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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Завданнями кримінального провадження 

відповідно до статті 2 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК 

України) є, зокрема, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і 

судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був 

притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був 

обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому 

процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була 

застосована належна правова процедура.  

При цьому виконання цих завдань неможливе без доказування, яке полягає у 

збиранні, перевірці та оцінці доказів як під час досудового розслідування, так і в суді з 

метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження 

(ст.91 КПК). Додержання встановленого законом порядку доказування є однією з 

найважливіших гарантій права особи на справедливий суд, закріпленого ст. 6 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод (далі - ЄКПЛ), прийняття законного, 

обґрунтованого і справедливого рішення судом.  

Важливість показань свідків для досягнення завдань кримінального провадження 

зумовила велику кількість досліджень цього питання в літературі. Ґрунтовні 

дослідження питання процесуальних доказів і, зокрема, показань свідків як 

процесуального джерела доказів у кримінальному процесі були проведені за радянських 

часів. Так, на рівні дисертаційного дослідження це питання розглядалося                               

В.О. Коноваловою («Тактика допроса свидетелей в советских органах расследования», 

1953 рік); Р.Д. Рахуновим («Свидетельские показания в советском уголовном процессе», 

1955 рік); В.І. Смисловим («Свидетель в советском уголовном процессе», 1971 рік);                    

О.М. Алексєєвим («Психологические особенности показаний очевидцев», 1972 рік).                       

В українській науці кримінального процесу питання правового статусу свідка та його 

показань були предметом дисертаційного дослідження О.В. Белькової («Правовий 

статус свідка в кримінальному процесі України», 2005 рік); С.М. Стахівського 

(«Показання свідка як джерело доказів у кримінальному процесі», 1996 рік); С.Т. Томина 

(«Основні етапи роботи з джерелами особистісної інформації у процесі розкриття та 

розслідування злочинів», 2007 рік); Л.Д. Удалової («Теоретичні засади отримання 

вербальної інформації у кримінальному процесі України», 2007 рік); І.А. Колесник 

(«Тактика виявлення та нейтралізації добросовісних помилок у показаннях свідків», 

2009 рік); О.П. Острійчука («Показання як процесуальне джерело доказів у 

кримінальному провадженні», 2016 рік). Серед російських вчених відзначимо внесок 

В.П. Кольченка («Допрос как способ доказывания и средство обеспечения прав 

личности в уголовном судопроизводстве», 2003 рік), Н.В. Сидорової («Правовое 

регулирование показаний свидетеля в российском уголовном процессе: история, 

современное состояние», 2004 рік); О.М. Ушакова («Теоретические и практические 

проблемы тактики допроса лица, склонного к даче ложных показаний», 2004 рік),                 

Н.М. Литвинцевої («Процессуальный статус свидетеля в российском уголовном 

судопроизводстве», 2005 рік). Вагомий внесок у розробку питання допиту свідка і його 

показань як процесуального джерела доказів зробив білоруський вчений М.І. Порубов. 
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Окремі питання участі свідка в кримінальному процесі висвітлювали в своїх 

працях дореволюційні російські вчені, зокрема Л.Є. Владіміров, Н.В. Случевський,               

І.Я. Фойницький.  

Свій внесок у дослідження цього питання зробили також українські вчені:               

Ю.П. Алєнін, С.А. Альперт, Р.В. Бараннік, В.В. Вапнярчук, І.В. Гловюк, В.П. Гмирко,  

В.Г. Гончаренко, В.О. Гринюк, Ю.М. Грошевий, О.М. Дроздов, В.С. Зеленецький,              

О.В. Капліна, О.Ю. Костюченко, О.П. Кучинська, Л.М. Лобойко, А.О. Ляш,                          

М.М. Михеєнко, О.Р. Михайленко, В.Т. Нор, М.А. Погорецький, О.Ю. Татаров,                     

В.М. Тертишник, Л.Д. Удалова, М.С. Цуцкірідзе, П.В. Цимбал, В.П. Шибіко, О.Г. Шило, 

О.Г. Яновська та інші. 

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 недослідженими 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 

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

актуальність теми дисертаційної роботи, що і обумовило її вибір. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження узгоджується із Національною стратегією у сфері 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 01111u008337), 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). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є одержання 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 
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регулюють участь свідка в кримінальному процесі України, порядок отримання і 

використання в доказуванні його показань. 

Відповідно до визначеної мети поставлено наступні завдання:  

- дослідити зміст правового статусу свідка у кримінальному процесі та предмет 

показань свідка; 

- розглянути історичні аспекти правового регулювання участі свідка у 

кримінальному провадженні; 

- розкрити процесуальну природу і значення показань свідка та їх окремих видів 

у кримінальному провадженні; 

- розкрити підстави та порядок залучення свідка до участі в кримінальному 

провадженні на стадії досудового розслідування; 

- визначити способи перевірки та оцінки показань свідка слідчим, прокурором на 

стадії досудового розслідування; 

- проаналізувати підстави та порядок залучення свідка до участі у кримінальному 

провадженні на стадії судового розгляду; 

- розкрити особливості отримання, перевірки та оцінки показань свідка в 

судовому розгляді; 

- дослідити особливості перевірки та використання як доказів показань свідків, 

які проживають на тимчасово окупованій території України, під час досудового 

розслідування; 

- з’ясувати процесуальну природу показань свідка із чужих слів, виходячи із 

практики використання таких показань під час досудового розслідування; 

- виявити і дослідити існуючі проблемні питання використання показань свідка у 

кримінальному провадженні та запропонувати шляхи їх вирішення, зокрема 

сформулювавши пропозиції щодо удосконалення відповідних положень КПК України. 

Об’єктом дослідження є 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. 

Методи дослідження. Для досягнення мети дослідження були використані 

загальнонаукові (діалектичний, формально-логічний метод, метод системного аналізу) і 

спеціально-правові (історико-правовий, порівняльно-правовий, прогнозування і 

моделювання, статистичний метод) методи пізнання, вибір яких зумовлений 

особливостями його об’єкта, предмета, мети і завдань.  

Так, використання діалектичного методу дозволило скласти цілісну систему 

уявлень про участь свідка у кримінальному провадженні України. Формально-логічний 

метод сприяв формулюванню визначень понять «правовий статус свідка у 

кримінальному провадженні», «показання свідка» тощо та пропозицій щодо 

вдосконалення законодавства (розділи 1-3). Порівняльно-правовий метод дозволив 

виявити особливості іноземного законодавства і міжнародних стандартів щодо 

використання показань свідка як джерела доказів та можливість адаптації позитивного 

іноземного досвіду до правової системи України (розділи 1-3). Метод системного 

аналізу допоміг визначити правову природу показань свідка, визначити їх місце та 

значення в системі процесуальних джерел доказів у кримінальному процесі України 
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(розділ 1). Історико-правовий - для з’ясування генезису інституту показань свідка та 

його правового статусу (підрозділ 1.3). Методи прогнозування і моделювання сприяли 

формулюванню пропозицій щодо удосконалення кримінального процесуального 

законодавства в частині врегулювання правовідносин, які виникають з приводу 

використання показань свідка на всіх стадіях кримінального провадження (розділи 2-3). 

Статистичний – при узагальненні результатів вивчення практики, аналізі проблем, 

пов’язаних із отриманням, перевіркою, оцінкою та використанням показань  свідка у 

кримінальному провадженні, та обґрунтуванні теоретичних положень роботи (розділи 1–

3). 

Теоретичну основу дослідження становлять наукові праці з філософії, історії та 

теорії держави і права, міжнародного, кримінального, кримінального процесуального 

права, криміналістики, судової психології та етики. 

Нормативно-правовою базою дослідження стали Конституція України, ЄКПЛ та 

інші міжнародні нормативно-правові акти з прав людини і судочинства, рішення ЄСПЛ, 

чинний КПК України, КПК УРСР 1960 року, а також КПК Російської Федерації, 

Федеративної Республіки Німеччина, Республіки Хорватія, Республіки Польща та інших 

зарубіжних держав, «Федеральні правила про докази» (США), підзаконні нормативні 

акти Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Міністерства 

внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України. 

Емпіричну базу дослідження 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 рр.), а також власний практичний досвід роботи дисертанта на посадах слідчого, 

старшого слідчого, заступника начальника слідчого відділу та начальника слідчого 

відділу. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертації 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. 

У дисертації сформульовано низку нових концептуальних положень, висновків і 

рекомендацій, які мають важливе теоретичне і практичне значення, у тому числі: 

вперше: 

- 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, не відповідає практиці 

застосування ЄСПЛ підпункту (d) п.3 і п.1 ст.6 ЄКПЛ і підлягає уточненню;  

- обґрунтовано, 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 
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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.1 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 судна чи 

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

передбаченому главою 41 КПК (ч.3 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;  

удосконалено: 

- 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;  
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- 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. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що сформульовані 

і аргументовані в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані:  

- 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 АР 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», «Проблеми 

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

«Розслідування злочинів, вчинених неповнолітніми», а також у науково-дослідній роботі 

викладачів (акти впровадження КНУ імені Тараса Шевченка від 26.06.2018, Сумської 

філії Харківського національного університету внутрішніх справ від 10.07.2018 та 

Донецького юридичного інституту МВС України від 03.10.2018). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки та пропозиції, 

сформульовані в дисертації, доповідалися у виступах автора на міжнародних науково-

практичних конференціях: «Держава і право: проблеми становлення і стратегія 

розвитку» (м. Ужгород, 14-15 листопада 2014 р.), «Законодавство України у світлі 

сучасних активних реформаційних процесів» (м. Київ, 9-10 жовтня 2015 р.), «Актуальні 

проблеми законодавства України: пріоритетні напрями його вдосконалення» (м. Одеса, 

9-10 жовтня 2015 р.), «Инновации юридической науки в процессе европейской 

интеграции» (м. Сладковічево, Словацька Республіка, 10-11 березня 2017 р.), «Проблеми 

та стан дотримання захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 18-19 серпня 2017 р.). 

Публікації. 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 
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статті – у наукових періодичних виданнях інших держав, та п’ять тез виступів на 

міжнародних науково-практичних конференціях. 

Структура роботи обумовлена метою і завданнями дослідження. Дисертація 

складається із вступу, трьох розділів, що поділені на одинадцять підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації – 255 сторінок, із них 

основний текст викладено на 196 сторінках, список використаних джерел  

(359 найменувань) становить 33 сторінки та додатки на 11 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, ступінь розробки 

проблеми, визначено об’єкт, предмет, мету і завдання дослідження, розкрито зв'язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами, охарактеризовано методи 

дослідження та емпіричну базу, визначено наукову новизну отриманих результатів, їх 

практичне значення, наведено дані про апробацію і публікацію результатів дослідження. 

Розділ 1 «Свідок як учасник кримінального провадження» складається із 

чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Поняття свідка та його правовий статус у кримінальному 

провадженні» автором проаналізовано теоретичні положення щодо визначення поняття 

«свідок». 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. Наголошено, що свідок, як учасник 

кримінального провадження, має визначений законом процесуальний статус, зміст якого 

визначають права та обов’язки свідка, гарантії їх реалізації та відповідальність за їх 

порушення і невиконання у зв’язку з викликом свідка для давання показань та його 

допитом. 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 – Федеративної Республіки 

Німеччина, Грузії, Республіки Хорватія, Азербайджанської Республіки та інших.  

У підрозділі 1.2 «Поняття і значення показань свідка у кримінальному 

провадженні» автором обґрунтовано, що показання свідка є одним із основних джерел 

доказів у кримінальному процесі. Проаналізовано показання свідка як окреме джерело 

доказів, яке характеризується наступним ознаками: вони мають усну або письмову 

форму вираження; отримуються в процесуальному порядку проведення допиту; їх зміст 

складають належні, допустимі і достовірні відомості про обставини, які мають значення 

для кримінального провадження; суб’єктами отримання і фіксації показань свідків є 

органи досудового розслідування, прокурор, слідчий суддя і суд. 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 (пункти 

1 і 4 ч.2 ст.459, ч.1 ст.461 КПК). 
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У підрозділі 1.3 «Свідки та їх показання в історії кримінального процесу» автором 

досліджено генезис поняття свідка, його процесуального статусу та показань. 

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.  

У підрозділі 1.4 «Види показань свідка у кримінальному процесі» автором на 

підставі порівняльного аналізу КПК України та правозастосовної практики 

класифіковано показання свідків у кримінальному процесі за наступними критеріями: за 

характером зв’язку з обставинами, що входять до предмету доказування – на прямі і 

непрямі; за джерелом отримання фактичних даних – на первинні та похідні; за 

відношенням до предмета обвинувачення – на обвинувальні та виправдувальні; за 

стадією кримінального провадження – на показання свідка на стадії досудового 

розслідування та під час судового розгляду; залежно від віку особи – на показання 

малолітнього, неповнолітнього та повнолітнього свідка. Крім того, здійснено поділ 

показань свідка за видами, в основі якого є: а) особа свідка (показання свідка, який ще не 

залучався до участі у даному кримінальному провадженні в іншій процесуальній ролі, і 

показання свідка, який залучався до участі в цьому кримінальному провадженні як 

понятий, особа, яка проводила НСРД або брала в них участь, або здійснювала досудове 

розслідування у випадках, передбачених главою 41 КПК); б) особливості інформації, 

якою володіє свідок (відкритої та інформації, таємниця якої охороняється законом; 

отриманої свідком безпосередньо або з чужих слів; інформації про обставини, які 

підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (ст.91 КПК), або ж про 

обставини, за яких проводилися слідчі (розшукові) і негласні слідчі (розшукові) дії;  

в) володіння спеціальними знаннями (показання свідка, який не володіє такими 

знаннями, і показання свідка-фахівця, «обізнаної особи»). 

Розділ 2 «Показання свідка на стадії досудового розслідування» складається із 

чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Підстави та порядок залучення свідка до участі в досудовому 

розслідуванні» проаналізовано традиційні способи виклику свідка, а також нові, зокрема, 

такі, як виклик електронною поштою, факсимільним зв’язком і по телефону, що є 

новелою КПК 2012 року (ч. 1 ст. 135 КПК). Акцентовано увагу на новому положенні 

КПК 2012 року щодо допиту свідка слідчим суддею під час дoсудoвoгo розслідування, 

який відбувається у випадках, якщо існують або раптово виникли обставини, що можуть 

унеможливити допит свідка під час судового провадження. Існування цього інституту є 

певним винятком із загальної вимоги бeзпoсeрeдності дослідження доказів судом під час 

судового розгляду, який закон допускає, виходячи з того, що допит свідка слідчим 

суддею – це також судовий допит, і показання свідка, отримані в порядку ст. 225 КПК, 
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мають таке саме процесуальне значення, як і отримані у судовому засіданні на стадії 

судового розгляду. Встановлено, що виклик свідка являє собою систему процесуальних 

дій, спрямованих на його інформування про необхідність явки до слідчого, прокурора із 

зазначенням процесуального статусу, в якому перебуває викликана особа, часу, дати і 

місця її прибуття, слідчої (розшукової) дії, для участі в якій викликається особа, та 

наслідків її неприбуття. Підставами залучення свідка до участі в досудовому 

розслідуванні є обґрунтоване 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). Процесуальний порядок 

виклику свідка розрізняється залежно від конкретного способу виклику. Автором 

розглянуто та запропоновано удосконалити порядок підтвердження отримання особою 

повістки про виклик або ознайомлення з її змістом. Запропоновано, 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 відправлення, дату, час, тривалість і суть 

розмови або здійснення за допомогою технічних засобів аудіозапису розмови у разі 

виклику по телефону. Це необхідно для 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. 

У підрозділі 2.2 «Допит свідка як процесуальний спосіб отримання показань 

слідчим, прокурором, слідчим суддею» автором розглянуто особливості проведення 

допиту свідка слідчим, прокурором та слідчим суддею. Проаналізовано випадки відмови 

свідків від давання показань на підставі ч. 1 ст. 63 Конституції України, ст. 18, ч. 8 ст. 

224 КПК України, щодо надання яких є пряма заборона у законі (таємниця сповіді, 

лікарська таємниця, професійна таємниця захисника, таємниця нарадчої кімнати тощо) 

або які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні нею, близькими 

родичами чи членами її сім’ї кримінального правопорушення, а також щодо службових 

осіб, які виконують негласні слідчі (розшукові) дії, та осіб, які конфіденційно 

співпрацюють із органами досудового розслідування. Розкрито важливість такої новели 

КПК 2012 року (ч.1 ст.232), як допит свідка у необхідних випадках у дистанційному 

досудовому провадженні та його особливості. 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. Так, однією із таких 

особливостей є те, що такі особи зазвичай приїжджають з окупованих територій на 

нетривалий час, а постійне проживання цих осіб на окупованій території унеможливлює 

їх виклик через засоби зв’язку та шляхом надіслання повістки. У зв’язку із цим допит 

такої особи найчастіше відбувається на контрольно-пропускному пункті в’їзду-виїзду. 

Такий допит потребує більш ретельної підготовки до його проведення через обмежений 

час перебування особи на неокупованій території України, а також через те, що особи, 
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які проживають на окупованій території, зазвичай не бажають давати показання або 

дають неправдиві показання у зв’язку із погрозами щодо них чи їх близьких родичів з 

боку незаконних збройних формувань. 

У підрозділі 2.3 «Oсoбливoстi отримання показань від неповнолітніх свідків» 

автором розглянуто особливості проведення допиту неповнолітніх свідків. Виокремлено 

гарантії участі неповнолітнього як свідка у кримінальному провадженні, серед яких:              

1) порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні: повістка про виклик 

неповнолітньої особи, як правило, вручається її батьку, матері, усиновлювачу або 

іншому законному представнику; 2) привід свідка не може бути застосований до 

неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 140 КПК); 3) особливості проведення допиту під час 

досудового розслідування і в судовому провадженні, зокрема у режимі 

відеоконференції, у закритому судовому засіданні, за відсутності певних осіб тощо. 

Встановлено, що важливою гарантією захисту прав та законних інтересів неповнолітніх 

свідків у кримінальному провадженні є участь адвоката, законного представника, 

психолога, педагога та лікаря. З метою їх належної і ефективної участі необхідне 

вдосконалення правового статусу зазначених осіб, зокрема, щодо чіткого визначення 

прав і обов’язків та відповідальності за неналежне виконання останніх; більш широке 

використання спеціальних знань цих спеціалістів з метою забезпечення досягнення 

цілей допиту, які передбачають як забезпечення прав і інтересів неповнолітніх, так і 

забезпечення інтересів правосуддя, пов’язаних із отриманням достовірної і повної 

інформації для встановлення обставин, які мають значення для кримінального 

провадження. 

У підрозділі 2.4 «Пeрeвiркa та oцiнкa показань свідка слідчим, прокурором» 

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. Виокремлено згідно з нормами КПК України, наступні принципи 

оцінки показань свідків: 1) вільна оцінка показань свідків; 2) всебічність, повнота й 

об'єктивність оцінки показань свідків; 3) оцінка показань свідків у сукупності з іншими 

доказами у кримінальному провадженні. Розкрито особливості перевірки та оцінки 

показань свідків, які постійно проживають на тимчасово окупованій території України. 

Так, при оцінці показань свідка який проживає на тимчасово окупованій території, 

слідчому, прокурору необхідно враховувати, що показання, які надаються такими 

свідками, можуть бути неточними та дезінформувати органи досудового розслідування. 

Це може бути наслідком залякування свідків з боку органів окупаційної влади, їх 

родичів або свідоме надання ними таких показань, через підтримку окупаційного 

режиму. У зв’язку з цим, слідчому або прокурору необхідно проводити перевірку таких 

показань за допомогою додаткових слідчих (розшукових), негласних слідчих 

(розшукових) та інших процесуальних дій, таких як допит інших свідків, одночасний 

допиту двох чи більше вже допитаних свідків, тимчасового доступу до речей та 

документів з метою отримання характеризуючих даних або інших відомостей щодо 

особи свідка, отримання інформації від операторів мобільного зв’язку з метою 
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встановлення місцезнаходження свідка, проведення негласних слідчих (розшукових) дій 

із використанням конфіденційного співробітництва або зняття інформації з 

телекомунікаційних мереж. Також автором з’ясовано особливості отримання і оцінки 

показань свідків, які надаються з чужих слів, зокрема зі слів померлих осіб. Так, при 

оцінці показань таких свідків слідчому або прокурору необхідно встановити час, 

обставини та місце, де такі відомості були отримані свідком. При отримані таких 

показань необхідно враховувати також вік та психологічний стан особи, яка розповідала 

про певні обставини або події свідку. Ці дані необхідні для проведення перевірки таких 

показань та їх оцінки.  

Розділ 3 «Показання свідка під час судового розгляду» складається із трьох 

підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Підстави та порядок залучення свідка до участі в судовому 

розгляді» 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. Дослідженням способів виклику свідків до суду встановлено, 

що вони мають залежати від вікових характеристик, дієздатності особи, місця роботи, 

місця перебування та громадянства особи. А, отже, суд при здійсненні виклику має 

враховувати усі чинники, що можуть вплинути на можливість отримання особою 

повістки та строки її прибуття до суду. 

У підрозділі 3.2 «Особливості допиту свідка в судовому розгляді» автором 

розглянуто особливості та порядок проведення допиту свідка у судовому засіданні, який 

має важливе значення для з’ясування достовірності показань свідка. Допит свідка у суді 

має важливе значення, бо суд, який ухвалює остаточне рішення у кримінальному 

провадженні, має можливість дослідити докази безпосередньо. 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. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими 

слідчому, прокурору, або посилатися на них. Останнє положення, передбачене ч. 4 ст. 95 

КПК, є невиправдано категоричним, не відповідає практиці застосування ЄСПЛ 

підпункту (d) п.3 і п.1 ст.6 ЄКПЛ (рішення у справах «Доорсон проти Нідерландів» від 

26 березня 1996 року та «Костовський проти Нідерландів» від 29 березня 1990 року) і 

підлягає уточненню наступним чином: «Суд має право обґрунтовувати судові рішення 

показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, якщо 

підозрюваному (обвинуваченому) було надано можливість допитувати осіб, які свідчать 

проти нього». 

Достовірність показань залежить від особи свідка, у зв’язку з чим до початку 

допиту суд встановлює відомості про його особу та з’ясовує стосунки свідка з 

обвинуваченим і потерпілим. Встановлено, що використання як доказів показань, 

наданих анонімними свідками, в цілому узгоджується з практикою застосування статті 6 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print#n2123
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ЄКПЛ, що передбачає право на справедливий судовий розгляд. Так, ЄСПЛ у рішенні від 

26 березня 1996 року у справі «Доорсон проти Нідерландів» щодо торгівців 

наркотиками дійшов висновку, що для збереження анонімності свідків є достатні 

причини і такі свідки можуть надавати свідчення анонімно, тому що обвинувачені часто 

вдаються до погроз і до прямого насильства щодо осіб, які свідчать проти них. 

Досліджено та сформульовано поняття прямого та перехресного допиту: а) прямий 

допит – це допит, що покликаний продемонструвати правову позицію сторони захисту 

чи сторони обвинувачення, і здійснюється стороною, яка викликала свідка, а саме: 

прокурор допитує свідка обвинувачення, захисник - свідка захисту, а  у випадку, коли 

сам обвинувачений взяв захист на себе, допит проводить сам обвинувачений; б) 

перехресний допит - це допит з метою перевірити встановлені під час прямого допиту 

дані та одержати нові відомості і здійснюється протилежною стороною кримінального 

провадження. Для обвинуваченого це дає можливість реалізувати своє право допитувати 

свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а також вимагати виклику й 

допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення (пункт 3«d» 

ст.6 ЄКПЛ). 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. 3 ст. 

519 КПК). Показання зазначених осіб можуть мати значення для оцінки допустимості 

фактичних даних, отриманих шляхом проведення таких слідчих (розшукових) та інших 

процесуальних дій, як доказів у даному кримінальному провадженні. 

У підрозділі 3.3 «Оцінка показань свідка в судовому розгляді» 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.  
 

ВИСНОВКИ 
 

У висновках дисертації на основі узагальнення концепцій українських і 

зарубіжних учених, законодавства, практики правоохоронних і судових органів України, 

розроблено нові наукові положення й отримано результати, що в сукупності вирішують 

наукове завдання з дослідження показань свідка як процесуального джерела доказів у 

кримінальному процесі України, на основі чого автор дійшов наступних висновків: 

1. Кримінальний процесуальний статус свідка передбачає його права та обов’язки, 

гарантії їх реалізації та відповідальність за їх порушення і невиконання у зв’язку з 

викликом для давання показань та його допитом, а також участю в проведенні інших 

процесуальних дій. Загальна тенденція змін до кримінального процесуального 
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законодавства України, якою є посилення вимог дотримання прав людини у 

кримінальному процесі, безпосередньо стосується і свідка та його показань на різних 

стадіях кримінального провадження. Це знайшло свій вияв, зокрема, у доповненні 

правового статусу свідка правами не свідчити щодо себе, членів своєї сім’ї чи близьких 

родичів, на адвоката, а також у встановленні заборони використання як доказів показань 

свідка, отриманих з істотним порушенням прав і свобод людини.  

 Предметом показань свідка у кримінальному процесі України є не тільки 

обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 91 КПК), 

але й інші обставини, які мають значення для кримінального провадження: а) 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),  

б) 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.3 ст.519 КПК), в) 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).  

2. 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.  

3. Свідком є особа, яка не є підозрюваним, обвинуваченим або потерпілим та якій 

відомі факти і обставини, які підлягають доказуванню (ст. 91 КПК), що сприймалися 

нею особисто або від інших осіб. Це – учасник кримінального провадження, який у 

встановленому законом порядку дає показання, які сприяють забезпеченню швидкого, 

повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто 

вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї 

вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була 

піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника 

кримінального провадження була застосована належна правова процедура.  

Показання свідка – самостійне джерело доказів, яке являє собою належні, 

допустимі і достовірні відомості про обставини, які мають значення для кримінального 

провадження. Автором здійснено поділ показань свідка за видами, в основі якого є:  

а) особа свідка (показання свідка, який ще не залучався до участі у даному 

кримінальному провадженні в іншій процесуальній ролі, і показання свідка, який 

залучався до участі в цьому кримінальному провадженні - як понятий, особа, яка 

проводила НСРД або брала в них участь, або здійснювала досудове розслідування у 

випадках, передбачених главою 41 КПК); б) особливості інформації, якою володіє свідок 

(інформації відкритої і інформації, таємниця якої охороняється законом; отриманої 

свідком безпосередньо або з чужих слів; інформації про обставини, які підлягають 

доказуванню у кримінальному провадженні (ст.91 КПК)), або ж про обставини, за яких 
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проводилися слідчі (розшукові) і негласні слідчі (розшукові) дії; в) володіння 

спеціальними знаннями (показання свідка, який не володіє такими знаннями, і показання 

свідка-фахівця, «обізнаної особи»). 

4. Підставами залучення свідка до участі в досудовому розслідуванні є 

обґрунтоване припущення, що особа може дати показання, які мають значення для 

кримінального провадження, або ж обов’язковість участі свідка. Процесуальний порядок 

виклику свідка визначається у кожному конкретному випадку залежно від способу 

виклику. Особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом 

вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи 

факсимільним зв’язком, по телефону або телеграмою.   

5. Перевірка дoстoвiрнoстi показань свідка під час досудового розслідування – цe 

процесуальна діяльність, яка здійснюється у формі логічно-розумової діяльності або ж  

шляхом проведення нових чи додаткових слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) або інших процесуальних дій.  

Оцінка показань свідка на стадії досудового розслідування - це розумова та 

врегульована законом практична діяльність слідчого, прокурора щодо визначення 

належності, допустимості, достовірності показань свідків та їх взаємозв’язку і 

достатності для прийняття відповідного процесуального рішення. Оцінка показань 

свідків включає наступні дії: 1) аналіз самих показань; 2)  врахування умов сприйняття, 

збереження у пам’яті та відтворення сприйнятого у ході надання показань;  

3) послідовне сприйняття та аналіз попередніх й нових показань, даних на допиті 

свідком; 4) співставлення показань із іншими наявними у кримінальному провадженні 

доказами; 5) перевірка джерел отримання доказів. 

6. Суд під час судового провадження має право за власною ініціативою або за 

клопотанням слідчого, прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, 

потерпілого, його представника здійснити судовий виклик свідка, якщо встановить 

наявність достатніх підстав вважати, що така особа може дати показання, які мають 

значення для кримінального провадження, або її участь у процесуальній дії є 

обов’язковою.  

7. Процесуальним способом отримання показань свідка є його допит. Прямий 

допит свідка – це допит, який покликаний продемонструвати правову позицію сторони 

обвинувачення чи захисту і здійснюється стороною, яка викликала свідка, а саме 

прокурор допитує свідка обвинувачення, захисник - свідка захисту, а у випадку відмови 

обвинуваченого від захисника допит свідка захисту проводиться самим обвинуваченим. 

Перехресний допит - це допит, який спрямований на перевірку встановлених під час 

прямого допиту даних та одержання нових відомостей і який здійснюється 

протилежною стороною кримінального провадження. Перевірка судом показань свідка 

відбувається під час судового розгляду справи шляхом проведення допиту інших осіб, 

дослідження речових доказів, висновку експерта, інших документів, після чого 

проводиться оцінка таких показань. Оцінка судом показань свідка, як і інших доказів, 

має самостійне значення і не залежить від проведеної оцінки слідчим, прокурором, 

слідчим суддею. Внутрішнє переконання судді щодо оцінки показань свідків, як і інших 

доказів, остаточно формується у нарадчій кімнаті і закріплюється в судовому рішенні. 
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Положення ч. 4 ст. 95 КПК про те, що суд не вправі обґрунтовувати судові 

рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, є 

невиправдано категоричним, не відповідає практиці застосування ЄСПЛ підпункту (d) 

п.3 і п.1 ст.6 ЄКПЛ (рішення у справах «Доорсон проти Нідерландів» від 26 березня 

1996 року та «Костовський проти Нідерландів» від 29 березня 1990 року) і підлягає 

уточненню наступним чином: «Суд має право обґрунтовувати судові рішення 

показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, якщо 

підозрюваному (обвинуваченому) було надано можливість допитувати осіб, які свідчать 

проти нього». 

8. Розкрито особливості перевірки та використання показань свідків, які постійно 

проживають на тимчасово окупованій території України. Так, при використанні 

показань таких свідків слідчому, прокурору необхідно враховувати, що показання, які 

надаються такими свідками, можуть бути неточними та дезінформувати органи 

досудового розслідування. Це може бути наслідком залякування свідків з боку органів 

окупаційної влади, їх родичів або свідоме надання ними таких показань через підтримку 

окупаційного режиму. У зв’язку з цим слідчому або прокурору необхідно проводити 

перевірку таких показань за допомогою додаткових слідчих (розшукових), негласних 

слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, таких як допит інших свідків, 

одночасний допиту двох чи більше вже допитаних осіб, тимчасовий доступ до речей та 

документів з метою отримання характеризуючих даних або інших відомостей щодо 

особи свідка, отримання інформації від операторів мобільного зв’язку з метою 

встановлення місця перебування свідка, проведення негласних слідчих (розшукових) дій 

із використанням конфіденційного співробітництва або зняття інформації з 

телекомунікаційних мереж. 

9. Показаннями свідка з чужих слів є висловлювання, здійснені в усній або 

письмовій формі, щодо певного факту, яке ґрунтується на поясненні іншої особи. Суд 

має право визнати допустимим доказом показання з чужих слів незалежно від 

можливості допитати особу, яка надала первинні пояснення, у виняткових випадках, 

якщо такі показання є допустимим доказом згідно з іншими правилами допустимості 

доказів. Такі показання повинні бути перевірені у ході досудового розслідування і в 

судовому розгляді та оцінені слідчим, прокурором, слідчим суддею і судом у сукупності 

з іншими доказами у даному кримінальному провадженні. 

10. З урахуванням законодавчого досвіду інших держав пропонується доповнити 

статтю 225 КПК України частиною третьою наступного змісту: «3. Свідки, потерпілі, які 

постійно проживають за кордоном, тяжко хворіють, мають фізичні вади, що 

унеможливлює їх прибуття до України та які погодились давати показання, можуть бути 

допитані у судовому засіданні в місці розташування суду іноземної держави або їх 

безпосереднього перебування, з дотриманням правил проведення допиту під час 

судового розгляду у режимі відеоконференції (ст. 336 КПК)». 

Запропоновано також зміни до КПК України щодо визначення поняття та 

процесуального статусу свідка, а саме: доповнити частину 1 статті 65 КПК України 

реченням наступного змісту: «Особа набуває процесуального статусу свідка після 

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

спосіб у порядку, передбаченому цим Кодексом». «В окремих випадках, передбачених 
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цим Кодексом, як свідки можуть бути допитані також особи, які проводили слідчі 

(розшукові) чи негласні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії або були залучені до 

їх проведення».  

З метою удосконалення закону щодо забезпечення безпеки свідка, членів його 

сім’ї та близьких родичів запропоновано доповнити чинний КПК України статтею «66-1. 

Забезпечення безпеки свідка» такого змісту: «1. Особи, які беруть участь як свідки у 

кримінальному провадженні, а також члени їх сімей та близькі родичів у разі наявності 

реальної загрози життю, здоров'ю, житлу чи майну мають право на забезпечення 

безпеки. 2. Слідчий, прокурор, слідчий суддя або суд, одержавши заяву чи повідомлення 

про загрозу безпеці особи, зазначеної у частині першій цієї статті, зобов'язані перевірити 

цю заяву (повідомлення) і в строк не більше ніж сімдесят дві години, а у невідкладних 

випадках - негайно прийняти рішення про застосування або відмову в застосуванні 

заходів безпеки. Відповідно до свого рішення вони приймають мотивовану постанову чи 

ухвалу і передають її для виконання органу, на який покладено здійснення заходів 

безпеки, а також ознайомлюють з її змістом осіб, щодо яких застосовуються такі заходи. 

Ця постанова чи ухвала є обов’язковою для виконання зазначеними органами. 3. Орган, 

якому доручено здійснювати заходи безпеки, встановлює перелік необхідних заходів і 

способів їх реалізації, керуючись при цьому конкретними обставинами і необхідністю 

усунення існуючої загрози. Про заходи безпеки, умови їх здійснення та правила 

користування майном або документами, виданими з метою забезпечення безпеки, 

повідомляється особа, взята під захист. 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. 5. Орган, який 

здійснює заходи безпеки, зобов’язаний письмово інформувати слідчого, прокурора, 

слідчого суддю або суд, про вжиті заходи та їх результати». 

Запропоновано внесення змін до ст. 95 КПК України щодо можливості 

оголошення судом з власної ініціативи або за клопотанням учасників судового розгляду 

показань свідка, потерпілого, наданих під час досудового розслідування у судовому 

засіданні у випадках: 1) неявки в судове засідання свідка, потерпілого у зв'язку з його 

смертю, зникненням без вісті, недоступністю через тривале перебування за кордоном 

або якщо його стан здоров'я не дозволяє йому постійно або протягом тривалого часу 

давати показання в судовому засіданні; 2) допиту особи під час досудового 

розслідування слідчим суддею в судовому засіданні; 3) наявності істотних 

суперечностей між показаннями, які свідок, потерпілий дав у ході судового розгляду і 

досудового розслідування, або неправомірної відмови свідка дати показання.  

Викладені пропозиції спрямовані на удосконалення кримінального 

процесуального закону стосовно визначення поняття свідка, його показань, 

особливостей отримання, перевірки та оцінки показань свідка, забезпечення безпеки 

свідка, членів його сім’ї та близьких родичів. Їх реалізація буде сприяти успішному 

виконанню завдань кримінального провадження (ст.2 КПК). 
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АНОТАЦІЯ  
 

Лушпієнко В.М. Показання свідка як процесуальне джерело доказів у 

кримінальному процесі України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. 

Дисертація є першим в Україні дослідженням теоретичних і практичних 

особливостей показань свідка як процесуального джерела доказів за КПК 2012 року. 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.  

Ключові слова: свідок, докази, джерела доказів, доказування, показання, перевірка 

показань, оцінка показань, кримінальний процес України. 

 

АННОТАЦИЯ  
 

Лушпиенко В.Н. Показания свидетеля как процессуальный источник 

доказательств в уголовном процессе Украины. - Квалификационная научная работа на 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; 

оперативно-розыскная деятельность. – Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. – Киев, 2018.  

Диссертация является первым в Украине исследованием теоретических и 

практических особенностей показаний свидетеля как процессуального источника 

доказательств по УПК Украины 2012 года. В работе исследованы проблемные вопросы 

получения показаний свидетеля и их использования в ходе уголовного производства, 
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рассмотрены исторические аспекты правового регулирования участия свидетеля в 

уголовном производстве и значение его показаний, а также понятие и содержание 

правового статуса свидетеля в уголовном процессе, его специфика на разных стадиях 

уголовного производства. Исследованы особенности получения, проверки и 

использования в качестве доказательств показаний свидетелей, проживающих на 

временно оккупированной территории Украины во время досудебного расследования. 

Проанализированы существующие проблемы получения, проверки и оценки показаний 

свидетеля с чужих слов, в частности со слов умерших, исходя из практики использования 

таких показаний в ходе досудебного расследования, определены пределы и основные 

правила проверки и оценки показаний свидетеля следователем, прокурором, 

следственным судьей на стадии досудебного расследования, исследованы существующие 

проблемные вопросы использования показаний свидетеля в уголовном производстве и 

предложены пути их решения, в частности внесены предложения по совершенствованию 

соответствующих положений УПК Украины. В ч. 4 ст. 95 УПК предложено изменить 

неоправданно категоричное положение о том, что «суд не вправе обосновывать судебные 

решения показаниями, данными следователю, прокурору, или ссылаться на них», 

дополнив его словами «если подозреваемому (обвиняемому) не было обеспечено 

возможность допрашивать лиц, свидетельствующих против него», а также предусмотреть 

возможность оглашения судом по собственной инициативе или по ходатайству 

участников судебного разбирательства показаний, данных свидетелем и потерпевшим во 

время предварительного расследования в случаях: 1) неявки в судебное заседание 

свидетеля, потерпевшего в связи с его смертью, исчезновением без вести, недоступностью 

из-за длительного пребывания за границей или если его состояние здоровья не позволяет 

ему постоянно или в течение длительного времени давать показания в судебном 

заседании; 2) допроса лица во время досудебного расследования следственным судьей в 

судебном заседании; 3)наличия существенных противоречий между показаниями, 

которые свидетель, потерпевший дал в ходе судебного разбирательства и 

предварительного расследования, или неправомерного отказа свидетеля давать 

показания». Автором рассмотрены особенности вызова в суд свидетелей и порядка их 

допроса в судебном заседании. Рассмотрены различные способы вызова свидетеля в суд 

для дачи показаний в ходе судебного производства, а также проанализированы 

предложения ученых по совершенствованию подтверждения факта получения лицом 

уведомления о вызове в суд. Исследованы особенности проверки и оценки показаний 

свидетелей в судебном разбирательстве. Выяснено, что суд при оценке доказательств по 

делу руководствуется своим внутренним убеждением, принципами которого являются 

всесторонность, полнота, объективность и беспристрастность исследования 

доказательств, основными критериями которых являются относимость, допустимость, 

достоверность, достаточность и взаимосвязь. Оценка доказательств судом имеет 

самостоятельное значение и не зависит от их оценки следователем, прокурором. 

Ключевые слова: свидетель, доказательства, источники доказательств, 

доказывание, показания, проверка показаний, оценка показаний, уголовный процесс 

Украины. 
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ABSTRACT 
 

Lushpiienko V.M. Witness’s testimony as a procedural source of evidence in the 

criminal procedure in Ukraine. – Qualification research paper as a manuscript.  

Thesis for a Candidate Degree in Juridical Sciences in the specialty 12.00.09 – Criminal 

Procedure and Criminalistics; Forensic Examination; Operational Search Activity. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 

2018. 

The thesis is the first comprehensive study of theoretical and practical features of witness’s 

testimony as a procedural source of evidence according to a Criminal Procedure Code 2012. The 

study focuses on problematic aspects of obtaining witness’s testimony and its use during criminal 

proceedings; historical aspects of legal regulation of witness’s participation in criminal 

proceedings in the territory of Ukraine and the significance of witness’s testimony; the concept 

and content of legal status in a criminal procedure, its peculiarities at various stages of criminal 

proceedings. The research has revealed the peculiarities of obtaining, verifying and using 

evidences of testimony of witnesses residing in the temporarily occupied territory of Ukraine 

during the pre-trial investigation. There have been analyzed existing difficulties of obtaining of 

hearsay evidences, based on practical application of such testimonies during the pre-trial 

investigation; it has been pointed out the limits and rules for examination and evaluation of 

witness’s testimony by a detective, a public prosecutor, an examining magistrate at the stage of 

pre-trial proceeding; it has been investigated current problematic issues of using evidence of 

witness in a criminal proceeding and suggested the ways of dealing with these issues, in 

particular, by formulating the improvement of relevant positions of the Criminal Procedure Code 

of Ukraine.  

Key words: witness, evidence, sources of evidence, evidence, testimony, examination of 

evidence, evaluation of testimonies, criminal proceeding of Ukraine. 

 


