі способи отримання 

інформації від особистих джерел і за допомогою речових джерел 

підрозділяються на процедурні і позапроцедурні, а останні, у свою 

чергу, – на гласні та негласні, перелік яких для кожної нормативно-

проце-дурної системи буде свій.  

Наприклад, базуючись на загальному розумінні способів 

отримання доказів як різновиду антиделіктної інформації у контексті 

Проекту нового КПК України (див. питання 5, лекція 3), можна 

назвати такі позапроцесуальні дії з отримання інформації від 

особистих джерел: 

1. Проведення усного опитування (ст. 200 Проекту нового КПК).  
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2. Отримання від особистого джерела пояснення (ст. 201 Проекту 

нового КПК). 

У той же час варто підкреслити, що традиційно гласні 

позапроцесуальні дії з отримання заяви та іншого повідомлення про 

злочин і з’явлення із зізнанням про вчинений злочин, як уже 

підкреслювалося, фактично є процесуальними, оскільки ці дії не 

тільки детально регламентуються кодексом (ст. 190, 191, 193 та ін. 

Проекту нового КПК), а й забезпечені низкою процесуальних 

гарантій (кримінальна відповідальність за наперед неправдиве 

повідомлення тощо) достовірності отриманої таким шляхом 

антиделіктної інформації (див. питання 5, лекція 3).  

З огляду на це поміж процесуальних дій з отримання інформації 

від особистих джерел слід назвати перш за все:  

1. Отримання усної заяви про підготовку до злочину чи про скоєний 

злочин (ст. 190 Проекту нового КПК).  

2. Отримання письмового повідомлення про підготовку до злочину 

чи про скоєний злочин (ст. 191 Проекту нового КПК).  

3. Оформлення з’явлення із зізнанням (ст. 193 Проекту нового КПК). 

4. Допит (ст. 240 і 241 Проекту нового КПК – підозрюваного, ст. 242 

– обвинуваченого, ст. 244 і 245 – дорослого і неповнолітнього 

свідка, ст. 247 – потерпілого, ст. 248 – судового експерта, п.1 ст. 

638 – допит указаних та інших особистих джерел у порядку 

виконання доручення про надання правової допомоги).  

5. Очна ставка (ст. 249 Проекту нового КПК). 

6. Пред’явлення для впізнання (ст. 250 і 251 Проекту нового КПК). 

7. Перевірка показань на місці (ст. 253 Проекту нового КПК). 

8. Слідчий експеримент (ст. 254 Проекту нового КПК).  

9. Виїмка, оскільки при цьому відбувається спілкування з особами, у 

володінні яких знаходяться певні речові джерела (трасосубстанції, 

документи), результати цього спілкування мають бути відображені 

у протоколі і навіть можуть обумовити необхідність проведення 

примусової виїмки чи обшуку (ст. 263 Проекту нового КПК).  

10. Обшук, у ході якого володільцю спочатку мають запропонувати 

видати добровільно певні речові джерела (трасосубстанції, 

документи), реакція на це якого має бути відображена у 

протоколі, і в разі добровільного видання необхідних речових 

джерел зникає й необхідність проведення обшуку взагалі (ст. 262 

Проекту нового КПК).   

11. Обшук особи і виїмка у неї речових джерел, тому що і в даному 

випадку передбачається певне спілкування з особою з приводу 
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знаходження і вилучення у неї тих чи інших речових джерел         

(ст. 265 Проекту нового КПК). 

12. Накладення арешту на банківські рахунки, цінності та інше майно 

підозрюваного, обвинуваченого, підсудного або осіб, які несуть за 

законом майнову відповідальність за його дії чи дії неосудного, і 

передачі цінностей і майна на зберігання, оскільки і тут без 

спілкування з володільцем не можна з’ясувати, кому саме 

належать ті чи інші цінності, інші речі (ст. 271 Проекту нового 

КПК). 

13. Накладення арешту на кореспонденцію, її огляд і виїмка, тому що 

кореспонденція містить у собі результат спілкування між собою 

певних осіб (ст. 268 і 269 Проекту нового КПК).  

14. Отримання інформації з каналів зв’язку, оскільки у даному 

випадку мається на увазі прослуховування спілкування особистих 

джерел між собою через канали зв’язку (ст. 268 і 269 Проекту 

нового КПК).   

15. Судово-психіатрична експертиза, судово-психологічна експертиза 

і судово-медична експертиза живої особи, висновки яких 

ґрунтуються у тому числі й на результатах спілкування з особою, 

відносно якої проводиться експертне дослідження (ст. 274, 275 та 

ін. Проекту нового КПК). 

16. Отримання зразків від особи на судово-медичну експертизу, тому 

що у певних ситуаціях при цьому не уникнути спілкування з 

особою як із джерелом зразків, результати чого можуть вплинути 

на загальні результати даної процесуальної дії (ст. 142 і 279 

Проекту нового КПК).  

17. Огляд особи, тому що і в даному випадку передбачається певне 

спілкування судово-медичного експерта (при судово-медичному 

освідуванні) або слідчого та іншого співробітника антиделіктного 

органу (при слідчому освідуванні) з особою з приводу виявлених 

на ній слідів чи особливих прикмет (ст. 258 Проекту нового 

КПК), 

18. Аналогічні судові дії (ст. 379 Проекту нового КПК – допит 

підсудного, що, як і допит у суді інших особистих джерел, 

набуває ознак перехресного допиту, коли питання до підсудного 

можуть бути у певній черговості поставлені судом, державним 

обвинувачем, захисником, потерпілим, свідком та іншими 

учасниками судового засідання; ст. 382 – допит свідка, п. 2 ст. 383 

– додатковий і повторний допит свідка в присутності інших вже 

допитаних свідків або на очній ставці, ст. 384 – допит 

неповнолітнього свідка, ст. 386 – допит потерпілого, ст. 387 – 
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пред’явлення для впізнання, ст. 388 – проведення експертизи, ст. 

389 – допит експерта, ст. 395 – перевірка показань на місці; ст. 

396 – судові доручення з проведення вказаних та інших слідчих 

дій). 

Можна назвати й певні нетрадиційні канали отримання 

інформації від особистого джерела, наприклад, слідкуючи за 

реакцією особи у процесі обшуку, допиту або інших гласних дій чи 

негласних заходів, можна припустити, як близько знаходиться 

співробітник антиделіктного органу від того речового джерела, який 

треба буде знайти при обшуці, або чи правду каже особа при її допиті 

та ін. 

Звичайно, що такого роду реакція є лише орієнтовною і не може 

бути покладена в основу доведення вини особи. Тому не можна 

погодитися з самою постановкою питання про так звану поліграфічну 

експертизу, тобто про доведення вини певної особи на підставі тих 

чи інших її психологічних реакцій на візуальну (у першу чергу, 

знакову або вербальну) чи звукову інформацію. Але як сучасний стан 

дослідження психіки, так і той, що може бути колись, не може 

виключити всіх можливих причин психологічної реакції людини на ті 

чи інші подразники, поміж яких завжди будуть і ті, які ще не 

досліджені чи які не мають об’єктивних ознак.  

Тому поліграфічне дослідження не має перспективи не тільки на 

рівні експертного, а й іншого дослідження, навіть у межах кадрової 

роботи з претендентами на ті чи інші посади в антиделіктних органах. 

При цьому не буде зайвим наголосити, що стара назва такого роду 

досліджень, як “детектор брехні” виявляється у цьому аспекті ще 

більш безглуздим, оскільки діагностуються психологічні реакції 

людини. Оцінку ж цим реакціям з точки зору брехні чи правдивості 

свідчень людини має дати не якийсь технічний детектор чи навіть 

експерт, а співробітник антиделіктного органу, у провадженні якого 

знаходиться відповідна справа із наявною сукупністю інших доказів 

та видів антиделіктної інформації, що мають бути досліджені повно, 

всебічно і об’єктивно, не додаючи наперед установленої сили певним 

доказам чи іншому виду антиделіктної інформації.  

За допомогою речових джерел антиделіктну інформацію 

можна отримати у процесі таких процесуальних дій, як:  

1. Різні види слідчого огляду (ст. 255 Проекту нового КПК – огляд 

місцевості, приміщень, предметів, документів, трупів людини, 

тварин тощо; ст. 257 – огляд місця події). 

2. Освідування особи (ст. 258 Проекту нового КПК). 

3. Огляд і впізнання трупа людини (ст. 259 Проекту нового КПК). 
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4. Ексгумація трупа людини (ст. 260 Проекту нового КПК). 

5. Обшук різного роду об’єктів (ст. 262 Проекту нового КПК).  

6. Виїмка (ст. 263 Проекту нового КПК).  

7. Обшук особи і виїмка у неї певних речових джерел (ст. 265 

Проекту нового КПК).  

8. Пред’явлення для впізнання (ст. 250 і 251 Проекту нового КПК). 

9. Перевірка показань на місці (ст. 253 Проекту нового КПК). 

10. Слідчий експеримент (ст. 254 Проекту нового КПК).  

11. Накладення арешту на банківські рахунки, цінності та інше майно 

підозрюваного, обвинуваченого, підсудного або осіб, які несуть за 

законом майнову відповідальність за його дії чи дії неосудного, і 

передачі цінностей та майна на зберігання (ст. 271 Проекту нового 

КПК). 

12. Накладення арешту на кореспонденцію, її огляд і виїмка (ст. 268 і 

269 Проекту нового КПК). 

13. Отримання інформації з каналів зв’язку (ст. 268 і 269 Проекту 

нового КПК).   

14. Експертне дослідження (ст. 274, 275 та ін. Проекту нового КПК).  

15. Отримання зразків на експертне дослідження (ст. 142 і 279 

Проекту нового КПК). 

16. Освідування особи (судово-медичне, слідче) (ст. 258 Проекту 

нового КПК). 

17. Аналогічні судові дії (ст. 388 Проекту нового КПК – проведення 

експертизи; ст. 392 – огляд речових доказів; ст. 393 – оголошення 

документів; ст. 394 – огляд місця події; ст. 395 – перевірка 

показань на місці; ст. 396 – судові доручення з проведення 

вказаних та інших слідчих дій). 

18. Особисте дослідження, яке на сьогодні є позапроцесуальним, але 

має, на що вже зверталася увага (див. питання 6, лекція 3), стати 

процесуальною дією і разом з усіма видами огляду, ексгумацією 

трупа, виїмкою, обшуком, отриманням зразків та експертизою 

бути допущене до порушення кримінальної справи, якщо 

ставиться мета за допомогою вказаних процесуальних дій 

отримати достатні дані про наявність чи відсутність у дії ознак 

злочину або інших обставин, що можуть стати основою для 

відмови у порушенні кримінальної справи.  

Поряд із цим передбачені Проектом нового КПК, по суті, 

позапроцесуальні гласні дії з отримання від фізичних та юридичних осіб 

речових джерел (трасосубстанцій, документів) (ст. 203 “Витребування 

матеріалів”, ст. 205 “Прийняття предметів і документів”, ст. 267 

“Добровільна видача фізичними і юридичними особами предметів і 
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документів”) та ін., як уже зазначалося (див. питання 5, лекція 3), 

підмінює існуючі процесуальні дії з виїмки чи обшуку і, на відміну від 

них, спрямовує співробітників антиделіктних органів на інертне 

ставлення до пошуку необхідних речових джерел, а тому не може 

вважатися достатньо обґрунтованою дією, у ході якої можна 

отримати певну антиделіктну інформацію. 

Більше того, частина процесуальних дій, як це вбачається, 

дозволяє отримати антиделіктну інформацію одночасно від 

особистих джерел і за допомогою речових джерел, у першу чергу:  

1. Пред’явлення для впізнання (ст. 250 і 251 Проекту нового 

КПК).  

2. Перевірки показань на місці (ст. 253 і 395 Проекту нового 

КПК).  

3. Експерименту (ст. 254 і 396 Проекту нового КПК).  

4. Отримання інформації з каналів зв’язку, носіями якої можуть 

бути різного роду аудіовідеозаписи, що самі по собі вже є 

документами (ст. 268 і 269 Проекту нового КПК).  

5. Певних видів експертного дослідження (ст. 274, 275, 388 та ін. 

Проекту нового КПК).  

6. Накладення арешту на кореспонденцію, її огляд і виїмка (ст. 

268 і 269 Проекту нового КПК).  

Поряд із цим вказані дії разом із дослідженням речових джерел 

передбачають ще й спілкування з певною особою:  

 Отримання біологічних зразків на судово-медичну експертизу 

(ст. 142 Проекту нового КПК).  

 Освідування особи (ст. 258 Проекту нового КПК).  

 Обшук різного роду об’єктів (ст. 262 Проекту нового КПК). 

 Виїмка (ст. 263 Проекту нового КПК).  

 Обшук особи і виїмка у неї певних речових джерел (ст. 265 

Проекту нового КПК).  

2.6. Накладення арешту на банківські рахунки, цінності та інше 

майно підозрюваного, обвинуваченого, підсудного або осіб, які несуть за 

законом майнову відповідальність за його дії чи дії неосудного, і 

передачі цінностей і майна на зберігання (ст. 271 Проекту нового КПК). 

Позапроцесуальними гласними діями з отримання інформації 

за допомогою речових джерел на сьогодні традиційно є огляд та 

особисте дослідження. 

Але на практиці як такі у контексті отримання антиделіктної 

інформації від особистих джерел і за допомогою речових джерел 

виступають і допит, пред’явлення для впізнання, виїмка, обшук та 
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деякі інші, які в певній мірі проводять і ордисти, чого, як уже 

підкреслювалося (див. питання 6, лекція 3), у контексті забезпечення 

безперервного ланцюжка процесуального документування треба 

уникати, особливо якщо це стосується роботи з речовими джерелами. 

Підбиваю підсумок, доцільно підкреслити, що висловлені 

традиційно криміналістичні положення, по суті, повинні скласти 

наукові основи полінаукового юридичного процедурного напряму 

“Теорія антиделіктної інформації”, який може мати загальну і особливу 

частину.  

Особливу частину більш правильно представити у вигляді такої 

кількості розділів, скільки є основних нормативно-процедурних 

систем, тобто у вигляді конституційно-процесуального, 

антикримінально-проце-суального, цивільно-процесуального, 

арбітражно-процесуального, адміно-регламентного, трудо-

регламентного та ордо-регламентного розділів. Причому останній з 

розділів презентує негласну нормативноправову регламентацію 

роботи з особистими і речовими джерелами, а всі інші – гласну. 


