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офіційного опонента доктора юридичних наук, професора, заслуженого 
юриста України Татарова Олега Юрійовичана дисертацію 

Лушпієнка Вадима Миколайовича«Показання свідка як 
процесуальне джерело доказів у кримінальному процесі України», подану 

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза;оперативно-розшукова діяльність

Актуальність теми дисертації Лушпієнка В.М. зумовлена потребами 

розроблення нових науково обґрунтованих пропозицій, спрямованих на 

визначення правового статусу свідка у кримінальному процесі та предмет показань 

свідка.

Незважаючи на існування досить великого обсягу наукових досліджень про 

свідка і його показання в кримінальному процесі, значна частина проблемних 

питань теоретичного і практичного характеру, які стосуються показань свідка у 

кримінальному процесі України, залишається не дослідженими або 

малодослідженими, особливо ті, які з’явилися з прийняттям КПК України 2012 

року, тимчасовою окупацією АР Крим та окремих районів Донецької та Луганської 

областей. Тому, з точки зору дотримання міжнародних стандартів прав людини і з 

врахуванням практичного досвіду застосування норм КПК України, потребують 

подальшого глибокого наукового дослідження проблемні питання поняття і місця 

показань свідка у системі процесуальних джерел доказів, співвідношення 

процесуального значення показань свідка, які даються слідчому і прокурору під час 

досудового розслідування і суду під час судового розгляду, порядку проведення 

перехресного допиту свідка, одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб, допустимості показань з чужих слів, особливостей допиту свідків, які

київського національного унівемшеті/ 
L . Тараса Шевченка



проживають на тимчасово окупованій території України, та інші. Все це свідчить 

про актуальність теми дисертаційної роботи, що і обумовило її вибір.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.Результати дисертаційного 

дослідження Лушпієнка В.М.є науково обґрунтованими, їх достовірність 

підтверджується правильно обраною методологічною базою та досить 

репрезентативною емпіричною базою, якустановлять складають результати 

вивчення відповідних рішень ЄСПЛ, судових рішень з ЄДРСР, узагальнень судової 

практики щодо розгляду слідчими суддями клопотань про застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження, здійснення ними допитів свідків та 

одночасних допитів за участю свідків, матеріалів 210 кримінальних проваджень (які 

розслідувалися слідчими Генеральної прокуратури України, прокуратури 

Автономної Республіки Крим, податкової міліції м. Києва ДФС України, Головного 

управління Національної поліції у Сумській області у період з 2016 по 2018 pp.), а 

також власний практичний досвід роботи дисертанта на посадах слідчого, старшого 

слідчого, заступника начальника слідчого відділу та начальника слідчого відділу.

Структура роботи забезпечує логічну послідовність викладення 

матеріалу та засвідчує системний характер наукового дослідження. Об’єкт і 

предмет дослідженнявизначені вірно.Об’єкт дослідження визначений як 

правовідносини, що виникають з приводу залучення осіб до участі у кримінальному 

провадженні як свідків. Предметом дослідження є показання свідка як 

процесуальне джерело доказів у кримінальному процесі України.

Вказані об'єкт і предмет дослідження окреслюють проблемні 

питанняпроцесуальноїдіяльності у кримінальних провадженнях.

Перелік обраних для дослідження питань, змістовне описання в 

авторефераті та дисертації викладеного матеріалу дає в цілому можливість 

встановити сутність і значення вивчених проблем та вказує на зв’язок даного 

дослідження із відповідними програмами, планами.

Дисертаційне дослідженняузгоджуєтьсяіз Національною стратегією у сфері
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прав людини, затвердженою Указом Президента України від 25 серпня 2015 р. № 

501/2015. Робота відповідає Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових 

досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України 07 вересня 2011 р. № 942, планів науково- 

дослідних робіт юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка за напрямом досліджень юридичного факультету 

«Доктрина права в правовій системі України: теоретичні та практичні аспекти» 

(номер теми 11БФ042-01, державна реєстрація 01111и008337), а також кафедри 

правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тему 

дисертації затверджено Вченою радою юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 20 грудня 2013 р. (протокол 

№ 4).

Здобувачемвдало й коректно сформульовано мету дослідження, яка 

полягає у одержанні нових наукових результатів дослідження сутнісних ознак та 

змісту правового статусу свідка в кримінальному процесі України, а також 

особливостей отримання, перевірки та оцінки показань свідка як процесуального 

джерела доказів і формулювання науково-обґрунтованих висновків та пропозицій 

щодо удосконалення правових норм, що регулюють участь свідка в кримінальному 

процесі України, порядок отримання і використання в доказуванні його показань.

Використані дисертантом методи дослідження дали можливість 

сформулювати положення, висновки і рекомендації, що характеризуються 

новизною. Прикладний характер дослідження дозволив авторові сформулювати 

пропозиції,спрямовані на підвищення ефективності діяльності органів 

досудового розслідування.

Наукова новизна полягає в тому, що вперше в Україні на монографічному 

рівні на основі положень КПК України 2012 року комплексно досліджено 

теоретичні та практичні проблеми отримання, перевірки, оцінки і використання 

показань свідка як процесуального джерела доказів у кримінальному провадженні 

України.

Дисертантом сформульовано нові наукові положення, висновки і



пропозиції, що мають важливе теоретичне та практичне значення. 

Заслуговують на увагу, зокрема, наступні положення наукової новизни 

дисертації. Автором впершеюбґрунтовано, що положення ч. 4 ст. 95 КПК про 

заборону суду обгрунтовувати судові рішення показаннями (зокрема і 

показаннями свідка), наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них є 

невиправдано категоричним, не відповідає практиці застосування ЄСПЛ 

підпункту (d) п.З і п.1 ст.6 ЄКПЛ і підлягає уточненню;обгрунтовано, що 

інститут показань свідка як джерело доказів у кримінальному процесі стосовно 

порядку їх отримання і правил оцінки пройшов складний шлях історичного 

розвитку від вимоги допиту раба як безправної особи тільки з застосуванням 

катування - в обвинувальному процесі за рабовласницького ладу; можливості 

застосування катування до свідка і віддання переваги показанням свідка 

залежно від його особи за теорією формальних доказів - у розшуковому 

(інквізиційному) процесі до оцінки показань свідка за принципом вільної 

оцінки доказів і наділення свідка комплексом процесуальних прав -  у 

сучасному кримінальному процесі; обґрунтовано, що сучасна загальна 

тенденція змін кримінального процесуального законодавства України, 

спрямована на посилення вимог дотримання прав людини у кримінальному 

процесі, безпосередньо стосується і свідка та його показань, що знайшло свій 

вияв, зокрема у доповненні правового статусу свідка правами не свідчити щодо 

себе, членів своєї сім’ї чи близьких родичів, правом на адвоката, а також у 

встановленні заборони використання як доказів показань свідка, отриманих з 

істотним порушенням прав і свобод людини; доведено, що предметом показань 

свідка у кримінальному процесі України є не тільки обставини, що підлягають 

доказуванню під час кримінального провадження, передбачені ч.І ст.91 КПК. 

Це можуть бути також обставини проведення відповідної слідчої (розшукової) 

дії у разі допиту в судовому розгляді як свідків понятих, зазначених у протоколі 

цієї слідчої (розшукової) дії (ч.7 ст.223 КПК), підстави та порядок проведення 

слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій у разі допиту як свідків 

керівника дипломатичного представництва чи консульської установи, капітана
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судна чи іншої уповноваженої ними особи, які проводили ці процесуальні дії в 

порядку, передбаченому главою 41 КПК (ч.З ст.519 КПК), а також підстави та 

порядок проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо допитується 

особа, яка проводила цю дію або залучалася до її проведення (ч.2 ст.256 КПК). 

Показання зазначених осіб можуть мати значення для оцінки допустимості 

фактичних даних, отриманих шляхом проведення такої слідчої (розшукової), 

негласної слідчої (розшукової) або іншої процесуальної дії як доказів у даному 

кримінальному провадженні; виявлено і розкрито особливості отримання і 

використання як доказів показань свідка, дійсні дані про особу якого не 

розкриваються, у зв’язку із небезпекою для життя та здоров’я свідка, а також 

його близьких;розкрито особливості допиту та оцінки показань свідків, які 

постійно проживають на тимчасово окупованій території України;розкрито 

особливості отримання і оцінки показань свідків, які надаються з чужих слів, 

зокрема зі слів померлих осіб.

Крім того, в дисертаційному дослідженні удосконалено ряд наукових 

положень, які у значній мірі удосконалюють сучасні знання про:дефініції 

правових конструкцій «залучення свідка до участі в кримінальному 

провадженні», «забезпечення безпеки свідка», «імунітет свідка», «визнання 

показань свідка недопустимими доказами»;теоретичні положення щодо поняття 

правового статусу свідка у кримінальному процесі та його особливостей у 

судовому провадженні;пропозиції щодо визначення моменту набуття особою 

статусу свідка, порядку підтвердження отримання особою повістки про виклик 

або ознайомлення з її змістом;підстави залучення та порядок проведення 

допиту свідка слідчим суддею під час досудового розслідування;порядок 

отримання та оцінки показань свідка з чужих слів; теоретичні положення щодо 

перевірки достовірності показань свідка, які надані під час досудового 

розслідування та судового розгляду.

Набули подальшого розвитку:теоретичні положення щодо визначення 

понять «джерело доказів», «свідок», «правовий статус свідка», «показання 

свідка», «предмет показань свідка», «прямий допит», «перехресний



допит»;класифікація показань свідка;теоретичні положення щодо правової 

природи допиту свідка та одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

свідків слідчим суддею;зміст, призначення та межі перехресного допиту 

свідка..

Перший розділдисертації «Свідок як учасник кримінального 

провадження», складається з чотирьох підрозділів.

Автором у  підрозділі /. /вдало сформульовано визначення поняття свідка, 

згідно з яким свідком є особа, яка не є підозрюваною, обвинуваченою або 

потерпілою і якій відомі факти та обставини, що підлягають доказуванню у 

кримінальному провадженні (ст. 91 КПК), і які вона сприймала особисто або від 

інших осіб. Вказано, що свідком є особа, роль якої у кримінальному процесі є 

незамінною. Незважаючи на те, що у такої особи немає особистого інтересу у 

справі та її роль є швидше допоміжною, без свідків вирішення кримінальних 

проваджень є неможливим. Проаналізовано права та обов’язки свідка, які 

закріплені чинним КПК України. Розглянуто підстави та особливості застосування 

до свідка заходів забезпечення кримінального провадження, притягнення його до 

кримінальної відповідальності за порушення ним покладених на нього обов’язків. 

Досліджено поняття та правовий статус свідка у кримінальному провадженні 

зарубіжних держав.

У підрозділі 1.2 дисертації обґрунтовано, що показання свідка є одним із 

основних джерел доказів у кримінальному процесі. Проаналізовано показання 

свідка як окреме джерело доказів, яке характеризується відповідними ознаками: 

Показання свідка можуть мати вирішальне значення для ухвалення судом 

обвинувального чи виправдувального вироку самостійно або в сукупності з іншими 

доказами. Неправдиві показання свідка, на яких ґрунтувався вирок, що набрав 

законної сили, можуть бути підставами для перегляду і скасування вироку за 

нововиявленими обставинами. Слушно вказано, що на сьогоднішній день серед 

вчених- процесуалістів немає єдності щодо визначення як самих доказів, так і їх 

джерел.



У підрозділі 1.3 дисертантомдосліджено генезис поняття свідка, його 

процесуального статусу та показань за часів Стародавньої Греції, Київської Русі, 

Великого Князівства Литовського тощо. Встановлено, що порядок отримання 

показань свідка і правила їх оцінки пройшли складний шлях історичного розвитку 

від вимоги допиту раба, як безправної особи, тільки з застосуванням катування в 

обвинувальному процесі - за рабовласницького ладу; можливості застосування 

катування до свідка і віддання переваги показанням свідка залежно від його особи 

за теорією формальних доказів - у розшуковому (інквізиційному) процесі, до оцінки 

показань свідка за принципом вільної оцінки доказів і наділення свідка комплексом 

процесуальних прав - у сучасному кримінальному процесі, зокрема правом не 

давати показання щодо себе, членів своєї сім’ї чи близьких родичів, правом на 

адвоката, встановлення недопустимості використання як доказів показань свідка, 

отриманих з істотним порушенням прав і свобод людини

Автором у  підрозділі 1.4з урахуванням того, що кримінальне 

процесуальне законодавство України за останнє десятиліття зазнало значного 

реформування,автором класифіковано показання свідків у кримінальному процесі, 

а також здійснено поділ показань свідка за видами.

У другому розділі«Показання свідка на стадії досудового розслідування», 

який складається з чотирьох підрозділів висвітлено наступне.

У підрозділі 2./проаналізовано способи виклику свідка, а також 

закцентовано можливості допиту свідка слідчим суддею під час досудового 

розслідування, який проводиться у встановлених законом випадках. Підставами 

залучення свідка до участі в досудовому розслідуванні є обгрунтоване припущення, 

що особа може дати показання, які мають значення для кримінального 

провадження, або ж обов’язковість участі свідка (зокрема, у зв’язку з його 

освідуванням, участю в слідчому експерименті). Автором розглянуто та 

запропоновано удосконалити порядок підтвердження отримання особою повістки 

про виклик або ознайомлення з її змістом, шляхом фіксування проведення цих дій у 

протоколі.



У підрозділі 2.2 автором розглянуто особливості проведення допиту свідка 

слідчим, прокурором та слідчим суддею. Досліджено підстави залучення та 

порядок проведення допиту свідка слідчим суддею під час досудового 

розслідування і його значення для забезпечення справедливого судового розгляду. 

Виявлено і розкрито особливості порядку отримання і використання як доказів 

показань свідка, дійсні дані про особу якого не розкриваються у зв’язку із 

небезпекою для життя та здоров’я свідка, а також його близьких. Досліджено 

особливості допиту свідків, які постійно проживають на тимчасово окупованій 

території України.

Автором розглянуто особливості проведення допиту неповнолітніх свідків. 

Виокремлено гарантії участі неповнолітнього як свідка у кримінальному 

провадженні. Встановлено, що важливою гарантією захисту прав та законних 

інтересів неповнолітніх свідків у кримінальному провадженні є участь адвоката, 

законного представника, психолога, педагога та лікаря {Підрозділ 2.3).

У підрозділі 2.4 проаналізовано процесуальні способи перевірки показань 

свідка шляхом його додаткового чи повторного допиту, одночасного допиту з 

іншими свідками або з іншими раніше допитаними особами для з’ясування причин 

розбіжностей в їх показаннях, проведення слідчого експерименту, інших слідчих 

(розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, а також особливості оцінки 

показань свідків, що є розумовою, логічною діяльністю

У третьому розділі дисертації «Показання свідка у  судовому 

провадженні» досліджено показання свідка у судовому провадженні.

У підрозділі 3.1 досліджено підстави та особливості виклику свідків до 

суду. Як правило, виклик свідків здійснюється судом не за власною ініціативою, а 

за клопотанням учасників судового провадження про здійснення судового виклику 

певних осіб до суду для допиту. Розглянуто різні способи виклику свідка до суду 

для надання показань під час судового розгляду, а також проаналізовано пропозиції 

науковців щодо вдосконалення підтвердження факту отримання особою 

повідомлення про виклик до суду, серед яких можна виокремити виклик 

електронною поштою, факсимільним зв’язком та по телефону.
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Автором розглянуто особливості та порядок проведення допиту свідка у 

судовому засіданні, який має важливе значення для з’ясування достовірності 

показань свідка. Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, 

які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих 

слідчим суддею у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України.

Розглянуто особливості допиту в судовому розгляді як свідків понятих, 

які були учасниками слідчої (розшукової) дії (ч. 7 ст. 223 КПК), щодо підстав та 

порядку її проведення. Проаналізовано особливості допиту як свідків керівника 

дипломатичного представництва чи консульської установи, капітана судна чи 

іншої уповноваженої ними особи, які проводили процесуальні дії в порядку, 

передбаченому главою 41 КПК (ч. З ст. 519 КПК) (іпідрозділ 3.2).

У підрозділі 3.3 з ’ясовано, що суд при оцінці доказів у справі керується 

насамперед своїм внутрішнім переконанням, принципами якого є всебічність, 

повнота, об’єктивність і неупередженість дослідження доказів, основними 

критеріями яких є належність, допустимість, достовірність, достатність та 

взаємозв’язок. Оцінка доказів судом має самостійне значення і не залежить від 

проведеної оцінки слідчим, прокурором. Належну оцінку показань свідка судом 

слід віднести до однієї з гарантій справедливого судового розгляду і, 

відповідно, ухвалення законного, обґрунтованого і вмотивованого судового 

рішення. Повнота оцінки доказів є вимогою до обсягу оцінених доказів, який 

повинен бути достатнім для ухвалення справедливого судового рішення.

Повнота викладення основних результатів дисертації в 

опублікованих наукових працях. Основні положення та висновки дослідження, 

що сформульовані в дисертації, відображено в 12 публікаціях, серед яких п’ять 

статей — у журналах, включених МОН України до переліку наукових фахових 

видань з юридичних наук, дві статті -  у наукових періодичних виданнях інших 

держав, та п’ять тез виступів на міжнародних науково-практичних конференціях.
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Практична значимість результатів дисертаційного

дослідженняполягає в тому, що сформульовані в дисертації наукові 

положення, висновки і рекомендації можуть бути використані в:

- у  законотворчій діяльності - під час удосконалення положень КПК 

України щодо правового регулювання отримання, перевірки, оцінки і 

використання показань свідка як процесуального джерела доказів (акт 

впровадження Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності ВРУ від 12.07.2018);

- у  правозастосовній діяльності -  у практичній роботі слідчих 

підрозділів органів досудового розслідування (акти впровадження у практичну 

діяльність органів досудового розслідування прокуратури Автономної 

Республіки Крим від 19.06.2018 р. та ГУ Національної поліції у Сумській 

області від 20.06.2018 року);

- у  науково-дослідній роботі -  для подальшого вивчення і розробки 

наукових положень, які стосуються показань свідка у кримінальному 

провадженні (акт впровадження Донецького юридичного інституту МВС 

України від 03.10.2018);

- у  навчальному процесі -  при читанні лекцій, проведенні практичних 

занять, підготовці підручників, навчальних посібників і методичних 

рекомендацій з навчальних дисциплін «Кримінальне процесуальне право», 

«Актуальні проблеми кримінального процесу України», «Особливості тактики 

проведення окремих слідчих дій», «Досудове слідство в поліції», «Проблеми 

досудового розслідування», «Розслідування злочинів проти життя та здоров’я 

особи», «Розслідування злочинів, вчинених неповнолітніми», а також у 

науково-дослідній роботі викладачів (акт впровадження Сумської філії 

Харківського національного університету внутрішніх справ від 10.07.2018 та 

акт впровадження Донецького юридичного інституту МВС України від 

03.10.2018).

Викладене вище може бути підставою для загальної позитивної оцінки 

дисертації Лушпієнка В.М.«Показання свідка як процесуальне джерело доказів
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у кримінальному процесі України» як самостійного наукового дослідження з 

актуальної й важливої для науки та практики проблеми.

Водночас, не зупиняючись більш детально на загальній позитивній 

оцінці роботи в цілому, дисертація містить окремі дискусійні питання, які 

потребують додаткової аргументації чи роз’яснення здобувачем під час 

прилюдного захисту, зокрема:

1. На с. 45 дослідження автор пропонує внесести зміни до ст. 65 КПК 

України, та передбачити, що процеуального статусу свідка особа набуває після 

отримання нею повістки про виклик її як свідка або ознайомлення з її змістом в 

інший спосіб у порядку, передбаченому КПК України. Незважаючи на досить 

позитивні наміри визначити момент, з якого певну особу можна вважати 

свідком, такі пропозиції можуть викликати певні труднощі, пов’язані з 

встановленнямфактунаявності цього статусу у допитаних осіб у кримінальному 

провадженні, так як процесуальний статус особи у даному випадку буде 

визначатися не слідчою (розшуковою) дією, у якій вона приймала участь, а 

наявністю у матеріалах кримінального провадження підтвердження належного 

її виклику.

2. Дисертантом у підрозділі 2.1 висвітлено проблему виклику та 

допиту особи, яка перебуває на тимчасово окупованих або не підконтрольних 

територіях України. При цьому, поряд з висвітленими особливостями допиту 

такого суб’єкта, автором не було запропоновано механізмів вирішення цього 

питання у частині виклику або належного повідомлення такої особи для 

проведення процесуальних дій.

3. Автором у підрозділі 2.1. досліджено різні аспекти виклику, підстав 

допиту свідка в порядку ст. 225 КПК України, проте не було висвітлено його 

позицію з приводу того, чи має бути допитана особа вже в ході судового 

розгляду, якщо підстави, з яких вона була допитана за участю слідчого судді не 

настали або ж перестали існувати.
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4. Суперечливою можна вважати пропозицію дисертанта на с. 91 

внесення змін у ст. 136 КПК України про те, щоб слідчий або прокурор, після 

виклику особи шляхом надіслання повістки електронною поштою чи факсимільним 

зв'язком, здійснення виклику по телефону складав протокол, у якому зазначав дані 

про особу, яку викликають, спосіб надсилання повістки шляхом ідентифікації 

засобу зв’язку, підтвердження її відпра&лення, дату, час, тривалість і суть розмови 

або здійснення за допомогою технічних засобів аудіозапису розмови у разі виклику 

по телефону. Мотивування цього необхідність підтвердження факту виклику особи 

та можливості застосування приводу або грошового стягнення до особи, яка 

ухиляється від явки до слідчого, прокурора без поважних на те причин. Безперечно, 

за необхідності застосування таких «санкцій» у випадку неявки особи, належне 

підтвердження її повідомлення є обов’язковим, проте у кожній конкретній слідчій 

ситуації доцільність такого фіксування повинна визначатися окремо, а така 

імперативна вимога лише призведе до зайвого нагромадження матеріалів 

кримінального провадження.

5. У підрозділі 2.4. «Перевірка та оцінка показань свідка 

слідчим,прокурором» автор розглядає поняття та сутність таких категорій як 

перевірка і оцінка доказів. При цьому, дисертант наголошує, що оцінці 

підлягають саме показання свідків, а не обставини кримінального провадження, 

на яких ґрунтується внутрішнє переконання суб’єкта оцінки доказів. При 

цьому, хотілося б під час прилюдного захисту почути думку дисертанта з 

приводу допустимості та належності як доказів допитів свідків, якщо вони, як 

це часто трапляється на практиці, фактично були допитані до внесення 

відомостей до ЄРДР, але при цьому своїх показань не змінили і в ході їх допиту 

вже в судовому засіданні.

6. На с. 131 дисертації автор пропонує доповнити КПК України 

статтею «66-1. Забезпечення безпеки свідка», якою відновити положення 

процесуального закону , які були закріплені у КПК України 1960 року (ст.52-1 -  

52-5) і які стосувалися підстав та порядку забезпечення безпеки учасників 

кримінального провадження, зокрема свідка. Необхідність внесення таких змін



обгрунтовується відсутністю чіткого процесуального механізму забезпечення 

безпеки свідка, членів його сім’ї чи близьких родичів, що може вести до 

зволікання у застосуванні заходів безпеки, що може мати наслідком зміну його 

показань або відмову у їх даванні. Такі ініціативи є дещо суперечливими, і, на 

думку офіційного опонента, призведуть до загромадження КПК України, адже 

таке право свідка визначено як у ст. 60 цього нормативно-правового акту, так і 

в Законі України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві» (п. д) ст. 2). Передбачення у запропонованій 

статті частини 4«Відомості про прийняття слідчим, прокурором рішення про 

вжиття заходів для забезпечення безпеки свідка, членів його сім’ї чи близьких 

родичів вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань» дещо 

суперечить ідеї забезпечення безпеки таких осіб, адже таким чином вказана 

інформація про особу піддається додатковому розголошенню.

Проте, зазначені зауваження і побажання не вичерпують дискусії й щодо 

інших положень і висновків дисертанта, і яка, очевидно, буде продовжена під 

час захисту. Ці зауваження переважно мають локальний, дискусійний характер 

і в цілому не впливають на загальну позитивну оцінку дисертаційного 

дослідження.

Оцінка змісту дисертації, її завершеність в цілому, оформлення.

Зміст дисертації цілком відповідає заявленій дисертантом науковій 

спеціальності, робота пройшла належну апробацію. Дисертація є самостійною, 

завершеною роботою, написана науковим стилем. Основні положення 

дисертації ідентично викладені в авторефераті. Висновки і пропозиції, 

сформульовані у дисертації, переважно знайшли свій ідентичний виклад у 

публікаціях з теми дисертації і є вагомим внеском дисертантау розвиток науки 

кримінального процесу, а також цінним порадником для правників у сфері 

кримінального процесу.



Оформлення дисертації та автореферату в цілому відповідає 

встановленим МОН України вимогам. Наукові положення, висновки та 

рекомендації викладені стисло, чітко, що забезпечує легкість і доступність їх 

сприйняття.

Викладене вище дає підстави для остаточного висновку про те, що 

дисертація Лушпієнка Вадима Миколайовича «Показання свідка як 

процесуальне джерело доказів у кримінальному процесі України»є самостійно 

підготовленою завершеною науковою працею, в якій отримано нові 

обгрунтовані, достовірні результати. Дана робота відповідає вимогам до 

кандидатських дисертацій, передбаченим п. п. 9, 11, 13 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

24 липня 2013 року №567 (із відповідними змінами), а її автор заслуговує 

присудження йому наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес, криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність за результатами прилюдного 

захисту.

Офіційний опонент:

Професор кафедри кримінального процесу 
Національної академії внутрішніх справ, 
доктор юридичних наук, професо]
заслужений юрист України



До спеціалізованої вченої ради 
Д 26.001.05 у Київському 
національному університеті імені 
Тараса Шевченка

01601, м. Київ, вул. Володнмирська, 60, ауд. 253

В І Д Г У К
офіційного опонента на дисертацію Лушпієнка Вадима Миколайовича 
«Показання свідка як процесуальне джерело доказів у кримінальному 

процесі України», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 -  кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Актуальність теми дисертації.

Зміни вітчизняного законодавства у кримінальній та кримінальній 

процесуальній сфері назріли давно, що й стало наслідком прийняття нового 

кримінального процесуального закону. Існуюча в КПК (1960 р.) модель 

слідчого доказування, яка грунтувалася на жорсткій нормативно-правовій 

регламентації і визначенні понять доказування і доказ, ретроспективному 

пізнанні обставин учиненого злочину, монополії сторони обвинувачення на 

формування доказів у справі, презумпції формування доказу в результаті 

проведення будь-якої слідчої дії, замінено на модель логічного доказування. 

За цією моделлю доказування має винятково логічну природу і здійснюється 

тільки перед судом. Формування ж і перевірка фактичних даних є безумовно 

важливою фактичною основою логічному доказуванню. При цьому особливе 

місце в системі доказів відведено показанням свідка.

Показання свідка мають надвелике значення для вирішення завдань 

кримінального судочинства, адже найчастіше тільки на їх основі 

здійснюється достовірне встановлення обставин, які є предметом 

дослідження у кримінальному провадженні, і з урахуванням останніх до 

конкретного випадку застосовуються норми кримінального та кримінально- 

процесуального права.

Київського національного університете
ІШ Н ІІ ТОЛО/»Л І Н І л в . . . ..... .. ‘імені Тараса Шевченка
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Як засвідчує практика діяльності органів досудового розслідування 

існує чимало недоліків в організації і отриманні показань свідка, серед яких -  

недосконалість законодавства, недостатній професіоналізм працівників 

правоохоронних органів, недоліки в їх теоретико-психологічній підготовці, 

низький рівень загальної та правової культури. Наявна ситуація 

ускладнюється тим, що на сьогодні спостерігається тенденція зростання 

злочинності та збільшення обсягу навантаження на органи досудового 

розслідування.

Як наслідок проблеми отримання, перевірки та оцінки показань свідка 

потребують подальшого вивчення та вирішення. Такі дослідження 

обумовлені, по-перше, необхідністю чіткого дотримання принципів 

законності і справедливості при розслідуванні кримінальних проваджень, по- 

друге, необхідністю раціоналізації праці слідчого, прокурора та суду, потреба 

у чому на сьогодні стала особливо гострою.

Таким чином, актуальність теми дисертаційного дослідження 

Лушпієнка Вадима Миколайовича не викликає сумніву. В умовах нового 

кримінального процесуального законодавства дослідження дисертантом 

питань щодо процесуального значення і місця показань свідка у системі 

процесуальних джерел доказів, порядку їх отримання та допустимості, є 

перспективним напрямом наукових досліджень.

Про актуальність теми, обраної Лушпієнком В.М., свідчить також її 

відповідність планам науково-дослідних робіт. Дисертація виконана у 

відповідності до Національної стратегії у сфері прав людини, Переліку 

пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних 

розробок на період до 2020 року, планів науково-дослідних робіт юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 

напрямом досліджень юридичного факультету «Доктрина права в правовій 

системі України: теоретичні та практичні аспекти».

З урахуванням вищевикладеного, обрана тема дисертаційного 

дослідження Лушпієнка Вадима Миколайовича «Показання свідка як
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процесуальне джерело доказів у кримінальному процесі України» є 

своєчасною та важливою для вдосконалення діяльності органів 

розслідування, прокуратури та суду, актуальною у теоретичному та 

практичному плані.

Наукова новизна положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації.

Низка сформульованих у дисертації положень, висновків і 

рекомендацій характеризуються ознаками новизни і є внеском у наукове 

забезпечення, зокрема:

- обґрунтовано, що положення ч. 4 ст. 95 КПК про заборону суду 

обґрунтовувати судові рішення показаннями (зокрема і показаннями свідка), 

наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них є невиправдано 

категоричним, та не відповідає практиці застосування ЄСПЛ підпункту (d) п.З і 

п.1 ст.6 ЄКПЛ і підлягає уточненню;

- доведено, що предметом показань свідка у кримінальному процесі 

України є не тільки обставини, що підлягають доказуванню під час 

кримінального провадження, передбачені чД ст.91 КПК, а й обставини 

проведення відповідної слідчої (розшукової) дії у разі допиту в судовому 

розгляді як свідків понятих, зазначених у протоколі цієї слідчої (розшукової) дії 

(ч.7 ст.223 КПК), підстави та порядок проведення слідчих (розшукових) та інших 

процесуальних дій у разі допиту як свідків керівника дипломатичного 

представництва чи консульської установи, капітана судна чи іншої 

уповноваженої ними особи, які проводили ці процесуальні дії в порядку, 

передбаченому главою 41 КПК (ч.З ст.519 КПК), а також підстави та порядок 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо допитується особа, яка 

проводила цю дію або залучалася до її проведення (ч.2 ст.256 КПК);

- обґрунтовано пропозиції щодо визначення моменту набуття особою 

статусу свідка, порядку підтвердження отримання особою повістки про виклик 

або ознайомлення з її змістом;
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- визначено підстави залучення та порядок проведення допиту свідка 

слідчим суддею під час досудового розслідування;

- проаналізовано існуючі проблеми отримання показань свідка із чужих 

слів, виходячи із практики використання таких показань під час досудового 

розслідування.

Ступінь достовірності та обґрунтованості наукових положень, 

висновків та рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Структура дисертаційного дослідження є логічно побудованою та 

ґрунтується на комплексному підході до вирішення проблем, пов’язаних із 

отриманням, перевіркою, оцінкою та використанням показань свідка у 

кримінальному провадженні. Зміст дисертаційного дослідження свідчить про 

те, що автор у цілому успішно вирішив поставлені завдання.

Предмет дослідження свідчить про комплексний характер наукового 

пошуку, що надало автору можливість дійти певних результатів й 

обґрунтувати низку нових наукових положень.

Дисертант опрацював значний масив літератури та нормативних актів 

(359 джерел). Поряд із працями з проблем кримінального процесу та 

криміналістики використано літературу з інших галузей права 

(кримінального права, філософії права, теорії держави та права). 

Обґрунтованість наукових результатів підтверджується і тим, що автор 

робить висновки на підставі аналізу й зіставлення поглядів і концепцій інших 

науковців. Висновки до розділів і загальні висновки відповідають сутності 

розглянутих питань і відзначаються чіткістю викладених думок.

Повнота викладення основних результатів дисертації в 

опублікованих наукових працях.

Результати дослідження повною мірою відображені в наукових 

фахових виданнях автора, зміст і характер яких відповідають вимогам МОН 

України, а також виступах автора з доповідями основних положень 

дисертації на науково-практичних конференціях, що в цілому свідчить про 

достатній рівень її апробації. Основні результати дослідження знайшли повне
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відображення у 12 наукових публікаціях, серед яких -  5 статей опубліковано 

у виданнях, включених до переліку фахових з юридичних наук та 2 -  за 

кордоном.

Значимість результатів дисертаційного дослідження для практики 

діяльності органів досудового розслідування.

Практична значимість роботи полягає у тому, що рекомендації та 

пропозиції, сформульовані автором дослідження, безпосередньо спрямовані 

на вдосконалення правовідносин, що виникають з приводу залучення осіб до 

участі у кримінальному провадженні як свідків. Результати дослідження 

використано у навчально-методичній і науково-дослідній роботі.

Викладене вище може бути підставою для загальної позитивної оцінки 

дисертації Лушпієнка Вадима Миколайовича «Показання свідка як 

процесуальне джерело доказів у кримінальному процесі України» як 

наукового дослідження з актуальної й важливої для науки та практики 

проблеми.

Не зупиняючись більш детально на загальній позитивній оцінці 

роботи в цілому, дисертація містить окремі дискусійні питання, які 

потребують додаткової аргументації чи роз’яснення здобувачем під час 

прилюдного захисту, зокрема:

1. Формулюючи визначення поняття свідка, автором наголошується, що 

ним є особа, яка «не є підозрюваною, обвинуваченою або потерпілою» і якій 

відомі факти та обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному 

провадженні (ст. 91 КПК), і які вона сприймала особисто «або від інших осіб».

На даний час КПК передбачає, що свідком є фізична особа, якій відомі або 

можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час 

кримінального провадження, і яка викликана для давання показань.

Запропоноване автором формулювання фактично відносить до категорії 

свідків й інших учасників кримінального провадження із зовсім іншим 

процесуальним статусом (наприклад, представника та законного представника 

потерпілого, цивільного позивача, його представника та законного представника,
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тощо). Крім того, незрозуміло чому до свідків дисертантом не відносяться особи, 

яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час 

кримінального провадження (і лише під час проведення їх допиту в якості свідків 

можливо буде з’ясувати, що саме «їм відомо»), що потребує додаткового 

пояснення під час прилюдного захисту.

2. Не досить зрозумілою є позиція дисертанта стосовно того, що особа 

набуває процесуального статусу свідка лише «після отримання нею повістки про 

виклик її як свідка або ознайомлення з її змістом в інший спосіб у порядку, 

передбаченому КПК». В даному контексті потребує додаткового пояснення чи 

набуває особа процесуального статусу свідка після публікації повістки про 

виклик в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження 

чи на офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють досудове розслідування, та за 

відсутності жодних доказів, які підтверджують факт ознайомлення з її змістом. 

Крім цього в даному аспекті потребує деталізації питання набуття статусу свідка 

у разі здійснення виклику по телефону (або надіслання повістки за допомогою 

месенджерів) та у подальшому неявки до органу досудового розслідування 

відповідної особи.

3. В контексті забезпечення прав свідків не в повній мірі дослідженими у 

дисертаційному дослідженні виглядають питання використання правової 

допомоги адвокатів під час проведення допиту свідка. На сьогодні вказане 

питання на законодавчому рівні абсолютно не регламентовано, що в окремих 

випадках навіть призводить до зловживання повноваженнями адвокатів під час 

давання показань свідком (приміром, «ситуації коли показання надає фактично 

адвокат, а не свідок»).

Саме тому у дисертаційному дослідження варто було б визначити, які 

права та обов’язки має адвокат під час проведення допиту свідка (наприклад, 

ставити запитання свідку, що підлягають занесенню до протоколу, для уточнення 

відповідей свідка; робити зауваження щодо порядку проведення процесуальних 

дій, які підлягають обов'язковому занесенню до протоколу; на конфіденційне 

спілкування із свідком під час допиту; ознайомлюватися з протоколом допиту та
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заявляти клопотання про внесення до нього змін, доповнень і зауважень, а також 

власноручно робити такі доповнення і зауваження; надавати консультації свідку, 

якщо фактичні обставини у справі можуть бути використані для кримінального 

переслідування особисто самого свідка або членів його сім'ї чи близьких 

родичів; застосовувати з додержанням вимог КПК технічні засоби тощо).

Зазначені вище зауваження стосуються окремих дискусійних 

положень дисертації та у своїй сукупності не впливають на загалом 

позитивну її оцінку. Дисертація є втіленням практично і теоретично 

корисного напряму у галузі кримінального процесу та є цілісним, 

завершеним монографічним науковим дослідженням.

Оцінка змісту дисертації, її завершеність в цілому, оформлення.

Виходячи з викладеного вище, можна стверджувати, що дисертація 

Лушпієнка Вадима Миколайовича «Показання свідка як процесуальне 

джерело доказів у кримінальному процесі України» містить нові науково- 

обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують важливе наукове 

завдання.

До цих результатів, зокрема, належать такі: У роботі досліджено 

проблемні питання отримання, перевірки, оцінки показань свідка та їх 

використання під час кримінального провадження, розглянуто історичні 

аспекти правового регулювання участі свідка у кримінальному провадженні 

та значення його показань, а також поняття та зміст правового статусу свідка 

у кримінальному процесі, його специфіку на різних стадіях кримінального 

провадження. Досліджено особливості отримання, перевірки та використання 

як доказів показань свідків, які проживають на тимчасово окупованій 

території України під час досудового розслідування. Проаналізовано існуючі 

проблеми отримання показань свідка із чужих слів, виходячи із практики 

використання таких показань під час досудового розслідування, визначено 

межі та основні правила перевірки та оцінки показань свідка слідчим, 

прокурором, слідчим суддею на стадії досудового розслідування, досліджено 

існуючі проблемні питання використання показань свідка у кримінальному



провадженні та запропоновано шляхи їх вирішення, зокрема сформулювавши 

пропозиції щодо удосконалення відповідних положень КПК України.

Зміст дисертації цілком відповідає заявленій дисертантом науковій 

спеціальності, робота пройшла належну апробацію. Дисертація є 

самостійною, завершеною роботою. Дисертація написана науковим стилем, 

українською мовою. Наукові положення, висновки та рекомендації викладені 

стисло, точно, ясно та просто, що забезпечує легкість і доступність їх 

сприйняття.

Зміст дисертації адекватно відображено в авторефераті. Форма і зміст 

дисертації і автореферату відповідає вимогам, що висуваються МОН України 

до кандидатських дисертацій зі спеціальності 12.00.09 -  кримінальний 

процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 

діяльність.

Викладене вище дає підстави для остаточного висновку про те, що

дисертація Лушпієнка Вадима Миколайовича «Показання свідка як

процесуальне джерело доказів у кримінальному процесі України», подана на

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю

12.00.09 -  кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;

оперативно-розшукова діяльність є завершеною працею, в якій отримано

нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують конкретну

наукову задачу в сфері кримінального судочинства. Робота відповідає

вимогам пп. 9, 11, 12, 13 Порядку присудження наукових ступенів,

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р.

№ 567, а її автор Лушпієнко Вадим Миколайович заслуговує присудження

наукового ступеня кандидата юридичних наук із зазначеної спеціальності.

Офіційний опонент -  
заступник начальника 
Головного слідчого управління
Національної поліції України 
кандидат юридичних наук 
Заслужений юрист України М.С. Цуцкірідзе

Відділ діловодства та w isv
Київсько?*' національного ^ніщюкіеіу

імам* їярйі» Шевченка


