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ПИТАННЯ 4
Сутність і видовий поділ речових

джерел

Існуючі точки зору з приводу сутності та видового поділу речових 
джерел свідчать про те, що більшість авторів розуміє дану проблему у 
контексті чинного і проекту нового процесуального законодавства як 
неподільні речові джерела – так звані “речові докази” (ст. 78 КПК 
України, ст. 161 Проекту нового КПК) (1.15) і “документи” (ст. 83 
КПК України, ст. 164 Проекту нового КПК) (4, с. 71-74; 8; 14, с. 457-
463; 27; 35; 36; 37; 91, с. 24-37; 96, с. 21-29; 106, с. 4-6; 127, с. 228-229, 
235-236; 130; 139; 154; 159, с. 327-330; 160, с. 25-28; 205; 206; 221,       
с. 211-229; 230, с. 52-54; 232; 262, с. 234-700; 267; 309, с. 90; 311,               
с. 96-97 та ін.). Зокрема єдиним словосполученням “речові докази”, з 
одного боку, іменується все можливе розмаїття подібного роду 
об’єктів, а з іншого – презентується певний перелік предметів, що 
зазвичай зустрічаються як такі на практиці й іноді це 
словосполучення розглядається як видовий поділ речових доказів в 
залежності від їх зв’язку з подією злочину (23, с. 120; 262, с. 257; 263, 
с. 23 та ін.). 

Проте даний підхід практично не відображає видового поділу 
речових доказів і, більше того, з наукової і прикладної точок зору 
поступається класифікації антиделіктних слідів за характером зв’язку 
з подією злочину (97, с. 27; 100, с. 305-307; 103, с. 3-4; 104, с. 252; 
107, с. 19-20; 108, с. 24; 175, с. 123-127; 269, с. 34-36 та ін.), яка в 
удосконаленому вигляді представлена окремо (див. питання 1, лекція 
3).

Надто заплутаною виглядає дана проблема і в інших чинних 
процесуальних кодексах: КАС, ЦПК і ГПК України, коли сутність 
традиційних речових доказів і документів визначається надто 
загально і майже аналогічно, а документами, окрім цього, вважають 
лише так звані “письмові докази” (ст. 79 і 80 КАС України; ст. 64 і 65 
ЦПК України; ст. 36 і 37 ГПК України). Більше того, ч.1 ст. 80 КАС 
України до речових доказів відносить магнітні, електронні та інші 
носії аудіовізуальної інформації, що, навпаки, притаманне 
документам. 
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Існуючі точки зору щодо видового поділу документів також надто 
полярні. Одні автори розуміють документи більш широко – як письмові, 
графічні документи, фото-, кіно- і звукодокументи (206, с. 7); фото- та 
кінодокументи (світлодокументи) і фонограми (звукодокументи) (304,           
с. 8284); письмові акти або документи, кіно- і відеодокументи, 
креслення, схеми, перфокарти, телеграфні й телетайпні стрічки, 
магнітні стрічки, фотодокументи, кодові тести ЕОМ, дискети, 
електронні документи, машинописні й друкарські тексти, паперові 
гроші, пластикові картки, носії комп’ютерної інформації  (23, с. 364-
395; 126, с. 83-129, 190, 197-227, 433-481) тощо. Наприклад, на думу 
Г.М. Міньковського і В.Г. Танасевича, “по способу фиксации 
сведений о существенных для дела обстоятельствах целесообразно 
различать: 1) документы, исполненные с помощью букв; 2) 
документы, исполненные с помощью условных, графических 
изображений и специальных знаков (схемы, графики, чертежи, 
рисунки и т.п.); 3) документы, исполненные с помощью 
звукозаписи” (262, с. 669).

Інші вчені, навпаки, не відносять до документів кінострічки, 
фонограми, фотознімки, статті, книжки (139, с. 12, 13); фотографії, 
кінострічки і графічні зображення (68, с. 55-59) та ін. Із цим можна 
погодитися лише частково, коли такого роду носії є засобами фіксації 
результатів слідчих, судових і експертних дій, і, як наслідок цього, по 
суті є не документами, а нарівні з протоколами і висновком 
експертизи – процесуальною формою представлення значущих для 
правильного вирішення справи відомостей.

Отже, викликають заперечення позиції окремих авторів (85, с. 12; 
159, с. 327 та ін.) і положення п. 3 ст. 164 Проекту нового КПК 
України, згідно з якими “до документів можуть відноситись 
матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії 
інформації, які містять відомості про обставини, встановлені в ході 
ордистичних (опера-тивно-розшукових) заходів, слідчих і судових дій 
у порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законами 
України”.

Проте найбільш конструктивний і цілеспрямований пошук 
сутнісних ознак традиційних речових доказів і документів проходив у 

контексті розмежування документів як власне документів і як 
речових доказів (38, с. 284-285; 139, с. 29, 34-35; 159, с. 330; 255, с. 
334-335; 262, с. 647-648, 669-273; 291, с. 152; 301, с. 206-207 та ін.). 

Наприклад, В.К. Лисиченко у цьому аспекті підкреслює, що “по 
характеру информации и способам ее получения в процессе 
доказывания документы подразделяются на три группы: 1) 

документы как самостоятельные источники доказательств; 2) 
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документы, являющиеся вещественными доказательствами просто 
как документы, связанные с событием преступления, 

обстоятельствами обнаружения и изъятия; 3) документы –
вещественные доказательства, т.е. письменные акты, имеющие 

одновременно значение для дела своим содержанием и свойствами 
вещественных элементов (бумага, штрихи текста и др.) или 

признаками подделки (исправления, дописки и т.п.) (139, с. 29, 34-35), 

Але і в даному, і в інших указаних випадках вбачається виявлення 
лише окремих сутнісних ознак, які можуть розмежувати між собою 
традиційні речові докази і документи. З урахуванням цього 
заслуговує на увагу новітній підхід до розв’язання даної проблеми 
(98,             с. 236-238; 99, с. 97-104; 100, с. 293-297; 101, с. 102-106 та 
ін.), коли основна увага були приділена, з одного боку, 
обґрунтуванню положення про те, що речові джерела доказів за 
характером і способом фіксації антиделіктної інформації поділяються 
на дві великі групи: трасосубстанції і документи, а перші, у свою 
чергу, ще на траси і субстанції. Причому траси, на відміну від 
традиційного їх розуміння лише як лінійних слідів (23, с. 136-139; 163 
та ін.), розглядалися вже у контексті будь-яких матеріально 
фіксованих відображень, що вже більше узгоджувалося з фактичними 
об’єктами “Трасології”, яка разом із “Субстанціологією” має скласти 
часткове вчення “Слідо-знавство” (271, с. 163-164), оскільки 
антиделіктні сліди практично можуть бути представлені присутністю 
чи відсутністю як трас, так і субстанцій, або комбінацією цих 
ситуацій (92, с. 32-36, 55, 180; 94,      с. 16, 19; 95, с. 77-84; 93, с. 33-36; 
96, с. 49, 65; 97, с. 122-126; 98,              с. 236; 99, с. 106-108; 100, с. 
293-294; 101, с. 111-113; 102, с. 119-132; 269, с. 33-38 та ін.; див. 
питання 7, лекція 3).

З іншого боку, набула поступового розвитку ідея видового поділу 
трасосубстанцій і документів в залежності від процесуальних і 
методичних особливостей роботи з ними, коли трасосубстанції 
поділялися на чотири (93, с. 103; 95, с. 305 та ін.), п’ять (94, с. 11-12; 
96, с. 24-25; 97, с. 284-285 та ін.) і в остаточному варіанті – шість 
різновидів (макрооб’єкти, з процесуальної точки зору – речові докази; 
мікрооб’єкти і мікроречові докази; ультрамікрооб’єкти і 
ультрамікроречові докази; ультраоб’єкти і ультраречові докази; 
параоб’єкти і параречові докази; латентнооб’єкти і латентноречові 
докази) (98, с. 236-237; 99, с. 98-99; 100, с. 294-295; 101, с. 103-105; 
105, с. 232-234; 106, с. 5; 269, с. 25-26 та ін.). Проте вказані різновиди 
трасосубстанцій фактично є саме джерелами доказів, а не власне 
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юриспруденції: Лекція 1 / За наук. ред. проф. О.А. Кириченка. – Миколаїв: Вид-во 
МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 268 с.; 4. Робоча програма та інше навчально-
методичне забезпечення спецкурсу “Сучасні проблеми юриспруденції” / Кириченко 
О.А., Кириченко С.А., Ланцедова Ю.О., Ткач Ю.Д., Тунтула О.С. Миколаїв: Вид-во 
МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 72 с.; 5. Робоча програма, плани занять та інше 
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О.А. Кириченка. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 68 с.; та ін., 
частина з яких рекомендовані як основна література до лекційного заняття (див. 
заняття 13). 
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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.
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доказами. Тому різновиди трасосубстанцій краще за все іменувати, 
наприклад, “мікроречовими джерелами доказів” та ін., що у контексті 
речових доказів збігалося б із узагальнюючим найменуванням усіх 
речових джерел доказів, а тому у даному випадку більш правильним 
буде застосування похідного від макрооб’єктів словосполучення 
“макроречові джерела доказів”.    

Документи ж спочатку поділялися на дев’ять (98, с. 237; 101,             
с. 105-106 та ін.), потім десять (269, с. 26-27 та ін.) і в решті-решт –
одинадцять видів (письмодокументи, образодокументи, фотодокументи, 
кінодокументи, відеодокументи, фонодокументи, 
голографодокументи, електрографодокументи, електроннодокументи, 
комп’ютеродокументи) (99, с. 99-100; 100, с. 297-298; 105, с. 235; 106, 
с. 5 та ін.). 

Підтримка і вдосконалення викладених новацій (107, с. 12, 17-18; 
108, с. 16, 22-23; 175, с. 123-127; 176, с. 202-205; 179; 180; 181; 183; 
184 та ін.) робить найбільш обґрунтованими такий варіант 
розв’язання даної проблеми:  

1. Під речовими джерелами антикримінальної інформації
треба розуміти різного роду матеріальні об’єкти, вивчення зовнішніх і 
внутрішніх проявів яких має значення для правильного вирішення 
справи (якісного, ефективного і раціонального ведення боротьби з 
певним злочином), а характер цих проявів і особливості отримання 
інформації у загальному плані визначає поділ речових джерел на 
трасосубстанції і документи.

2. Трасосубстанціями є будь-які речові джерела, які можуть мати 
значення для вирішення вказаних завдань антикримінальної 
діяльності, таких, як: 

2.1. Субстанції, тобто речові джерела, що мають антикримінальне 
значення за своїми субстанціональними властивостями (ознаками 
зовнішньої і внутрішньої будови, якісно-кількісним складом тощо). 

2.2. Траси, значення яких у антикримінальній діяльності 
проявляється через дослідження їх трасологічних зв’язків (просторове 
матеріально фіксоване відображення ознак трасоутворюючого 
об’єкта) із подією злочину, що, у свою чергу, обумовлює наявність 
таких матеріально фіксованих відображень: 

2.2.1. Відбитки, тобто матеріально фіксоване відображення ознак 
зовнішньої будови трасоутворюючого об’єкта (будь-якого твердого 
тіла) на будь-якому іншому твердому тілі чи у свідомості людини 
(трасосприймаючі об’єкти), що дає можливість провести 
індивідуальну чи групову ідентифікацію трасоутворюючого об’єкта і 
цим самим встановити будь-які відомості про факти у цілому чи їх 
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окремі сторони, що мають антикримінальне значення. 
2.2.2. Діагностичні відображення – матеріально фіксоване 

відображення загального характеру зовнішньої дії (трасоутворюючий 
об’єкт) на будь-якому твердому тілі чи у свідомості людини 
(трасосприймаючі об’єкти), за якими можна діагностувати факт такої 
зовнішньої дії і цим самим установити аналогічну антикримінальну 
інформацію. 

2.2.3. Ситуативні відображення – матеріально фіксоване 
відображення механізму (ситуації) взаємодії певних 
трасоутворюючого і трасосприймаючого об’єктів, що надає 
співробітникам антиделіктних органів можливість отримати 
конкретну антиделіктну інформацію4 (176, с. 202 та ін.).

3. Документами у сфері боротьби зі злочинами є такі речові 
джерела, які мають антикримінальне значення особливим характером 
і способом фіксації в них знакового (знаки, символи тощо) та іншого 
візуального чи звукового формалізованого відображення інформації 

4 Прикладом відбитків можуть бути відбитки папілярних візерунків на шибці скла, 
підошви взуття на ґрунті, коліс автотранспорту на дорозі тощо, діагностичних 
відображень – мікровідображення факту підчистки на папері у вигляді часткової 
руйнації поверхневого шару паперу, його волохатість, розтріскування та ін.; 
ультрамікровідображення первинного чи вторинного короткого замикання на мідних 
електропроводах у вигляді певної форми і розмірів кратерів та інших руйнацій 
поверхневого шару окисної плівки цього проводу тощо; ситуативних відображень –
відображення у вигляді певного розміру, форми і напрямку крапель крові на стелі, за 
якими можна судити про те, у якій позі знаходився потерпілий і про знаряддя 
поранення у момент злочину та ін.; відображення у вигляді певного розміру, форми і 
напрямку крапель нафтопродуктів з автомобіля, за якими можна судити про напрямок і 
приблизну швидкість, з якою цей транспорт рухався, тощо (176, с. 202 та ін.).   

5Узагальнення практики дозволило О.А. Кириченку дійти висновку, що суб’єкти 
проведення слідчих і судових дій при роботі з ультрамікрооб’єктами через указані 
недоліки процесуального законодавства змушені йти на такі порушення: 
1. Залучати ультрамікрооб’єкти до справи як речові докази: 
1.1. Без їх слідчого огляду, опису у протоколі та у постанові про залучення до справи, 

що мало місце у 37% вивчених кримінальних справ. 
1.2. Із фальсифікацією протоколів огляду і постанови про залучення до справи шляхом 

внесення в них опису ультрамікрооб’єктів із наступного висновку експертизи 
(23%). 

1.3. Із внесенням у протокол слідчого огляду опису ультрамікрооб’єктів зі слів 
спеціаліста, що брав участь у цій процесуальній дії, у той час як самі ультра-
мікрооб’єкти і задокументовані їх ознаки слідчим і понятими фактично не 
сприймалися (і не могли бути сприйняті) (13%). 

1.4. Наступним внесенням у протокол огляду опису ультрамікрооб’єктів зі слів 
спеціаліста, що брав участь в їх дослідженні з цією чи з більш широкою метою за 
відсутності понятих і належного документування (5%). 

2. Використовувати ультрамікрооб’єкти як речові докази без виконання вимог чинного 
КПК, у тому числі й винесення постанови слідчого чи ухвали суду про залучення їх до 
справи як таких (22%) (95, с. 146147; 97, с. 236 та ін.).     
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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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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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про людину та інші речові джерела.
Удосконалений варіант видового поділу трасосубстанцій і 

документів (107, с. 12-14; 108, с. 17-18; 175, с. 123-127; 176, с. 202-
205; 179; 180; 181; 183; 184 та ін.) може бути представлений таким 
чином. 

Підкресливши обґрунтованість висновку про те, що відсутність у 
чинній редакції ст. 78-81, 190-196, 313 та ін. КПК України, та, на жаль, 
у ст. 161-163, 255-261, 392, 394 та ін. Проекту нового КПК України 
видового поділу трасосубстанцій та особливої регламентації роботи з 
кожним із видів призводить на практиці до чисельних порушень, у 
тому числі й фальсифікації процесуальних документів5, вважаємо за 
необхідне підтримати видовий поділ трасосубстанції у контексті 
методичних (криміналістичних, ордистичних) і процесуальних
особливостей роботи з ними на: 

1. Макрооб’єкти (макроречові джерела доказів), тобто такі 
трасосубстанції, достатньо великі розмірні характеристики та інші 
властивості яких дозволяють суб’єктам проведення досудових і 
судових дій, дають можливість працювати безпосередньо з ними, без 
застосування технічних засобів і методів, що розширюють 
можливості органів зору та інших органів сприйняття людини (нюх, 
тактильні почуття тощо), і без залучення спеціальних знань у формі 
експертизи. Тому лише щодо такого роду трасосубстанцій у повному 
обсязі можуть бути застосовані вимоги чинного і перспективного 
законів, зокрема ст. 79 КПК України і ст. 161 Проекту нового КПК 
про їх огляд слідчим у присутності понятих чи суддею – учасників 
судового засідання; документування у протоколі індивідуалізуючих їх 
морфологічних ознак (розмір, форма, колір, характер поверхні тощо), 
при необхідності “зняття з них відтисків, виготовлення з них зліпків, 
фотознімків, діапозитивів, голограм, відеозаписів, кінофільмів чи 
виготовлення з них іншим способом копій, зображень чи відтворень”, 
залучення до справи відповідною постановою слідчого чи судді або 
ухвалою суду (з урахуванням новітньої термінології як уже 
макроречових джерел доказів); ст. 313 КПК України і ст. 392 Проекту 
про їх пред’явлення учасникам судового засідання, щоб ті мали 
можливість звернути увагу суду на значущі для правильного 
вирішення справи ознаки такого роду трасосубстанцій та ін.  

2. Мікрооб’єкти (мікроречові джерела доказів), тобто такі 
трасосубстанції, незначні розмірні характеристики яких хоча і 
дозволяють суб’єктам досудових і судових дій працювати 
безпосередньо і без залучення спеціальних знань у формі експертизи, 
що не утворює перешкод виконанню всіх викладених вимог чинного 
законодавства, але вимагають вже застосування при цьому 
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позалабораторних збільшувальних засобів. Все це обумовлює 
необхідність виділення такого роду трасосубстанцій в окремий вид і 
відображення вказаних особливостей роботи з ними в 
удосконаленому процесуальному законодавстві, після виконання 
вимог якого вони вже мають іменуватися “мікроречові джерела 
доказів”.

3. Ультрамікрооб’єкти (ультрамікроречові джерела доказів), 
тобто такі трасосубстанції, подальше зменшення розмірних 
характеристик яких робить безпосередню роботу з ними можливою 
лише за допомогою лабораторної збільшувальної техніки та із 
залученням спеціальних знань у формі експертизи. З огляду на це 
чинний порядок роботи з речовими доказами щодо 
ультрамікрооб’єктів виконати вже неможливо, і тому виникає 
необхідність не тільки такого роду трасосубстанції виділити у 
самостійний вид, а й удосконалити в новому КПК роботу з ними 
таким чином, щоб суб’єкти досудових і судових дій були зобов’язані 
зібрати лише ймовірні носії ультрамікрооб’єктів, що краще робити за 
участю майбутнього експерта і відображати як у протоколі слідчої чи 
судової дії, так і у висновку експертизи в якості початкового її етапу 
(95, с. 172-173 та ін.), та призначити експертизу із завданням 
виявлення подальшого збирання і дослідження самих 
ультрамікрооб’єктів. У такому разі морфологічні ознаки, що 
індивідуалізують ультрамікрооб’єкти, має виявляти і документувати 
експерт, який повинен залучити ці трасосубстанції відповідним 
записом вже як ультрамікроречові джерела доказів до висновку 
експертизи, а також визначити упаковку та інші умови їх зберігання. І 
лише через висновок експертизи і первинні процесуальні документи 
зі збирання ймовірних носіїв може бути реалізоване доказове 
значення ультрамікроречових джерел доказів. У той же час 
макроречові та мікроречові докази можуть виступити як такі й 
безпосередньо, наприклад при огляді учасниками судового засідання, 
що, однак, має бути задокументовано у протоколі як процесуальній 
формі представлення такого роду відомостей.      

4. Ультраоб’єкти (ультраречові джерела доказів), тобто 
трасосубстанції, настільки мізерні, що не можуть бути сприйняті 
візуально навіть за допомогою лабораторних збільшувальних засобів, 
а тому потребують аналогічного ультрамікрооб’єктам удосконалення 
процесуального закону, за винятком того, що експерт у висновку 
експертизи документує не морфологічні ознаки ультраоб’єктів (що 
зробити вже неможливо), а процес і результати застосування до їх 
імовірних носіїв опосередкованих методів якісно-кількісного аналізу. 
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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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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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Самі ж ультраоб’єкти, якщо вони ще збереглися, залучаються до 
висновку як ультраречові джерела доказів.

5. Параоб’єкти (параречові джерела доказів), тобто такі 
трасосубстанції, безпосередня робота з якими непідготовлених 
суб’єктів досудових і судових дій неприпустима через наявність у них 
небезпечних для життя і здоров’я людини властивостей 
(радіоактивності, отруйності тощо), що з огляду на етичні перепони 
обумовлює необхідність аналогічного ультрамікрооб’єктам порядку 
роботи. Як імовірний носій параоб’єктів може розглядатися й місце 
події чи інше місце їх знаходження у цілому, яке слідчий чи суддя у 
певних межах має передати експерту, підготовленому до того, щоб не 
завдати шкоди своєму здоров’ю.

Експерт повинен залучити такого роду трасосубстанції до 
висновку як параречові джерела доказів, чітко визначивши їх 
упаковку, місце і порядок зберігання та подальшого поводження з 
ними (97. с. 235; 108, с. 20; 269, с. 28-29 та ін.).

6. Латентнооб’єкти (латентноречові джерела доказів), тобто 
такі трасосубстанції, безпосередня робота з якими суб’єктів 
досудових і судових дій неможлива через наявність у цих речових 
джерел неусувних ознак латентності або усунення яких можливе 
лише із залученням спеціальних знань у формі експертного 
дослідження, з огляду на що у даному випадку доцільний порядок 
роботи, аналогічний при усувних ознаках латентності –
ультрамікрооб’єктам, а при неусувних – ультраоб’єктам. Причини 
латентності трасосубстанцій можуть бути різними: особливості їх 
яскравості і кольору, прихованість за шаром інших речовин, 
особливості поверхні їх носія, наприклад його ворсистість, та ін.

Що ж стосується документів, то необхідність такої особливої 
процесуальної регламентації роботи з кожним їх різновидом поки що 
не вбачається. Проте видовий поділ документів надто бажаний у 
контексті відображення їх методичних (криміналістичних, 
оперативно-розшукових) особливостей і з точки зору більш широкого 
інформування суб’єктів проведення процесуальних дій має бути 
відображений в удосконаленому КПК України (див. питання 6, лекція 
3).                  

Оскільки розвиток інформаційних технологій буде сприяти появі 
нових різновидів документів, їх перелік, на відміну від трасосубстанцій, 
може бути лише орієнтовним, наприклад, у загальному плані таким: 
1. Письмодокументи у вигляді рукописних, машинописних, 

комп’ютерних, друкарських та інших текстів письмової мови, у 
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необхідних випадках з відповідними реквізитами: штампами, 
печаткою, підписами та іншими засвідчувальними засобами. 

2. Образодокументи, тобто різноманітні таблиці, схеми, малюнки, 
картини та інші художні зображення. 

3. Фотодокументи, представлені фотоплівками, діафільмами, 
діапозитивами, фотографіями та іншими носіями фото-світлового 
зображення. 

4. Кінодокументи у вигляді кіноплівок та інших носіїв кінопродукції. 
5. Відеодокументи, представлені плівками, дисками та іншими 

носіями відеозапису. 
6. Фонодокументи у вигляді магнітофонних або диктофонних 

плівок, лазерних дисків та інших носіїв звукозапису. 
7. Голограмодокументи, що являють собою різноманітні 

голографічні (тривимірні) зображення людей та інших речових 
джерел. 

8. Електрографодокументи, які можуть бути представлені 
ксерокопіями, факсокопіями та іншими аналогічними 
електрографічними копіями документів та інших речових джерел. 

9. Електроннодокументи у вигляді електронних записників, 
пейджерів та інших подібних електронних носіїв. 

10. Комп’ютеродокументи, представлені твердими або гнучкими 
дисками (дискетами), лазерними дисками та іншими носіями 
комп’ютерної інформації. 
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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 


