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АНОТАЦІЯ 

Ткач О.В. Розслідування порушень недоторканності приватного життя. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на 

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, 2019, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. 

В дисертаційному дослідженні розглянуто методику розслідування порушень 

недоторканності приватного життя.  

На підставі аналізу наукової літератури вітчизняних та зарубіжних вчених та 

слідчо-судової практики автором досліджено криміналістичну характеристику 

порушень недоторканності приватного життя, яка була розкрита за допомогою 

таких її структурних елементів, як предмет безпосереднього злочинного посягання, 

спосіб злочину, слідова картина та особа злочинця. На думку автора дослідження, 

цих ключових елементів криміналістичної характеристики порушень 

недоторканності приватного життя та їх практичне використання сприятиме 

ефективному, швидкому, повному та об’єктивному  розслідуванню та розкриттю 

злочинів та їх профілактики. 

Наведено авторське визначення приватного життя, що разом з проведеним 

аналізом вітчизняного і зарубіжного законодавства дало змогу зробити висновок 

щодо предмету безпосереднього злочинного посягання при вчиненні порушень 

недоторканності приватного життя, який є підгрунтям для висунення версій про 

спосіб вчинення злочину, що є основою для виявлення доказів. 

Досліджено особливості слідової картини порушень недоторканності 

приватного життя, що полягають в наявності не лише матеріальних та ідеальних 

слідів злочину, а ще й електронних. Автором запропонована класифікація слідів 

вчинення порушень недоторканності приватного життя відповідно до таких 

критеріїв, як: спосіб збирання конфіденційної інформації  та особливості особи 

злочинця. 
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Організаційно-тактичні засади початкового етапу розслідування порушень 

недоторканності приватного життя автором розкриті через призму особливостей 

початку досудового розслідування, типових слідчих ситуацій та версій, організації 

й тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій на початковому етапі 

розслідування злочинів даного виду. 

Доведено, що приводом до початку досудового розслідування порушень 

недоторканності приватного життя може бути заява потерпілого на підставі 

повідомлення, опублікованого в засобах масової інформації, що містить відомості 

про злочини. 

Аргументовано необхідність визначення в законодавстві механізму, що давав 

би змогу органам досудового розслідування перевіряти отриману з заяви чи 

повідомлення інформацію про вчинення порушення недоторканності приватного 

життя, а у випадку підтвердження наявності кримінального правопорушення 

повідомляти осіб чиї права було порушено. 

Обґрунтована необхідність надання можливості здійснення досудового 

розслідування щодо порушень недоторканності приватного життя, у невідкладних 

випадках, до внесення відомостей до ЄРДР шляхом проведення перевірки заяв та 

повідомлень. 

На підставі проведеного аналізу слідчо-судової практики, враховуючи думки 

вчених стосовно класифікації слідчих ситуацій в цілому, автором запропонована 

класифікація типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування порушень 

недоторканності приватного життя. Виокремлено загальні типові слідчі версії 

початкового етапу розслідування порушень недоторканності приватного життя та 

запропоновано типові слідчі версії щодо особи злочинця. 

З’ясовано, що факт порушення недоторканності приватного життя стає 

очевидним після настання відповідних наслідків у вигляді розголошення 

конфіденційної інформації або погрозі розголошення, час вчинення злочину на 

початковій стадії розслідування встановити складно. Невизначеним є і конкретне 

місце вторгнення злочинця в інформаційне середовище. Розбіжність просторово-
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часових факторів злочину і його наслідків також створює істотний бар'єр у 

встановленні обставин досліджуваної події. 

Визначено, що для ефективного розслідування порушень недоторканності 

приватного життя на початковому етапі необхідно проводити такі слідчі 

(розшукові) дії як огляд та допит. На підставі проведеного аналізу слідчо-судової 

практики виокремлено види огляду та основні завдання, які ставляться перед 

слідчим під час допиту потерпілих і свідків по досліджуваній нами категорії 

злочинів. 

Запропоновано перелік обставин, які необхідно з’ясувати слідчому під час 

допиту потерпілого при розслідуванні порушень недоторканності приватного 

життя для швидкого, повного та об’єктивного розкриття злочину. 

Особливості подальшого етапу розслідування порушень недоторканності 

приватного життя автором розкриті за допомогою дослідження типових слідчих 

ситуацій та алгоритмів дій слідчого з їх вирішення, особливостей використання 

спеціальних знань та криміналістичної профілактики. 

Проаналізувавши узагальнення матеріалів слідчої та судової практики 

автором запропонована класифікація типових слідчих ситуацій подальшого етапу 

розслідування порушень недоторканності приватного життя та алгоритми дій 

слідчого з їх вирішення. 

Досліджено такі слідчі дії подальшого етапу розслідування порушень 

недоторканності приватного життя, як: повторний допит, повторний обшук або 

огляд житла чи іншого володіння особи, пред’явлення для впізнання. 

З’ясовано та виділено особливості використання спеціальних знань в ході 

подальшого етапу розслідування порушень недоторканності приватного життя. 

Встановлена доцільність доповнення ст. 40 КПК України обов’язком слідчого 

виявляти причини та умови, які сприяли вчиненню правопорушень, та надавати 

рекомендації щодо їх усунення та необхідність внесення змін до ст. 91 КПК 

України шляхом її доповнення обставинами виявлення причин та умов, які сприяли 

вчиненню правопорушень, що підлягають доказуванню. 
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Зроблено висновок, що до головних завдань криміналістичної профілактики 

порушень недоторканності приватного життя в комплексі з загальною теорією 

криміналістики входить також розробка наукових положень, які відображають її 

можливості в попередженні даного виду злочину, а криміналістичні засоби і 

методи профілактики спрямовані на своєчасне припинення, запобігання, 

попередження, унеможливлення вчинення злочину. 

Ключові слова: приватне життя, недоторканність приватного життя, 

криміналістична характеристика, початок досудового розслідування, версії, типові 

слідчі ситуації, подальший етап розслідування, спеціальні знання, криміналістична 

профілактика. 
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SUMMARY 

Olga Tkach. Investigation of violations of the right to privacy. - Qualifying research 

paper on the rights of the manuscript. 

Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy in Law, specialty 12.00.09 - criminal 

procedure and criminalistics; forensic examination; operative-investigative activities. - Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine - 

Kyiv, 2019, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine. Kyiv, 2019. 

The research paper deals with a set of methods to investigate the violations of the right 

to privacy. 

On the basis of the analysis of the scientific literature of national and foreign scholars 

as well as investigative and judicial practices, the author defines forensic description of 

violations of the right to privacy, which is disclosed with the help of such structural elements 

as the subject of a direct criminal offense, the method of crime, the evidence pattern and the 

offender. According to the author of the thesis, these key elements of the forensic 

characteristic of violations of privacy and their practical use will contribute to the effective, 

rapid, complete and objective investigation and detection of crime and its further prevention. 

The author's definition of private life is presented, which, together with the analysis of 

national and foreign legislation, made it possible to draw a conclusion on the subject of a 

direct criminal offense in the course of violations of the right to privacy, which serves as the 

basis for the introduction of possible method of committing a crime, which in turn helps to 

reveal evidence. 

The peculiarities of the evidence pattern of violations of the right to privacy, which 

consist in the presence of not only material and ideal traces of a crime, but also in electronic 

ones, are investigated in the thesis. The author proposes the classification of traces of 

violation of privacy in accordance with such criteria as: the method of collecting confidential 

information and the identity of the offender. 

The author discloses the organizational and tactical principles of the initial stage of 

investigation of violation of privacy through the features of the initiation of pre-trial 

investigation, typical investigative situations and versions, organization and tactics of 
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conducting separate operative-investigative activities at the initial stage of investigation of 

such crimes. 

It is proved that the pretext for a pre-trial investigation of violations of privacy may be 

a victim's appeal based on a statement published in the media, containing information about 

the crime. 

The thesis discusses the need to determine in the legislation a mechanism that would 

enable the bodies of pre-trial investigation to verify the information received from the 

application or a notification about the violation of privacy and, in the event of confirmation 

of a criminal offense, to inform the individuals whose rights were violated. 

The thesis substantiates the necessity of implementing pre-trial investigation into 

violations of privacy, in urgent cases, before entering data into the IDRD through verification 

of applications and messages. 

Based on the analysis of investigative and judicial practice, taking into account the 

opinions of scientists regarding the classification of investigative situations in general, the 

author proposes a classification of typical investigative situations of the initial stage of 

investigating the privacy violations. Accordingly, the general types of investigative versions 

of the initial stage of investigating privacy violations are outlined, and typical investigative 

versions are proposed in relation to the offender. 

It has been found out that the fact of violation of privacy becomes evident after the 

corresponding consequences in the form of disclosure of confidential information or the 

threat of disclosure, while the time of committing a crime at the initial stage of the 

investigation is difficult to establish. The place where the offender has invaded the 

information environment is also uncertain. The discrepancy between the spatial and temporal 

factors of the crime and its consequences also creates a significant barrier in determining the 

circumstances of the investigated event. 

It has been determined that for the effective investigation of violations of privacy in the 

initial stage it is necessary to conduct such investigations (investigations) as review and 

questioning. On the basis of the analysis of the investigative and judicial practice, the types 

of review and the main tasks that are put to the investigator during the interrogation of victims 

and witnesses on the category of crimes we are investigating are identified. 
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The thesis proposes a list of circumstances that need to be clarified by the investigator 

during interrogation of the victim while investigating violations of privacy to obtain a quick, 

complete and objective disclosure of a crime. 

The features of the further stage of investigation of violations of privacy by the author 

are disclosed through the study of typical investigative situations and algorithms of the 

investigator's actions to resolve them, the peculiarities of using special knowledge and 

forensic prevention. 

Having analyzed the generalization of the materials of the investigative and judicial 

practice, the author offers a classification of typical investigative situations for the further 

stage of investigation of privacy violations and algorithms of the investigator's actions to 

resolve them. 

The following are the investigative actions of the further stage of investigation of 

privacy violations: repeated interrogation, repeated legal search or review of housing or other 

possession of a person, presentation for identification. 

The peculiarities of the use of special knowledge in the course of the further 

investigation of privacy violation have been identified and highlighted. 

The author proves the relevance of supplementing Art. 40 of the CPC of Ukraine with 

stating the duty of the investigator to identify the causes and conditions that contributed to 

the commission of offenses, and to provide recommendations for their elimination and the 

need for amendments to Art. 91 CPC of Ukraine by adding to the circumstances of 

identifying the causes and conditions that contributed to the commission of offense, which 

is a subject to proof. 

It is concluded that the main tasks of forensic prevention of privacy violations in 

conjunction with the general theory of criminology are also the development of scientific 

provisions that reflect its potential in preventing this type of crime, and forensic means and 

methods of prevention aimed at timely termination, or prevention, making it impossible to 

commit a crime. 

Key words: private life, privacy, criminal characteristic, beginning of pre-trial 

investigation, versions, typical investigative situations, further stage of investigation, special 

knowledge, forensic prevention. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Недоторканність приватного життя особи є 

неодмінною передумовою функціонування демократії в кожній країні. 

Утвердженню України як правової демократичної держави безперечно сприяє 

наявність законодавчо закріплених гарантій охорони не лише життя людини, честі, 

гідності та особистої безпеки, але й її сімейного та приватного життя. Однією з 

таких гарантій є кримінально-правова заборона порушення недоторканності 

приватного життя, передбачена ст. 182 КК України. Однак, згідно статистичних даних, 

за період з січня 2013 рр. по березень 2019 рр., за ст. 182 «Порушення недоторканності 

приватного життя» КК України було відкрито 634 кримінальні провадження, 62% з 

яких були закриті за різними пунктами ч. 1 ст. 284 КПК України. Із 238 розслідуваних 

кримінальних проваджень до суду з обвинувальним актом направлено 16 проваджень, 

або 7% від загальної кількості розслідуваних. 

Результати аналізу матеріалів кримінальних проваджень та опитування 

практичних працівників (94% респондентів надали ствердну відповідь) свідчать 

про незадовільний стан розслідування порушень недоторканності приватного 

життя, що зумовлений, у тому числі, відсутністю наукових криміналістичних 

положень й розроблених на їх основі практичних рекомендацій щодо організації й 

здійснення розслідування цього виду кримінальних правопорушень. Потреба 

підвищення ефективності їх розслідування зумовлює необхідність розробки 

відповідної криміналістичної методики. 

Науково-теоретичним підґрунтям дослідження стали праці вітчизняних і 

зарубіжних фахівців з криміналістики, кримінального права, кримінального процесу, 

кримінології, юридичної психології та інших галузей, зокрема:  Ю. П. Аленіна, 

П. П. Андрушка, В. П. Бахіна, Р. С. Бєлкіна, В. К. Весельського, А. Ф. Волобуєва, 

В. Г. Гончаренка, І. В. Гори, Ю. М. Грошевого, І. М. Даньшина, М. В.  Даньшина, 

А. Я. Дубинського, В. А. Журавля,  Н. І. Клименко, І. І. Когутича, О. Н. Колесниченка, 

В. О. Коновалової, В. П. Корж, В. С. Кузьмічова, В. К. Лисиченка, Л.  М.  Лобойка, 

В. Г. Лукашевича, І. М. Лузгіна, Є. Д. Лук’янчикова, Г. А. Матусовського, В. Т. Нора, 
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М. А. Погорецького, М. В. Салтевського, М. О. Селіванова, Д. Б. Сергєєвої, 

З. М. Топорецької, В. В. Тіщенка, Л. Д. Удалової, С. С. Чернявського, А. М. Черняка, 

Ю. М. Чорноус, А. В. Шевчишена, В. Ю. Шепітька, М. Є. Шумила, М. П. Яблокова та 

ін. 

Отже, вибір теми дисертації обумовлений обґрунтованою практичною 

значущістю досліджуваної проблеми, відсутністю її наукової розробленості, а 

також потребою впровадження відповідних наукових результатів у практичну 

діяльність органів досудового розслідування. 

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

дослідження спрямоване на реалізацію положень Указів Президента України «Про 

концепцію реформування кримінальної юстиції України» від 08 квітня 2008 р. № 

311/2008, «Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015‒2020 роки» від 20 травня 2015 р. № 276/2015 та 

виконане відповідно до Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011‒

2015 рр. від 24 вересня 2010 р. № 14-10), планів науково-дослідних робіт 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка за напрямом досліджень юридичного факультету «Теорія та практика 

адаптації законодавства України до законодавства ЄС» (номер теми 16БФ042-01, 

державна реєстрація 0116U002637). 

Тему дисертації затверджено Вченою радою юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 8 від 

25 травня 2015 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є формування 

теоретичних криміналістичних засад і практичних рекомендацій, спрямованих на 

удосконалення розслідування порушень недоторканності приватного життя. 

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких завдань: 

- визначити зміст структурних елементів криміналістичної характеристики 

порушень недоторканності приватного життя (предмет злочинного посягання, 

спосіб злочину, типова слідова картина та особа злочинця); 
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- встановити особливості початку досудового розслідування порушень 

недоторканності приватного життя, що впливають на організаційно-тактичні 

засади розслідування цього виду кримінальних правопорушень; 

- визначити та класифікувати типові слідчі ситуації початкового етапу 

розслідування порушень недоторканності приватного життя, запропонувати 

алгоритми дій слідчого у кожній з них; 

- виокремити типові слідчі версії початкового етапу розслідування порушень 

недоторканності приватного життя; 

- розробити рекомендації щодо організації й тактики проведення окремих 

слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування порушень 

недоторканності приватного життя; 

- виокремити типові слідчі ситуації подальшого етапу розслідування 

порушень недоторканності приватного життя та запропонувати алгоритми дій 

слідчого у кожній з них; 

- з’ясувати особливості використання спеціальних знань в ході подальшого 

етапу розслідування порушень недоторканності приватного життя та 

запропонувати шляхи підвищення ефективності їх використання; 

- визначити напрями криміналістичної профілактики порушень 

недоторканності приватного життя. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у зв’язку із 

вчиненням порушень недоторканності приватного життя та під час їх 

розслідування. 

Предмет дослідження – розслідування порушень недоторканності приватного 

життя. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань і досягнення мети 

застосовано сукупність методів і прийомів наукового пізнання, що дозволили 

всебічно дослідити об’єкт дослідження. Методи формальної логіки (аналіз, синтез, 

дедукція, індукція, аналогія, абстрагування) дали змогу детальніше усвідомити 

зміст розглядуваних питань (у всіх розділах дисертації). У дослідженні 

використано спеціально-правові методи: порівняльно-правовий – під час аналізу 
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норм національного та міжнародного законодавства, наукових категорій, 

визначень та підходів (у всіх розділах дисертації); історико-правовий – для 

розкриття змісту основних понять дисертації: «приватне життя», «недоторканність 

приватного життя», «криміналістична характеристика», «порушення 

недоторканності приватного життя» (розділ 1); системно-структурний – для 

формування криміналістичної характеристики порушень недоторканності 

приватного життя (розділ 1), алгоритмів вирішення типових слідчих ситуацій, 

визначення тактики проведення слідчих (розшукових) дій (розділи 2, 3); метод 

системного аналізу – для комплексного узагальнення елементів криміналістичної 

характеристики та визначення кореляційних зв’язків між ними (розділ 1); 

статистичний – при ілюстрації теоретичних висновків даними державної і 

відомчої статистики, узагальненні результатів вивчення емпіричних джерел (у всіх 

розділах дисертації); соціологічний – для підтвердження висновків даними 

анкетування працівників органів досудового розслідування (у всіх розділах 

дисертації). 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні й аналітичні матеріали 

МВС України, Національної поліції України, Генеральної прокуратури України за 

січень 2013 – березень 2019 р.р.; дані, отримані при вивченні 121 кримінального 

провадження, розпочатого за ст. 182 КК України 2014–2018 р.р.; результати 

анкетування 168 слідчих органів досудового розслідування Національної поліції 

України, 35 прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво, 25 слідчих суддів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим в Україні дослідженням теоретичних і практичних проблем окремих 

елементів методики розслідування порушень недоторканності приватного життя. 

Автором сформульовано нові наукові положення, висновки та пропозиції, що 

мають важливе теоретичне та практичне значення, найбільш значущими з яких є: 

вперше:  

– визначено предмет безпосереднього злочинного посягання при вчиненні 

порушень недоторканності приватного життя, яким можуть бути всі можливі 

об’єкти матеріального світу, у яких міститься конфіденційна інформація про особу. 
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Це, як правило, різні види документів (оригінали документів, і їх фото-, цифрові 

зображення, копії тощо) та інші предмети матеріального світу (мобільні телефони 

та інші портативні пристрої (планшети, ноутбуки), сервери, жорсткі диски 

комп’ютерів та їх мереж, накопичувачі інформації тощо); 

– запропоновано перелік типових способів незаконного збирання 

конфіденційної інформації про особу: незаконне ознайомлення з документами, що 

містять конфіденційну інформацію та/або заволодіння ними; спостереження за 

особою, в тому числі, й з використанням спеціальних технічних засобів; 

підслуховування усних розмов; прослуховування телефонних розмов за 

допомогою спеціальних технічних засобів; опитування осіб, які володіють 

відомостями про конфіденційну інформацію (потерпілого, людей з його близького 

оточення); отримання конфіденційної інформації шляхом надання грошової 

винагороди (або обіцянки надання такої); застосування фізичного та/або 

психічного насильства або застосування погроз їх вчинення та ін.; 

– визначені типові сліди втручання в приватне життя та надано їх 

класифікацію залежно від способу збирання конфіденційної інформації та 

особливостей особи злочинця; 

– запропоновано класифікацію типових слідчих ситуацій початкового етапу 

розслідування порушень недоторканності приватного життя: за моментом 

затримання особи, яка вчинила злочин; за наявною інформацією про особу 

злочинця; за моментом вчинення злочину;  

– виокремлено типові слідчі версії початкового етапу розслідування 

порушень недоторканності приватного життя: 1) порушення недоторканності 

приватного життя вчинене за тих обставин, про які повідомив потерпілий; 2) 

порушення недоторканності приватного життя вчинене у сукупності з іншими 

кримінальними правопорушеннями (зловживання службовим становищем тощо); 

3) спочатку умисел злочинця був спрямований на вчинення іншого кримінального 

правопорушення (шахрайство, тощо), але потім було вчинене порушення 

недоторканності приватного життя; 4) здійснене інсценування порушення 
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недоторканності приватного життя потерпілим; 5) має місце обмова потерпілим 

конкретної особи, порушення недоторканності приватного життя вчинене не було; 

удосконалено: 

– визначення поняття «приватне життя», «конфіденційна інформація», 

«незаконне збирання конфіденційної інформації», «поширення конфіденційної 

інформації»; 

– змістовну характеристику особи злочинця як елемента криміналістичної 

характеристики порушень недоторканності приватного життя; 

– тактико-організаційні засади проведення огляду місця події, огляду 

предметів (носіїв інформації, технічних засобів, приладів, пристроїв та 

обладнання), огляду документів та допитів на початковому етапі розслідування 

порушень недоторканності приватного життя;  

– перелік типових слідчих ситуацій подальшого етапу розслідування 

порушень недоторканності приватного життя; 

– особливості використання спеціальних знань в ході подальшого етапу 

розслідування порушень недоторканності приватного життя; 

набули подальшого розвитку: 

– обґрунтування щодо розмежування понять «способу злочину» та «способу 

вчинення злочину»; 

– наукові ідеї щодо структури особи злочинця як елемента криміналістичної 

характеристики; 

– пропозиції щодо доцільності внесення змін до ч. 2 ст. 40 КПК України 

шляхом її доповнення відповідним пунктом, що зобов’язує слідчого виявляти 

причини та умови, які сприяли вчиненню правопорушень та надавати рекомендації 

щодо їх усунення; а також ч. 1 ст. 91 КПК України шляхом доповнення переліку 

обставин, що підлягають доказуванню пунктом наступного змісту: «причини та 

умови, які сприяли вчиненню правопорушення», що сприятиме профілактиці 

вчинення кримінальних правопорушень. 

Практичне значення одержаних результатів. Викладені у дисертаційній 

роботі висновки і практичні рекомендації, а також пропозиції щодо удосконалення 
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чинного законодавства мають обґрунтовану теоретичну та практичну 

спрямованість і використовуються за різними напрямами діяльності, зокрема у: 

– нормотворчій діяльності – для удосконалення норм чинного кримінального 

процесуального законодавства України (акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження у законотворчу діяльність Верховної Ради України від 

06 січня 2018 р.); 

– практичній діяльності – для застосування відповідних рекомендацій у 

практичній діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України, а також під 

час проведення занять в системі службової підготовки (акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження у практичну діяльність слідчих підрозділів Головного 

слідчого управління Національної поліції України від 29 листопада 2018 р.); 

– навчальному та науково-дослідному процесі – при викладанні навчальних 

дисциплін «Криміналістика», «Розслідування окремих видів злочинів», 

«Криміналістичне забезпечення доказування у кримінальному провадженні», 

«Проблеми досудового розслідування», «Кримінальний процес», «Актуальні 

питання захисту адвокатом інтересів учасників кримінального провадження», а 

також у науково-дослідній роботі аспірантів та викладачів (акти впровадження 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 18 грудня 2018 

р., Академії адвокатури України від 8 лютого 2019 р., Національної академії 

внутрішніх справ від 14 лютого 2019 р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження оприлюднено у виступах на міжнародних науково-практичних 

конференціях, а саме: «Інформаційне забезпечення розслідування злочинів» 

(м. Одеса, 29 травня 2015 р.); «Оперативно-розшукове запобігання корупційним та 

пов’язаним з корупцією правопорушенням» (м. Київ, 24 червня 2015 р.); 

«Проблеми сучасної юридичної науки очима молодих учених» (м. Харків, 13 

березня 2015 р.); «Актуальні проблеми досудового розслідування» (м. Київ, 1 

липня 2015 р.); «Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 

«Малиновські читання»» (м. Острог, 13 листопада 2015 р.);  «Адвокатура: минуле 

та сучасність» (Одеса, 14 листопада 2015 р.); «Актуальні питання кримінального 
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процесу, криміналістики та судової експертизи» (Київ, 24 листопада 2017 р.); 

Міжнародні стандарти справедливого правосуддя та їх імплементація в українське 

законодавство (м. Київ, 17 грудня 2018 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

викладено у 14 публікаціях автора, зокрема, 5 – наукових статтях, із них 1 – у наукових 

фахових виданнях України, 4 – у наукових фахових виданнях України, включених до 

міжнародних наукометричних баз даних, та 9 – у збірниках тез доповідей на 

міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації визначається метою, завданнями та 

предметом дослідження і композиційно складається із вступу, трьох розділів, що 

містять у собі десять підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Загальний обсяг дисертації – 237 сторінок, із них основний текст викладено на 190 

сторінках, список використаних джерел (231 найменування) становить 22 сторінки 

та додатки на 11 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРУШЕНЬ 

НЕДОТОРКАННОСТІ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ 

 

 

1.1.  Предмет безпосереднього злочинного посягання при вчиненні 

порушень недоторканності приватного життя  

 

Відповідно до статистичних даних, наведених у Єдиному звіті про 

кримінальні правопорушення за ст. 182 КК України «Порушення недоторканності 

приватного життя» у 2013 році було обліковано 123 кримінальних 

правопорушення, у 2014 році – 72, у 2015 році – 123, у 2016 – 141, у 2017 – 151, у 

2018 –177 та в період з січня по лютий 2019 року – 42. Повідомлення про підозру 

вручено у 2013 році 5 особам, у 2014 році – 4 особам, у 2015 році – 5 особам, у 2016 

році – 4 особам, у 2017 році – 1 особі, у 2018 році – 1 особі та на кінець лютого 2019 

року – 1 особі. З січня 2013 року по лютий 2019 року до суду з обвинувальним 

актом направлено лише 18 кримінальних проваджень [70]. 

На наш погляд, така різниця у кількості облікованих кримінальних 

правопорушень у зазначеному звітному періоді (січень 2013р. – лютий 2019р.) та 

кримінальних правопорушень, за якими провадження направлені до суду, свідчить 

насамперед про незадовільний стан розслідування злочинів, передбачених ст. 182 

КК України. 

За результатами проведеного опитування слідчих Національної поліції 

України, лише 23% респондентів мають уявлення щодо основних методичних 

засад розслідування правопорушень цього виду, близько 10% назвали основні 

криміналістичні версії, що б перевірялися ними у випадку такого розслідування, 

25% респондентів сформулювали певну послідовність процесуальних дій, які, на їх 

погляд, необхідно проводити на початку розслідування, але на більшість питань як 

теоретичного криміналістичного характеру, так і практичного прикладного – 

відповідь респондентами надана не була (Див. Додаток А).  
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Такий стан теоретичної й практичної підготовки є наслідком, у тому числі, 

неналежного ставлення правоохоронних органів до кримінальних проваджень, 

розслідування у яких здійснюється у формі приватного обвинувачення. На наш 

погляд, визначальними причинами такого ставлення є завантаженість слідчих і 

прокурорів-процесуальних керівників розслідуваннями більш тяжких злочинів; 

відсутність криміналістичних теоретичних положень та розроблених на їх основі 

рекомендацій щодо організації та здійснення розслідування порушень 

недоторканності приватного життя та ін.  

Отже, зважаючи на необхідність зміни вищевказаної ситуації та підвищення 

ефективності розслідування правопорушень, передбачених ст. 182 КК України, 

надання практичним працівникам системних наукових рекомендацій щодо 

здійснення цієї діяльності, пріоритетним напрямком наукових пошуків в галузі 

криміналістики є формування криміналістичних рекомендацій з розслідування 

порушень недоторканності приватного життя. 

Криміналістичні рекомендації розслідування певної сукупності кримінальних 

правопорушень формують відповідну криміналістичну методику, яка має 

визначений зміст у вигляді певної системи своїх елементів.  

Усвідомлюючи складність та об’ємність дослідження усіх елементів методики 

розслідування порушень недоторканності приватного життя, й у той же час 

обмеженого обсягу дисертаційної роботи кандидатського рівня, вважаємо за 

доцільне дослідити найбільш важливі з цих елементів для розслідування порушень 

недоторканності приватного життя (що відповідним чином відобразилося й у 

предметі нашого дослідження). Разом з тим, дослідження теоретичних засад 

методики розслідування окремого виду злочину є необхідним навіть за умов 

об’єктивної неможливості розкриття усіх її елементів у представленій науковій 

роботі. 

Криміналістичну методику можна розглядати як практичну реалізацію в 

діяльності правоохоронних органів криміналістичної техніки та слідчої тактики, де 

технічні засоби в ефективному поєднанні з прийомами та рекомендаціями тактики 
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забезпечують цілеспрямовану діяльність слідчого щодо розкриття і розслідування 

злочинів [189, с. 12]. 

На думку А. А. Барцицької, положення методики розслідування злочину 

становлять не тільки окремі рекомендації щодо застосування методів і прийомів 

виконання практичних дій, а й містять цілісні програми, які визначаються 

сукупністю послідовно виконуваних приписів, рекомендацій стосовно вирішення 

певних типових завдань і загалом створюють наукову основу криміналістичної 

стратегії розслідування [15, с. 175–181]. 

М. В. Салтевський визначає методику розслідування злочинів як систему 

окремих теорій, принципів і положень, яка включає в себе криміналістичну 

характеристику, загальні принципи побудови окремих методик, криміналістичну 

класифікацію злочинів, розкриття злочинів "за гарячими слідами", форми і методи 

використання громадськості в розслідуванні, вчення про інформаційне 

забезпечення слідчого, прокурора і суду для прийняття процесуальних рішень [189, 

с. 13]. 

В. А. Журавель пропонує розглядати методику розслідування злочинів у 

вигляді інформаційно-пізнавальної моделі, що дозволить забезпечити 

впорядкування елементів її структурі та більш тісний зв'язок між ними, а загалом – 

підвищити ефективність пізнавальних дій. Він виділяє два рівні методики – 

ретроспективний і перспективний. Ретроспективний включає в себе 

криміналістичну характеристику злочину певної категорії, а перспективний описує 

процес розкриття та розслідування такого злочину, включаючи типові слідчі 

ситуації, програми розслідування, типові системи слідчих дій та оперативно-

розшукові заходи [71, с. 108-109].  

На думку А. В. Іщенка, методика розслідування окремих видів злочинів, як 

практична діяльність, включає такі елементи: 

1) Вихідна інформаційна база конструювання методики розслідування 

окремих видів злочинів (криміналістична характеристика злочину; типова слідова 

картина; спосіб, обставини і обстановка вчинення злочину; обставини, які 
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підлягають встановленню; дані про предмет злочинного посягання, особу 

потерпілого, особу злочинця).  

2) Тактична складова методики розслідування окремих видів злочинів 

(типові слідчі ситуації, які виникають на кожному етапі кримінального 

провадження; перелік та послідовність проведення організаційних заходів; гласних 

та негласних слідчих (розшукових) дій, обумовлених конкретними слідчими 

ситуаціями; розробка тактики проведення організаційних заходів, слідчих 

(розшукових) дій, обумовлених конкретними слідчими ситуаціями).  

3) Використання можливостей спеціальних знань у розкритті, 

розслідуванні та попередженні злочинів (консультування зі спеціалістами; аудит, 

ревізії, інвентаризації; залучення спеціалістів до проведення гласних та негласних 

слідчих (розшукових) дій; призначення та проведення експертних досліджень; 

перевірка наявної інформації за криміналістичними та іншими обліками).  

4) Залучення державних та недержавних органів та їх представників до 

розслідування злочинів (внутрішньовідомча, міжвідомча та міждержавна 

взаємодія).  

5) Використання можливостей криміналістичної профілактики злочинів 

[87, c. 7-8; 95, c. 76-85].  

Виходячи з вищевказаного можна дійти висновку, що методика розслідування 

злочину являє собою систему наукових положень та  розроблених з урахуванням 

криміналістичної характеристики рекомендацій для швидкого, повного та 

об’єктивного розслідування, розкриття злочину та його профілактики.  

Основою побудови будь-якої методики розслідування є криміналістична 

характеристика злочинів, для розслідування яких вона створюється, тобто їх 

інформаційна описова модель, в якій на статистичному рівні відображені 

кореляційні зв’язки між її елементами. 

В. Г. Гончаренко вважав криміналістичну характеристику злочинів ідеальною 

моделлю типових зв’язків та джерел доказової інформації, що закономірно 

формуються, яка дозволяє прогнозувати оптимальний шлях та найбільш ефективні 

засоби розслідування окремих категорій злочинів [51, с. 3-8]. 
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А. Ф. Волобуєв характеризує криміналістичну характеристику як систему 

відомостей (знань) про елементи механізму скоєння злочинів окремого виду або 

групи, в яких відображаються закономірні зв’язки між цими елементами і які 

використовуються для побудови і перевірки версій під час розслідування 

конкретних злочинів [42, с.24]. 

В. П. Бахін у своїх дослідженнях визначає криміналістичну 

характеристику злочинів як систему узагальнених даних про найбільш типові 

ознаки певного виду (групи) злочинів, які проявляються в способі та механізмі 

діяння, обстановці його вчинення, даних про особу злочинця, інших обставинах, 

закономірний зв’язок яких служить основою наукового та практичного 

вирішення завдань розкриття та розслідування злочинів [16, с.18]. 

На думку В. О. Коновалової, криміналістичною характеристикою є система 

відомостей (інформації) про криміналістично значущі ознаки злочинів певного 

виду, що відображає певні зв’язки між ними й є основою для побудови і 

перевірки слідчих версій для вирішення конкретних завдань розслідування [103, 

c. 360].  

М. П. Яблоков розглядає криміналістичну характеристику злочинів як 

систему опису криміналістично значущих ознак виду, групи та окремого 

злочину, які мають прояв в особливостях способу, механізму та обстановки його 

вчинення, котра дає уявлення про злочин, особу його суб’єкта, та інші 

обставини, про певну злочинну діяльність та яка має своїм призначенням 

забезпечення успішного вирішення завдань розкриття, розслідування та 

запобігання злочинів [229, c. 56].  

Необхідно зазначити, що питання про структуру криміналістичної 

характеристики розслідування кримінальних правопорушень є досить 

дискусійним. У науковій криміналістичній літературі зустрічаються різні 

підходи щодо визначення її основних елементів. 

 Р. С. Бєлкін пропонує досліджувати структуру криміналістичної 

характеристики за допомогою наступних елементів: 

- дані про кримінально-правову кваліфікацію злочину; 
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- кримінологічні дані про особу типового злочинця; 

- кримінологічні дані про типову жертву злочину; 

- дані про типову обстановку вчинення злочину (місце, час, умови); 

- типовий предмет посягання; 

- опис типових способів вчинення та приховання даного виду злочинів і 

типові слідові картини (наслідків), характерної для використання того чи іншого 

способу [19, с. 222]. 

А. Ф. Волобуєв зазначає, що криміналістична характеристика злочину 

повинна складатися з таких елементів як: 

- спосіб підготовки, скоєння і приховування злочинів; 

- знаряддя скоєння злочину;  

- сліди злочину;  

- місце і обстановка скоєння злочину;  

- час скоєння злочину;  

- предмет посягання;  

- особа потерпілого;  

- особа злочинця [42, с. 36]. 

С. І. Коновалов, шляхом узагальнення думок, висловлених вченими та 

виділенням найбільш типових, що часто зустрічаються в літературі, виділяє 

наступні структурні елементи криміналістичної характеристики злочинів:  

- спосіб учинення злочину; 

- суб'єкт злочину (особливості особи злочинця); 

- обстановка вчинення злочину; 

- об'єкт (предмет) злочинного посягання; 

- сліди злочину (механізм слідоутворення); 

- зв'язки між структурними елементами; 

- особа жертви (віктимологічний аспект); 

- мотив, мета; 

- умови вчинення злочину; 
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- злочинні зв'язки (комунікативний аспект); 

- типові зв'язки вчинення злочину; 

- особливості приховування злочину; 

- механізм злочину; 

- характер вихідних даних та особливості їх виявлення; 

- зв'язок з іншими видами злочинів; 

- знаряддя й засоби злочинної діяльності; 

- поширеність злочинного діяння; 

- результат злочинної діяльності [100, с. 84, 85]. 

Не можна заперечувати той факт, що кожен із зазначених елементів 

криміналістичної характеристики може розглядатися як такий та мати місце в її 

структурі. Але, на наш погляд, слід погодитися з точкою зору В. Ю. Шепітька, 

відповідно до якої не всі запропоновані науковцями елементи криміналістичної 

характеристики працюють однаково в різних видах злочинів, тому ідеальна 

сукупність елементів криміналістичної характеристики повинна розроблятися в 

залежності від досліджуваного виду злочину або конкретного злочину. На наш 

погляд, елементами криміналістичної характеристики порушень 

недоторканності приватного життя є наступні: предмет безпосереднього 

злочинного посягання, спосіб злочину, типова слідова картина та особа 

злочинця. Розглянемо кожен з цих елементів детальніше. 

Встановлення предмету безпосереднього злочинного посягання має 

важливе значення для розслідування будь-якого злочину, оскільки він 

безпосередньо пов’язаний з іншими елементами його криміналістичної 

характеристики, зокрема особою злочинця, слідами злочину, обстановкою та 

способами його вчинення і відіграє важливу роль як джерело фактичної 

інформації, що має організаційне і тактичне значення в процесі розслідування. 

Саме встановлення предмету злочинного посягання дає змогу відмежувати 

певний злочин від суміжного [220, с. 278]. 

Вітчизняні та зарубіжні науковці-криміналісти, а саме  П. Д. Біленчук, 

Р. С. Бєлкін, В. Г. Гончаренко, М.В. Капустіна, Є. П. Іщенко, Н. І. Клименко, 
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В.  К. Лисиченко, М. В. Салтевський, В. М. Шевчук, В. Ю. Шепітько та інші 

вчені, досліджуючи криміналістичну характеристику злочинів, дотримуються 

єдності поглядів стосовно обов’язковості такого елементу криміналістичної 

характеристики, як  предмет злочинного посягання. 

Для правильного визначення предмету злочинного посягання як елемента 

криміналістичної характеристики порушень недоторканності приватного життя 

необхідно, насамперед, з’ясувати зміст таких кримінально-правових  категорій, 

як «об’єкт злочину» і «предмет злочину». 

Під об’єктом злочину в кримінальному праві розуміють суспільні 

відносини, на які посягає злочин, яким він заподіює шкоду, завдає втрат і які 

захищаються нормами кримінального права [162, с. 816].  

В науково-практичному коментарі до ст. 182 КК України об'єктом злочину 

визначається  право громадянина на недоторканність приватного життя, 

особисту та сімейну таємницю [129, с.758]. 

П. П. Андрушко вважає, що ним є окрема сфера гарантованого 

Конституцією України права громадян на невтручання інших осіб без їх згоди у 

їх приватне життя [7, 143]. 

На думку Ю. І. Дем’яненко, безпосереднім об’єктом цього злочину є право 

власності на конфіденційну інформацію про фізичну особу [58, с.107-108]. 

На наш погляд, більш змістовним є визначення безпосереднього об’єкту 

злочину, передбаченого ст. 182 КК України, запропоноване О. В. Сосніною. Так, 

вчена вважає, що ним є правовідносини, які складаються в процесі реалізації 

людиною свого права на недоторканність приватного життя і які спрямовані на 

охорону і забезпечення конституційного права на особисту і сімейну таємницю 

[201, с. 281]. 

Для правильного розуміння сутності безпосереднього об’єкту порушення 

недоторканності приватного життя, вважаємо за необхідне дослідити сутність 

поняття «приватне життя» та його законодавче визначення. 

Перш за все необхідно зауважити, що відповідно до змісту ч. 2 ст. 22 

Основного Закону України, конституційні права і свободи гарантуються й не 



 

 

 

31  

можуть бути скасовані. До таких конституційних прав людини і громадянина 

відносяться: право на життя, право на повагу до гідності, право на свободу та 

особисту недоторканність, право на недоторканність житла, право на таємницю 

листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на 

невтручання в особисте і сімейне життя, право на свободу пересування, вільний 

вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, право на 

свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, право на 

свободу світогляду і віросповідання. Розглянемо їх детальніше. 

Конституція України гарантує право на приватність шляхом прямої вказівки: 

«Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім 

випадків, передбачених Конституцією України» (ст. 32). Також закон передбачає 

захист окремих аспектів приватності. Так, положення ст. 30 захищають 

недоторканність житла (територіальну приватність), ст. 31 гарантує таємницю 

листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції 

(комунікаційну приватність), ст. 32 передбачає заборону збирання, зберігання, 

використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди 

(інформаційна приватність), а положення статті 28 передбачають заборону 

піддавати особу без її вільної згоди медичним, науковим чи іншим дослідам 

(захищаючи певні елементи фізичної приватності). Всі зазначені вище права 

забезпечують основу індивідуальної свободи людини та визначаються в теорії 

права як «негативні», тобто такі, що визначають обов'язок держави та інших людей 

стримуватися від тих або інших дій у ставленні до особи, які можуть посягати на 

втручання у приватне життя особи. Держава в таких умовах охороняє особу від 

небажаних втручань і обмежень, що порушують її свободу. Такі права є основними, 

абсолютними. Їх здійснення, реалізація не залежить від ресурсів, засобів держави, 

рівня соціально-економічного розвитку суспільства та держави. 

У сучасній юридичній науці та чинному вітчизняному законодавстві немає 

чіткої визначеності у розумінні права на невтручання в приватне життя особи, 

також немає і конкретного визначення поняття «приватне життя». Так, у 

Конституції України,  Законі України «Про інформацію» та інших,  для визначення 
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поведінки фізичних осіб поза межами виконання різноманітних суспільних 

обов'язків, застосовується термін «особисте життя» (ч. 1 ст. 2 Закону України «Про 

інформацію»). В той же час у диспозиції статті 182 КК України, яка забороняє 

незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення 

конфіденційної інформації про особу або незаконну зміну такої інформації [128], 

використовується термін «приватне життя». Він же присутній і в тексті офіційного 

перекладу на українську мову Конвенції про захист прав людини та основних 

свобод (ст. 8 «Право на повагу до приватного і сімейного життя») [99]. 

Системний науковий аналіз вищевказаних нормативно-правових актів дає 

підстави для висновку про те, що терміни «особисте життя» та «приватне життя» 

використовуються законодавцем як синонімічні, проте на нашу думку,  більш 

доцільним є використання терміну «приватне життя». При цьому ми виходимо з 

наступного тлумачення терміну «приватний», наданого у «Великому тлумачному 

словнику української мови»:  

1) який належить окремій особі (особам), 

2) не державний, не суспільний; 

3) який стосується окремої особи (осіб);  

4) особистий [32, c. 1110]. Можна зробити висновок, що термін «особистий» є 

змістовною частиною поняття «приватний». 

Згідно офіційного тлумачення Конституційного Суду України, інформацією 

про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) є будь-які відомості 

чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути 

конкретно ідентифікована, а саме:  

- національність; 

-  освіта; 

-  сімейний стан; 

-  релігійні переконання; 

-  стан здоров’я; 

- матеріальний стан, 

-  адреса; 
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-  дата і місце народження; 

-  місце проживання та перебування тощо; 

-  дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими 

особами, зокрема членами сім’ї; 

-  відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються в 

побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах 

життя особи (за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка 

обіймає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого 

самоврядування).  

Така інформація про фізичну особу та членів її сім’ї є конфіденційною і може 

бути поширена тільки за їх згодою, крім випадків, визначених законом, і лише в 

інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини [186].  

Ч. 1 ст. 15 КПК України також закріплює гарантії невтручання в приватне 

життя під час кримінального провадження та розділяє його на дві окремі складові: 

1) особисте життя; 

2) сімейне життя.  

Варто зазначити, що в наведеній вище статті не розкривається зміст вказаних 

понять, тому що останні належать до сфери моральних відносин, пов’язаних з 

етико-філософськими категоріями. 

На думку Н. В. Устименко, особисте життя (приватне життя) – це сукупність 

особистих немайнових благ, що знаходять своє правове закріплення в особистих 

немайнових правах, метою яких є забезпечення свободи й незалежності людини 

визначати за своїм розсудом поведінку в житті, виключаючи будь-яке втручання 

сторонніх осіб, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством [208, 

с. 5]. 

І. Л. Петрухін  до сфери особистого життя відносить спілкування людей на 

неформальній основі, сферу сімейного життя, родинні і дружні стосунки, домашній 

устрій, інтимні та інші особисті відносини, симпатії й антипатії, спосіб життя, 

захоплення, творчість, сімейний бюджет, розпорядження приватною власністю, 

стан здоров’я, житло, дії громадян у нотаріальних конторах та кредитно-
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фінансових установах, листування, телефонні розмови, особисті папери і 

документи тощо [171, с. 10-13]. 

В. М. Баранов розуміє приватне життя людини як сукупність тих видів і форм 

духовної й фізичної життєдіяльності, які вона сама собі встановлює, розвиває, 

контролює й самостійно визначає ступінь її відкритості [14, с. 35]. 

Г. І. Сисоєнко вважає, що під приватним життям слід розуміти 

«життєдіяльність людини в особливій сфері відносин, які не підлягають контролю 

з боку держави, суспільних організацій, громадян» [194, с. 493]. 

Подібної точки зору дотримується В. І. Галаган, вказуючи, що під особистим 

життям слід розуміти функціонування людини в особливій сфері сімейних, 

побутових, інтимних стосунків, які не піддаються безпосередньому контролю з 

боку держави, громадських організацій, окремих осіб; це свобода роздумів, 

листування, ведення щоденників та інших записів, контакту з іншими людьми, 

свобода висловлювань і вчинків за межами службових відносин; це стан 

обґрунтованої впевненості в тому, що особисті таємниці індивіда не будуть 

виявлені і розголошені [44, с. 168]. 

У англомовних країнах використовується поняття прайвесі (анг. Privacy – 

таємниця, усамітнення, приватне життя), яке є особливою правовою категорією в 

англо-американській правовій системі та означає таємницю та невтручання в 

приватне життя.  

Дослівного перекладу на українську мову терміну «privacy» немає, але в 

залежності від контексту, він може означати приватне життя, право на приватне 

життя, право на захист від втручання в приватне життя.  

Відомий американський юрист Алан Вестен (Alan Westin) визначив право на 

приватне життя («прайвесі») як бажання людини вільно обирати, за яких обставин 

і до якої міри вона готова відкрити себе, свої звички і свою поведінку іншим людям. 

Він виділив чотири форми приватного життя: 

1. personal autonomy – це стан, за якого людина звільнена від спостереження 

з боку інших і залишається наодинці зі своїми думками;  
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2. emotional release – стан, за якого людина має можливість призупинити 

комунікацію з оточуючими;  

3. self-evaluation – анонімність, тобто стан, за якого людина, перебуваючи в 

громадському місці, прагне залишатися невпізнаною; 

4. limited and protected communication – стан, що припускає можливість 

добровільного підтримання зв'язків з певним колом осіб [231, с. 166]. 

У сфері вирішення питань, що стосуються невтручання у приватне життя, 

американські фахівці визначають прайвесі як право людини контролювати свій 

життєвий простір, тобто право: 

- бути вільним від необґрунтованих арештів, затримань, обшуків і 

вилучень майна, документів тощо; 

- контролювати інформацію про себе;  

- окремих осіб, груп чи асоціацій самостійно вирішувати, про час, яким 

чином і якою мірою інформація про них може бути повідомлена іншим; 

-  жити так, щоб органи влади і сторонні особи без достатніх підстав не 

втручалися в особисті справи [180]. 

Зазначене вище, дає підстави для висновку, що «приватне життя» – це сфера 

повсякденної діяльності людини, яка є сукупністю елементів, що характеризують 

існування і визначають розвиток людини як приватної (пересічної) особи, 

стосуються тільки її, не пов’язані з виконанням нею публічних функцій і вилучені 

з поля зору громадськості. Такими  елементами, відповідно до міжнародних 

договорів ратифікованих Верховною Радою України (Загальної декларації прав 

людини від 10 грудня 1948 р. (ст. 12), Європейської конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод (ст. 8) від 4 листопада 1950 р., Міжнародного 

пакту про громадянські і політичні права від 16 грудня 1996 р. (ст. 17) тощо; 

Законів України та, зокрема, офіційного тлумачення Конституційного Суду 

України), є обставини життєдіяльності людини, дані щодо здоров’я, фізичного і 

інтелектуального розвитку людини, статева самоідентичність та повага до неї, 

інтимні стосунки, сімейне життя (взаємовідносини в сім’ї), обставини особистого 

існування людини, образ життя, таємниця віросповідання, конфіденційність 
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творчого і духовного життя, особиста ідентифікація та персональні дані, повага до 

кореспонденції, спілкування шляхом використання поштово-телеграфних, 

телефонних, комп’ютерних та інших технічних комунікацій так і обставини 

безпосереднього особистого спілкування з іншими людьми (розмов віч-на-віч), 

зміст приватних щоденників, листів та записок, та всі інші конфіденційні 

обставини існування людини, які вона сама не вважає потрібним або можливим 

розголошувати. 

На підставі аналізу вищезазначених нормативних актів та наукових джерел 

можна зробити висновок про те, що визначаючи зміст поняття «приватне життя», 

термін «недоторканність» залишився поза увагою фахівців, у зв'язку з чим виникає 

необхідність його дослідити. 

З етимологічної точки зору термін «недоторканність» походить від слова 

«недоторканний»,  яке має два значення: 

1) такий, який охороняється законом від посягань з боку кого-небудь;  

2) такий, якого не можна псувати, знищувати, паплюжити через значимість, 

важливість і т. ін. [33, с. 758]. 

У Великому тлумачному словнику сучасної  української мови термін 

«недоторканність» визначається як  гарантія від усяких посягань з боку кого-

небудь. [33, с. 758]. 

Щодо предмету злочину, то науковці не дійшли єдиної точки зору щодо 

визначення його поняття. Традиційно в теорії кримінального права він 

визначається як «будь-які речі матеріального світу, з певними властивостями яких 

закон про кримінальну відповідальність пов’язує наявність в діях особи ознак 

конкретного складу злочину» [120, с. 106]. 

Аналіз слідчої практики вказує на необхідність розширення визначення 

предмета злочину, тому вважаємо доцільним сприйняття твердження 

П. П. Андрушко про те,  що предметом злочину можуть бути не тільки матеріальні 

речі, але й інші явища об’єктивного світу (нематеріалізовані об’єкти – інформація, 

енергія), які мають зовнішній вияв чи можуть набути його і сприйматись органами 

відчуття людини [8, с. 34 – 35]. 
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 М. М. Панов поділяє зазначену вище думку, та вказує на те, що до категорії 

«предмет злочину» слід включати не тільки фізичні предмети (речі, майно), а й 

реально існуючі явища об’єктивного світу: енергію (електричну, теплову, ін.), а 

також інформацію, у зв’язку з існуванням, обігом чи створенням якої вчиняється 

злочин [168, с. 44]. 

Враховуючи вищевикладені теоретичні положення, а також конструкцію 

норми, закріпленої у ст. 182 КК України, у якій законодавець визначив, що 

порушення недоторканності приватного життя вчиняється шляхом вчинення 

певних дій щодо конфіденційної інформації про особу, необхідно дослідити також 

визначення поняття «інформація» та «конфіденційна інформація». 

На думку О. Е. Радутного, інформація є елементом предмета суспільних 

відносин та зазнає безпосереднього злочинного впливу, а отже є предметом цих 

суспільних відносин. Що стосується інформації, яка зазнає злочинного посягання, 

то відносно неї мають місце такі протиправні дії, як збирання, розголошення або 

викрадення [185, с. 458-462]. 

В. В. Бірюков під інформацією розуміє сукупність відомостей, знань про 

окремі об’єкти та явища, які отримані в процесі їх пізнання людиною з 

використанням органолептичних методів або науково-технічних засобів [25,  с. 80]. 

В. Д. Берназ зазначає, що у широкому розумінні інформацією є позначення 

певної форми зв’язків або залежностей об’єктів, явищ, розумових процесів [23, с. 

156-161].  

Інформація в одних випадках є предметом злочинного посягання, а в інших 

лише інструмент злочинної діяльності. В будь-якому разі для вирішення 

криміналістичних завдань з розкриття та розслідування злочинів важливо мати 

струнку систему уявлень про сутність цього явища та його якості, що проявляються 

в різних ситуаціях [136, с. 41]. 

У ст. 7 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» зазначається, що 

конфіденційною інформацією є інформація, доступ до якої обмежено фізичною або 

юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може 

поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до 
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передбачених ними умов. Розпорядниками інформації, відповідно до зазначеного 

вище закону, є: 

- суб'єкти владних повноважень – органи державної влади, інші державні 

органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки 

Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до 

законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання; 

-  юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, 

бюджету Автономної Республіки Крим, – стосовно інформації щодо використання 

бюджетних коштів;  

- особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних 

повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, 

оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, – стосовно інформації, 

пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків;  

- суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку 

або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними 

монополіями, – стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін 

на них,  які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише 

за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди – 

лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини 

[75]. 

Ю. М. Капіца з цього приводу зазначає, що існуюче в законодавстві 

визначення конфіденційної інформації є складним для практичного застосування у 

зв’язку з тим, що коли така інформація не розповсюджується, або у випадку 

розповсюдження не обумовлюється її конфіденційність, то не зрозуміло, як буде 

визначатися режим конфіденційності інформації (про приватне життя) [89, с. 187-

188].  

З даним твердженням не погоджується В. А. Ліпкан та доводить, що зважаючи 

на визначення конфіденційної інформації, до неї можна віднести лише інформацію 

особистого характеру (персональні дані) і комерційну таємницю через те, що 

законодавець закріпив, що інформація, яка містить державну, професійну, 
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банківську таємницю, слідства та іншу передбачену законом таємницю, визнається 

таємною [146, с. 93]. 

Результати проведеного нами анкетування свідчать про те, що опитані 

респонденти в більшості вважають конфіденційними такі відомості: місце роботи 

(джерело доходів) назвали 13% опитаних; паспортні дані (П.І.Б., місце народження 

та прописки, дата народження і т.д.) – 26%; матеріальне становище – 23%; коло 

спілкування – 12%; стан здоров'я – 7%. Такі відомості, як політичні симпатії, 

ставлення до релігії, інтимні зв'язки, родинні та сімейні стосунки, освіту, 

захоплення (хобі), на думку респондентів, в число найбільш важливих не входять. 

Слід також зазначити, що 15% опитаних вважають конфіденційними абсолютно всі 

відомості – крім тих, які особа сама забажає повідомити. Близько 4% не 

визначилися з відповіддю (Див. Додаток А). 

Отже, конфіденційною інформацією про особу, кримінально-правова 

заборона  незаконного збирання, зберігання, використання або поширення якої без 

згоди особи або поширення якої у публічному виступі, творі, що публічно 

демонструється, чи в засобах масової інформації, передбачена ст. 182 КК України,  

– є інформація про приватне життя цієї особи, а саме про її життєдіяльність, 

здоров’я, фізичний та інтелектуальний розвиток, статеву самоідентичність, інтимні 

стосунки, сімейне життя, обставини особистого існування людини, образ життя, 

віросповідання, особливості творчого і духовного життя, особисту ідентифікацію 

та персональні дані, дані кореспонденції, спілкування шляхом використання 

поштово-телеграфних, телефонних, комп’ютерних та інших технічних 

комунікацій, обставини безпосереднього особистого спілкування з іншими людьми 

(розмов віч-на-віч), зміст приватних щоденників, листів та записок, та всі інші 

конфіденційні обставини існування людини, які вона сама не вважає потрібним або 

можливим розголошувати. 

Вищевказану інформацію доцільно угрупувати таким чином: 

а) інформація про обставини життєдіяльності конкретної особи, які 

виникають і стосуються тільки її та не впливають на життєдіяльність сторонніх 

осіб, зокрема відомості щодо здоров’я, фізичного і інтелектуального розвитку 
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людини, щодо обставин особистого існування людини, образу її життя, таємниці 

віросповідання, конфіденційного творчого і духовного життя, змісту приватних 

щоденників, тощо; 

б) інформація про обставини життєдіяльності конкретної особи, що 

пов’язані з життям вузького кола осіб, тобто такі, які виникають у зв'язку з 

волевиявленням особи та можуть впливати на життєдіяльність інших осіб, зокрема 

відомості щодо статевої самоідентичності та поваги до неї, щодо інтимних 

стосунків, які підтримує особа та ін.; 

в) інформація про обставини життєдіяльності конкретної особи, що 

пов’язані з сімейним життям, тобто такі, які виникають від взаємовідносин кількох 

осіб та є однаково значущими для кожного з членів сім’ї, зокрема відомості щодо 

сімейного складу, стосунків у сім’ї, наявності утриманців, всиновлених дітей, 

взаємовідносин в сім’ї тощо;  

г) обставини життєдіяльності конкретної особи, що пов’язані з її 

комунікаціями (кореспонденцією), зокрема відомості щодо спілкування особи 

шляхом використання поштово-телеграфних, телефонних, комп’ютерних та інших 

технічних комунікацій, відомості щодо обставин безпосереднього особистого 

спілкування з іншими людьми (розмов віч-на-віч), відомості щодо листів та 

записок, тощо.  

У системі криміналістичної характеристики злочину предмет злочинного 

посягання (злочинної діяльності) відрізняється від кримінально-правового поняття 

«предмет злочину», який знаходиться у сфері суспільних відносин.  

Предметом злочинного посягання, на думку М. В. Салтевського, є фізичне тіло 

органічного або неорганічного походження, яке перебуває у твердому, сипучому, 

рідкому і газоподібному стані, і зазнає на собі безпосередній вплив та відображає 

його механізм [189, c. 38].  

Саме кінцевий продукт, результат протиправної діяльності суб`єкта, перед 

яким опиняється слідчий на стадії порушення кримінальної справи, на думку 

П. Д. Біленчука, В. К. Лисиченка та ряду інших науковців, і є предметом 

злочинного посягання в криміналістиці [115, c. 485]. 
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П. Д. Біленчук предметом злочинної діяльності вважає об`єкт, з яким 

безпосередньо взаємодіє суб`єкт, але сам об`єкт (як слідосприймаючий) не завжди 

є предметом злочину, хоча в ряді випадків може частково або повністю збігатися 

[113, c. 174].  

Під предметом злочинного посягання як елементом криміналістичної 

характеристики злочину розуміють речі матеріального світу, впливаючи на які, 

особа посягає на ті або інші суспільні відносини [111, с. 278].  Цієї ж думки 

дотримуються  Г. І. Прокопенко та В. С. Кузьмічов, які вважають предметом 

злочинного посягання різноманітні фізичні тіла, речі та предмети органічного та 

неорганічного походження, що є матеріальним виразом суспільних відносин [112, 

с. 253]. 

А. А. Музика вважає, що предмет злочинного посягання – це матеріальні 

цінності (які людина може сприймати органами чуття чи фіксувати спеціальними 

технічними засобами), з приводу яких і шляхом безпосереднього впливу на які (або 

без нього) вчиняється злочинне діяння [158, с. 110]. 

Отже, зважаючи на викладене вище, пропонуємо під предметом злочинного 

посягання розуміти речі матеріального світу та інші явища об’єктивного 

(нематеріального) світу, впливаючи на які особа посягає на ті або інші суспільні 

відносини. 

Результати аналізу вітчизняного та зарубіжного законодавства (КК Швейцарії 

[133], КК Республіки Білорусь [126], КК Іспанії [125], КК Російської Федерації 

[127], КК Фінляндії [132]), дають підстави для висновку, що предметом 

безпосереднього злочинного посягання при вчиненні порушень недоторканності 

приватного життя можуть бути всі можливі об’єкти матеріального світу, у яких 

міститься зазначена нами вище конфіденційна інформація про особу. Такими 

об’єктами є, як правило, різні види документів:  

- фото-, відеозаписи (виготовлені фотознімки (фотозображення), цифрові 

файли, а також носії інформації (карти пам’яті, flash-накопичувачі та ін.); 

- документи офіційні (видані, або такі, що формуються органами, 

установами, підприємствами) – свідоцтва про народження, про укладення або 
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розірвання шлюбу, інші документи, що посвідчують цивільний стан особи; довідки 

про місце реєстрації, документи, що містять відомості про стан здоров’я, фінансові 

документи тощо; 

- приватні документи (листи, щоденники, короткі записи та ін.).  

При чому предметом безпосереднього злочинного посягання можуть бути як 

вищевказані документи в натурі, так і їх фото-, цифрові зображення, копії тощо.  

Необхідно враховувати, що якщо формування (виготовлення) певного виду 

документу здійснюється в процесі незаконного збирання чи зберігання 

конфіденційної інформації (або інших дій, передбачених ст. 182 КК України), то 

такі документи є засобом вчинення злочину, що є змістом іншого елементу 

криміналістичної характеристики. 

До іншої категорії об'єктів (не документів) відносимо предмети 

матеріального світу, які: 

- зберігають різноманітну конфіденційну інформацію про особу (мобільні 

телефони та інші портативні пристрої (планшети, ноутбуки тощо) та є приватними; 

- зберігають конфіденційну інформацію про особу певного виду та не 

належать до об’єктів приватного користування (сервери, жорсткі диски 

комп’ютерів та їх мереж, накопичувачі інформації тощо);  

- через сам факт свого існування у конкретної особи свідчать про певний 

аспект її приватного життя (предмети певного релігійного культу, дитячі речі в 

салоні автомобіля, література певної тематики та ін.). 

В ході досудового розслідування порушень недоторканності приватного 

життя відомості стосовно предмету злочинного посягання встановлюють в ході 

проведення таких слідчих (розшукових) дій, як допит потерпілих, свідків, та 

підозрюваних, огляд місця події, огляд документів та інших.  

Варто також зазначити, що визначення предмету безпосереднього злочинного 

посягання має важливе значення для розслідування будь-якого виду злочину, 

оскільки він безпосередньо знаходиться в кореляційних зв’язках з іншими 

елементами криміналістичної характеристики цього злочину, зокрема особою 

злочинця, типовими слідами злочину, обстановкою (час, місце) та способами його 
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вчинення і відіграє важливу роль як джерело фактичної інформації, що має 

організаційне і тактичне значення в процесі розслідування. 

Так, на підставі наявної інформації про предмет злочинного посягання 

висуваються версії про спосіб вчинення злочину (збирання конфіденційної 

інформації шляхом викрадення приватного щоденника, незаконного доступу до 

вмісту мобільного телефону чи будь-яким іншим способом), особу злочинця (особа 

з безпосереднього близького оточення потерпілого, або інша особа, яка має доступ 

до особистих речей потерпілого тощо), про коло можливих свідків події, сліди 

пам’яті, що вони можуть зберігати та інші сліди, що можуть залишитися в ході 

вчинення злочину (сліди злочинця, його транспортного засобу та ін.), про 

причинно-наслідковий зв’язок між діями злочинця та шкодою, що настала тощо.  

 

 

 

1.2. Спосіб порушення недоторканності приватного життя 

  

 

Аналіз кримінальних проваджень щодо злочинів різних категорій свідчить, що 

значна їх частина вчиняється способами, ознаки яких не завжди очевидні. Тому їх 

виявлення й пояснення вимагають у першу чергу знань і використання 

систематизованого опису способів злочинів [153, с. 149]. 

У юридичній науці висловлюються різні точки зору щодо визначення поняття 

способу злочину. В основному складнощі в єдиному розумінні поняття «спосіб 

злочину» виникають внаслідок його застосування в різних галузях юридичних 

наук, а саме в кримінальному праві, кримінальному процесі, кримінології та 

криміналістиці. 

В етимологічному значенні «спосіб» – це  спосіб дії, прийом, метод здійснення 

чого-небудь; той або інший порядок дій, метод у виконанні якої-небудь роботи, у 

досягненні якої-небудь мети [69, с. 704].  
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В кримінально-правовому розумінні детальний аналіз поняття способу 

вчинення злочину здійснив М. І. Панов, який запропонував розуміти певний 

порядок, метод, послідовність рухів і прийомів, застосовуваних особою в процесі 

вчинення суспільно небезпечного посягання на охоронювані законом суспільні 

відносини, поєднаним з вибірковим використанням засобів вчинення злочину [169, 

с. 160]. 

В науці кримінального права вчені вважають, що саме комплекс дій, які 

вчиняються у певній послідовності і обумовлюють настання злочинного 

результату, і є способом злочину.  

Ф. Г.  Бурчак під способом вчинення злочину розуміє  дії злочинця, що 

полягають у певній взаємозалежній системі операцій і прийомів підготовки, 

вчинення і приховування злочинів [26, с. 134].  

Так, зокрема, В. М. Кудрявцев визначив спосіб вчинення злочину як певний 

порядок, метод, послідовність рухів і прийомів, що застосовуються особою для 

вчинення злочину [138, c. 43].  

Н. Ф. Кузнєцова розуміє під способом вчинення злочину систему 

взаємозалежних, цілеспрямованих навмисних дій щодо підготовки, вчинення, 

приховування злочинів, здійснюваних відповідно до обстановки та властивостей 

особи, а також обумовлені ними дії цілого ряду інших осіб, які необхідні для 

настання злочинного результату [140, с. 45].  

Спосіб злочину є одним із елементів криміналістичної характеристики 

злочину  та посідає важливе місце в її системі поряд такими елементами як предмет 

злочинного посягання, слідова картина, особа злочинця, особа потерпілого.  

Спосіб злочину як елемент криміналістичної характеристики досліджувався 

такими провідними вітчизняним та зарубіжними вченими як В. П. Бахіним, Р. С. 

Бєлкіним, В. К. Весельським, В. Г. Гончаренком, І. В. Горою, О. Н. Колесніченком, 

В. В. Кукліним, В. К.  Лисиченком, А. Г. Матусовським,  С. П. Мітрічевим, 

В. А. Образцовим, І. Ф. Пантелеєвим, В. В. Радаєвим, М. В. Салтєвським, 

Л. А. Сергєєвим, В. Ю. Шепітьком, М. П. Яблоковим та іншими криміналістами. 
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На сторінках криміналістичної літератури неодноразово висловлювалися 

пропозиції щодо визначення поняття та єдності в назві такого структурного 

елементу криміналістичної характеристики, як спосіб злочину або спосіб вчинення 

злочину.  

На думку О. Н. Колесніченка та О. М. Савченка, способом вчинення злочину 

є все те, що характеризує дії злочинця з підготовки (пошук місця, предмета 

посягання, приготування знарядь і засобів, необхідних для здійснення злочинної 

мети, тощо), вчинення злочину і приховування його слідів  [95, c. 62]. 

Точка зору з цього питання Г. Г. Зуйкова схожа на вищевказану, однак він 

зауважує, що на відміну від кримінально-правового та кримінально-

процесуального понять «способу вчинення злочину», його криміналістичне 

поняття і значення є ширшим та найбільш змістовним [85, c. 11].   

А. М. Кустов стверджує, що спосіб вчинення злочину  характеризується 

різноманітними як не злочинними, так і злочинними діями винуватої особи з 

підготовки, безпосереднього вчинення та приховування злочину, в наслідок яких 

залишаються певні матеріальні та ідеальні сліди в пам’яті людей та у його 

матеріальній обстановці [ 143, с. 124-125]. 

І. В. Гора вважає, що  спосіб вчинення злочину (спосіб злочину) – це складна 

категорія, у якій відбиваються кримінально-правовий, кримінально-

процесуальний, судово-психологічний і абсолютно криміналістичний аспекти. 

Тому необхідно підкреслити, що криміналістичне розуміння способу вчинення 

злочину (способу злочину) не може цілком збігатися з його розумінням в інших 

науках. Криміналістика вивчає спосіб вчинення злочину (спосіб злочину) як 

складне явище об’єктивної дійсності, ґрунтуючись на пізнанні закономірностей 

його формування і відображення, причин і форм його повторюваності, 

детермінованості. На підставі отриманих результатів криміналістика розробляє 

засоби, прийоми і методи виявлення, збирання, дослідження і використання в ході 

розслідування доказів щодо способу вчинення злочину (способу злочину) й 

особистості злочинця [52, c. 38].  



 

 

 

46  

На думку М. І. Панова, у криміналістиці через дослідження способу вчинення 

злочину формуються і використовуються криміналістичні прийоми, засоби та 

методи виявлення, фіксації та дослідження доказів, і на основі чого розробляються 

криміналістичні характеристики злочинів як компонент окремих криміналістичних 

методик розкриття та розслідування злочинів [170, с. 18]. 

В. Ю. Шепітько вважає, що способом вчинення злочину є образ дій злочинця, 

що виражається у певній системі операцій і прийомів, його структура охоплює: 

способи готування до злочинного діяння, способи його вчинення і способи 

приховування (маскування) [116, с. 328].  

Спосіб вчинення злочину (modus operandi system) свідчить про те, як, яким 

чином особа вчиняє суспільно небезпечне діяння, які прийоми, методи і засоби 

вона застосовує для цього. Спосіб вчинення злочину характерний насамперед для 

злочинної дії як активної, вольової суспільно небезпечної поведінки особи. 

Способи вчинення злочинів повторюються. Злочинець діє в аналогічних умовах, 

він має соціальні і психологічні типові риси, використовує певні знаряддя і засоби 

злочину [111, c. 275]. 

Спосіб вчинення злочину орієнтує слідчого на комплекс слідів і речових 

доказів, які можуть бути виявлені у процесі розслідування. 

За результатами системного аналізу вищезазначених точок зору науковців, 

вважаємо, що поняття «спосіб злочину» є доцільнішим для позначення 

відповідного елемента криміналістичної характеристики, адже поняття «спосіб 

вчинення злочину» включає в себе винятково  дії злочинця під час вчинення 

злочину. Задумуючи вчинення злочину, злочинець, як правило, продумує свої дії з 

підготовки до його вчинення та можливі варіанти приховування вчиненого 

злочину. Вважаємо, що такі елементи поняття «спосіб злочину» як «спосіб 

підготовки злочину» та «спосіб приховування злочину» потребують окремого 

вивчення. 

Отже, на нашу думку, «спосіб злочину» під час розробки криміналістичної 

характеристики розслідування порушень недоторканності приватного життя  має 

досліджуватися через такі його елементи, як: 
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- спосіб підготовки вчинення злочину; 

- спосіб вчинення злочину; 

- спосіб приховування слідів злочину. 

Відповідно до ч. 1 ст. 14 КК України, під готуванням до злочину розуміється 

підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників 

або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне 

створення умов для вчинення злочину [131]. Такі підготовчі дії ще не становлять 

безпосередньої небезпеки охоронюваним кримінальним законом суспільним 

відносинам, вони створюють лише умови для можливого вчинення злочину. Це 

може стосуватися вербування співучасників, розроблення детального плану, 

придбання зброї, виготовлення злодійського інструмента, вивчення розпорядку 

денного і шляхів пересування жертви та ін. [111, c. 276].  

На підставі аналізу матеріалів кримінальних проваджень можна стверджувати, 

що підготовка до вчинення порушення недоторканності приватного життя може 

здійснюватися шляхом: 

- спостереження за фізичною особою з метою виявлення місця 

знаходження певної конфіденційної інформації; 

- входження до близького кола особи з метою отримання доступу до 

особистих речей особи, в яких міститься  конфіденційна інформація; 

- ознайомлення з місцем ймовірного знаходження конфіденційної 

інформації (дослідження плану будинку, квартири або іншого приміщення, тощо); 

- пошук посібників, виконавця (співвиконавця); 

- відшукування та (або) придбання технічних засобів, необхідних для 

збирання та (або) вилучення конфіденційної інформації; 

- пристосування технічних засобів для полегшення їх використання під час 

вчинення злочину; 

- усунення можливих чи наявних перешкод вчинення злочину; 

- розробки плану, згідно з яким злочинець шляхом використання 

неправдивої інформації отримає від особи  конфіденційну інформацію; 
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- підготовка місця (способу) зберігання отриманої конфіденційної 

інформації; 

- підготовка алібі, тощо. 

Безпосередньо спосіб вчинення порушень недоторканності приватного життя 

полягає у  діях  злочинця, що являють собою: 

- збирання конфіденційної інформації про особу; 

- зберігання конфіденційної інформації про особу;  

- використання конфіденційної інформації про особу; 

- поширення конфіденційної інформації про особу; 

-  зміну конфіденційної інформації про особу; 

- знищення конфіденційної інформації про особу. 

В Законі України «Про інформацію» зазначається, що його дія спрямована на 

регулювання відносин щодо створення, збирання, одержання,  зберігання, 

використання, поширення, охорони, захисту інформації [76]. Однак, в ньому не 

надається жодного визначення вказаних дій як законного, так і незаконного 

характеру. Тому, незаконне збирання, зберігання, використання, поширення та 

зміну конфіденційної інформації про особу, на нашу думку, слід досліджувати 

через призму правових підстав законного здійснення цих дій, які передбачені 

Конституцією України, міжнародними договорами, ратифікованими Верховною 

Радою України та Законами України. 

П. П. Андрушко пропонує незаконне збирання конфіденційної інформації про 

особу розуміти як отримання будь-яким протиправним способом відомостей про 

особу, які відповідно до законодавства України становлять її конфіденційну 

інформацію [161, с. 245]. 

Своє визначення поняття «незаконне збирання конфіденційної інформації» 

запропонувала і С. Я. Лихова, яка визначила його як отримання конфіденційної 

інформації будь-яким протиправним способом:  

- незаконне заволодіння документами, що містять такі дані, шляхом 

використання спеціальних технічних засобів; 

-  одержання такої інформації шляхом обману; 
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-  одержання такої інформації шляхом зловживання довірою, 

- одержання такої інформації шляхом обіцянки надання грошової 

винагороди; 

-  одержання такої інформації шляхом застосування фізичного та/або 

психічного насильства тощо [144, с. 271]. 

На думку авторів науково-практичного коментаря до КК України, збиранням 

конфіденційної інформації є вчинення будь-яких дій, спрямованих на її отримання 

у будь-який спосіб [163, с. 450]. 

Збирання інформації може здійснюватися з будь-яких джерел: із документів, 

бесід із родичами, сусідами, знайомими потерпілого тощо, як відкрито, під 

пристойним приводом, так і таємно, шляхом викрадення або з використанням 

підслуховуючих, відеозаписуючих пристроїв, інших технічних засобів [130, с. 537]. 

Отже, під незаконним збиранням конфіденційної інформації слід розуміти 

незаконне одержання неуповноваженим на це суб'єктом відомостей, що становлять 

конфіденційну інформацію про особу чи незаконне заволодіння певними 

матеріальними об’єктами, що містять таку інформацію.  

Виходячи з результатів аналізу слідчо-судової практики, пропонуємо 

наступну класифікацію способів вчинення злочину шляхом незаконного збирання 

конфіденційної інформації про особу: 

1) незаконне ознайомлення з документами, що містять конфіденційну 

інформацію та/або заволодіння ними; 

2) спостереження за особою, в тому числі й з використанням спеціальних 

технічних засобів; 

3) підслуховування усних розмов; 

4) прослуховування телефонних розмов за допомогою спеціальних 

технічних засобів; 

5) опитування осіб, які володіють відомостями про конфіденційну 

інформацію (потерпілого, людей з його близького оточення); 

6) отримання конфіденційної інформації шляхом обіцянки надання  та 

надання грошової винагороди; 
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7) застосування фізичного та/або психічного насильства або застосування 

погроз їх вчинення. 

Так, Особа 1 протягом чотирьох місяців умисно порушуючи право громадян 

Особи 2 та Особи 3 на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну 

таємницю, шляхом власноручного виготовлення прослуховувального апарату та 

поміщення його в отвір розетки, яка знаходиться в спільній стіні з квартирою 

Особи 2, незаконно протягом тривалого часу збирав конфіденційну інформацію 

про зазначених осіб [121]. 

Наступним способом вчинення злочину, відповідно до ч. 1 ст. 182 КК України 

є зберігання конфіденційної інформації, отриманої незаконним шляхом. 

З етимологічної точки зору  термін «зберігання» походить від терміну 

«зберігати»,  яке має наступне значення – «удержувати що-небудь, не упускати, не 

втрачати» [33, с. 448]. Зберігання інформації полягає в забезпеченні можливості 

скористатися здобутою інформацією в подальшому.  

Ще декілька десятиліть тому, до стрімкого розвитку науково-технічного 

прогресу, вся інформація зберігалася в паперовому вигляді. На сьогодні, із появою 

комп’ютерів, паперові носії поступаються місцем новим видам носіїв інформації – 

оптичним, магнітним, електронним дискам, які здатні тривалий час надійно та 

компактно зберігати величезні обсяги інформації. Варто звернути увагу на те, що 

зберігання конфіденційної інформації у електронно-обчислювальних машинах 

(далі – ЕОМ), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах злочинцями 

використовується дуже рідко, адже з сучасними інформаційними технологіями 

факт перебування конфіденційної інформації може бути встановлено задовго після 

вилучення чи знищення цієї інформації.   

Проаналізована нами слідчо-судова практика свідчить про те, що в більшості 

випадків  для подальшого використання отриманої інформації злочинці фіксували 

її на матеріальних носіях (паперові документи та/або електронні документи), але 

мали місце й випадки використання протиправно отриманої інформації, 

зафіксованої виключно в пам’яті злочинця. 
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Виходячи з цього, незаконне зберігання конфіденційної інформації має 

виражатися в будь-яких діях з прямим умислом, що пов'язані з перебуванням 

зазначеної інформації у володінні злочинця.  

На основі аналізу слідчої та судової практики можемо зробити висновок, що 

злочинець може зберігати конфіденційну інформацію про потерпілого в місцях, 

оптимально обладнаних для збереження носія з цією інформацією: 

1) приміщеннях (приватний будинок, квартира, кімната в готелі, дача, 

садовий будинок, офіс, тощо); 

2) сейфових скриньках банків; 

3) тайниках (закопані в землі, сховані в дуплі дерева, тощо); 

4)  тримати цю інформацію постійно при собі, використовуючи різні 

портативні носії; 

5)  утримувати її в будь-який інший спосіб. 

Так, 20.08.2018 Особа 1, діючи повторно та умисно, з метою власного 

протиправного збагачення, перебуваючи за адресою: Адреса 2, без наявності на це 

відповідних правових підстав, невстановленим у ході досудового розслідування 

шляхом зібрав з ІІПС органів внутрішніх справ України конфіденційну інформацію 

про особу, яка також є інформацією з обмеженим доступом стосовно Особи 8 

(дата та місце народження, серія та номер паспорта, місце реєстрації та 

проживання), Особи 9 (дата та місце народження, серія та номер паспорта, 

місце проживання) та Особа 10 (дата та місце народження, серія та номер 

паспорта, місце реєстрації та проживання) та конфіденційну інформацію 

стосовно транспортних засобів Особи 8 та Особи 9. 

Переслідуючи мету власного протиправного збагачення, вищевказану 

конфіденційну інформацію про осіб, яка також є інформацією з обмеженим 

доступом, зберіг на невстановленому у ході досудового розслідування носії 

інформації[122]. 

Стосовно такого способу вчинення злочину, як використання конфіденційної 

інформації зазначимо, що в законодавстві відсутнє визначення поняття 

«незаконного використання конфіденційної інформації». 
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З етимологічної точки зору термін «використання» походить від терміну 

«використовувати», який має значення  застосовувати, вживати що-небудь з 

користю, користуватися чимсь [33, с. 412]. Використання інформації є основою 

будь-якої цілеспрямованої діяльності людини та полягає у прийнятті на її основі 

обґрунтованих рішень. 

На думку О. М. Готіна, незаконне використання конфіденційної інформації 

полягає в користуванні злочинцем отриманою злочинним шляхом інформацією на 

власний розсуд з метою задоволення певних особистих потреб чи отримання іншої 

вигоди [53, с. 120]. 

Такої ж точки зору дотримується М. І. Мельник, який вважає, що 

використанням конфіденційної інформації є користування винним за власним 

розсудом відомостями, які становлять особисту чи сімейну таємницю особи, для 

задоволення певної потреби чи одержання певної вигоди [163, с. 450]. 

На підставі зазначеного вище можемо зробити висновок, що використанням 

конфіденційної інформації під час вчинення порушень недоторканності 

приватного життя є користування злочинцем відомостями, що стосуються 

обставин життєдіяльності конкретної особи для задоволення своїх певних потреб, 

таких як одержання вигоди, помста, тощо. 

Наступним елементом способу вчинення порушень недоторканності 

приватного життя є знищення конфіденційної інформації, здобутої злочинним 

шляхом.  

З етимологічної точки зору  термін «знищення» походить від терміну 

«знищувати»,  яке має наступне значення – руйнувати, псувати що-небудь, 

ламаючи, рвучи; скасовувати, ліквідувати що-небудь і т. ін. [196, с. 664]. 

Знищення інформації – повна фізична ліквідація інформації або ліквідація 

таких її елементів, які впливають на зміну істотних ідентифікуючих інформацію 

ознак. Найбільш небезпечним руйнуючим інформаційні системи фактором, 

найчастіше, є дії людей. Знищення інформації здійснюється шляхом вчинення  дій 

особами, які мають можливість впливати на зміст цієї інформацію і/або на її носії. 

[117]. 
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Наступним способом вчинення порушень недоторканності приватного життя 

є поширення конфіденційної інформації про особу.  

П. П. Андрушко вважає, що поширенням конфіденційної інформації є 

незаконне доведення до відома сторонніх осіб інформації про особу без її згоди, 

яка зобов’язана зберігати її в таємниці, тобто її розголошення, оприлюднення [7, с. 

47]. 

На  думку М. І. Мельник, поширенням конфіденційної інформації про особу є 

повідомлення усно, письмово, за допомогою друку чи мережі Інтернет такої 

інформації невизначеній кількості осіб [163, с. 450]. 

На наш погляд, поширенням конфіденційної інформації слід вважати 

повідомлення змісту такої інформації про особу шляхом розголошення  без її згоди 

та/або передачу матеріального носія, в якому зафіксована ця інформація. 

Під поширенням конфіденційної інформації що порушує недоторканність 

приватного життя слід розуміти розголошення інформації у будь-якій формі, тобто 

доведення до відома хоча б однієї особи. 

За результатами аналізу слідчої та судової практики, найбільш поширеними є 

наступні форми поширення конфіденційної інформації, що порушує 

недоторканність приватного життя: 

-  оголошення такої інформації під час публічного виступу на зборах, 

мітингу, засіданні тощо; 

- використання такої інформації в творі (художній твір, аудіо-, відео), що 

публічно демонструється,  у тому числі, його завантаження в мережу Інтернет;  

- поширення такої інформації на рекламних щитах, лайтбоксах, плакатах, 

листівках, тощо; 

- поширення шляхом розголошення такої інформації у засобах масової 

інформації: у пресі, по радіо чи телебаченню, тощо; 

- поширення конфіденційної інформації шляхом її передачі третім особам 

тощо. 

Так, Особа 3, діючи умисно, без згоди Особи 2, з метою стягнення боргу з 

вказаної особи за несплату комунальних послуг, шляхом тиску на боржника з боку 
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третіх осіб, видав Особі 4 довідку за №51 від 30.09.2011, в яку вніс інформацію про 

склад сім'ї Особи 2, а також серії, номери паспортів членів сім'ї, їх дати 

народження та місце реєстрації, чим здійснив незаконне поширення 

конфіденційної інформації про особу без її згоди [123]. 

Зміна конфіденційної інформації про особу як спосіб вчинення порушень 

недоторканності приватного життя полягає у вчиненні будь-яких дій, внаслідок 

яких ця інформація перестає бути достовірною, шляхом викривлення та 

спотворення відомостей, що стосуються приватного життя цієї особи. Такі зміни 

можуть мати відношення до особистих даних, різних офіційних документів, як на 

паперових, так і електронних носіях. 

Як свідчить аналіз слідчої та судової практики за період 2012-2018 р.р., 

типовими способами вчинення порушень недоторканності приватного життя 

шляхом її незаконного поширення є наступні: 

1. Збирання інформації про склад сім’ї конкретної особи, паспортні дані, 

в яких міститься конфіденційна інформація щодо серій, номерів паспортів членів 

сім’ї, їх дати народження, місця реєстрації та здійснення незаконного поширення 

конфіденційної інформації про осіб без їх згоди, третім особам [39].  

2. Збирання інформації шляхом фотографування автомобіля особи та 

поширення відомостей шляхом направлення фотографій для проведення перевірки 

на предмет законності придбання цього автомобіля особою, без  попереднього 

отримання її згоди [38].  

Останнім елементом способу злочину є спосіб приховування порушень 

недоторканності приватного життя, який за своєю суттю полягає в  зміні чи 

знищенні первинного вигляду обстановки місця вчинення злочину та здійснюється 

з метою протидіяти його розслідуванню.  

Спосіб приховування порушень недоторканності приватного життя 

найчастіше включає в себе такі дії злочинця: 

- -знищення носіїв (як паперових, так і електронних), на яких міститься 

конфіденційна інформація про особу; 

- -знищення відбитків пальців злочинця;  
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- -знищення фотографій, відеозаписів, які можуть вказати на особу 

злочинця;  

- -підкуп свідків;  

- -підкуп інших осіб, які  не володіють інформацією про злочин та особу 

злочинця, однак,  можуть допомогти у визначенні такої  особи або прямо вказати 

на неї, тощо.  

Спосіб порушення недоторканності приватного життя обирається злочинцем 

з огляду на його індивідуально-психологічні особливості, наявність співучасників, 

характер попередніх стосунків з потерпілою особою, а також визначається місцем, 

часом та іншими особливостями обстановки його вчинення.  

Варто зазначити, що для побудови криміналістичної характеристики 

порушень недоторканності приватного життя необхідно дослідити особливості 

обстановки, часу і місця вчинення злочину, та виявити криміналістично-значущі 

взаємозв’язки з іншими елементами.   

На думку І. М. Якімова, проникнення в обстановку та обставини злочину веде 

до виразного розуміння вчиненого, до осягнення внутрішнього зв’язку між діями, 

що вчинені злочинною волею, та їх відображенням ззовні [108 с. 48]. 

В. О. Образцов зазначав, що до поняття обстановка вчинення злочину 

(кримінальна ситуація) має входити територіальна, кліматична, демографічна та 

інша специфіка регіону, в якому вчинено злочин, а також обставини, які 

характеризують безпосереднє місце, час, умови та інші особливості цієї життєвої 

ситуації [164, с. 94]. 

М. П. Яблоков розуміє обстановку вчинення злочину як систему різного роду 

взаємодіючих об’єктів, явищ і процесів, що характеризують умови місця та часу, 

речові, природно-кліматичні, виробничо-побутові та інші умови оточуючого 

середовища, особливості поведінки непрямих учасників протиправної події, 

психологічні зв’язки між ними та інші обставини об’єктивної дійсності, які 

склалися у момент учинення злочину та впливають на його механізм і спосіб 

учинення, що виявляється в різних слідах, які дозволяють судити про особливості 

цієї системи і змісту злочину [228, с. 38-39]. 
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На думку В. І. Куликова, під обстановкою вчинення злочину слід розуміти як 

обмежену просторово-часовими рамками конкретної події злочину систему, що 

включає в себе матеріальні (природні та техногенні) та соціально-психологічні 

елементи, що оточують злочинця, та навмисно обраної, пристосованої їм середи, в 

якій вичиняється злочинне діяння, і спливаючих на формування усіх його 

структурних елементів, що детермінує характер поведінки співучасників злочину, 

а також обумовлюючу методику розслідування [141, с. 45]. 

В. Ю. Шепітько визначає обстановку злочину як частину матеріального 

середовища, що охоплює, крім ділянки території̈, сукупність різних речей̆ та 

предметів, поведінку учасників певної̈ події̈, психологічні взаємовідносини та 

стосунки між ними [31, с. 533].  

Ми погоджуємося з групою вчених-криміналістів, зокрема 

М. А. Погорецьким, Д. Б. Сергєєвою та М. О. Ленком, які враховуючи повноту та 

інформативну наповненість даного поняття, визначають обстановку вчинення 

злочину як «територіальну, кліматичну й іншу специфіку регіону, а також 

обставини, що характеризують безпосередньо місце, час, умови й інші особливості 

вказаної життєвої ситуації» [174, с. 33]. 

Обстановка злочину відіграє дуже важливу роль, адже її дослідження  надає 

злочинцеві можливість обрати найбільш ефективний спосіб дій відповідно до його 

вмінь та навичок. 

Частота та тривалість отримання конфіденційної інформації є індивідуальною 

в кожному випадку та безпосередньо залежить від цілей злочинця.  

Залежно від часового фактору злочинні дії можна класифікувати на: 

1) одноразові (епізодичні); 

2) систематичні (безперервні в певному часовому інтервалі).  

Чим частіше і триваліше відбувалося втручання в  приватне життя, тим більше 

ймовірність того, що злочинець залишив сліди взаємодії з навколишнім 

середовищем: сліди рук, взуття, недопалки і т.д. Встановлення часу вчинення 

злочину, таким чином, має значення для визначення окремих епізодів злочинної 

діяльності. 
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Найчастіше вчинення порушень недоторканності приватного життя 

вчиняються вдень та в вечірній час. Це зумовлено тим, що саме в цей час злочинець 

може: 

- під приводом виконання своїх функціональних обов’язків збирати 

конфіденційну інформацію тощо; 

- користуючись відсутністю власника помешкання установити в отворі 

розетки чи вентиляційній трубі прослуховувальний апарат тощо; 

- залишатись непоміченим серед натовпу та стежити за потерпілим 

(збирати інформацію про пересування особи, осіб з якими вона зустрічається 

тощо). 

Особливістю вчинення порушення недоторканності приватного життя  є те, 

що місце безпосереднього збору конфіденційної інформації про приватне життя, 

зберігання (а також обробки, аналізу) отриманої інформації і місце поширення 

відомостей, як правило, не збігаються. Необхідно також врахувати, що втручання 

може відбуватися як шляхом безпосереднього доступу до конфіденційної 

інформації, так і опосередковано (віддаленим доступом). У другому випадку 

необхідно встановити, звідки здійснювалося перехоплення інформації (місце 

розміщення спеціальної апаратури, місце управління нею тощо).  

Місцем отримання конфіденційної інформації про приватне життя можуть 

бути: 

- місце постійного чи тимчасового проживання особи;  

- інші місця її постійного або тимчасового перебування (робоче 

приміщення, місця відпочинку, готелі, тощо); 

- автотранспорт, як такий, що знаходиться у власності, так і громадський;  

- інші місця знаходження матеріальних носіїв інформації, тощо. 

Місць зберігання і обробки отриманої  конфіденційної інформації може бути 

безліч, їх вибір, кількість та інша специфікація залежить від обраного злочинцем 

способу фіксації та збереження цієї інформації, а також від запланованих 

злочинцем напрямів її подальшого використання. 
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Місцем поширення відомостей про приватне життя є місце повідомлення цієї 

інформації  третім особам (якщо таке може бути визначене). 

Місцем настання шкідливих наслідків для потерпілого можна вважати 

конкретне місце, де розголошена конфіденційна інформація заподіяла йому 

моральні страждання або завдала шкоди його репутації (місце проживання, роботи, 

тощо). 

Правильне встановлення місця вчинення злочинного діяння дає можливість 

визначити спосіб його вчинення. 

 

 

 

1.3. Типова слідова картина порушень недоторканності приватного 

життя 

 

Криміналістична характеристика будь-якого злочину розкривається через 

висвітлення сутності її окремих елементів, особливе місце серед яких належить 

слідовій картині, оскільки саме за слідами злочинних дій можна встановити особу 

злочинця, спосіб злочину, а також вказати на можливу зону пошуку свідків. З 

огляду на зазначене, дослідження слідової картини порушень недоторканності 

приватного життя відповідає сучасним завданням науки криміналістики та запитам 

слідчої практики.  

Що стосується поглядів науковців на такий елемент криміналістичної 

характеристики, як слідова картина злочину, то М. В. Салтевський пропонує  

називати слідовою картиною злочину єдність матеріальних та ідеальних слідів 

злочину, під якою він розуміє матеріальну й ідеальну слідову обстановку, яка 

відображає та зберігає різноманітну інформацію про конкретну подію злочину та 

особу, яка його вчинила [189, с. 148-151]. 

В. О. Коновалова зазначає, що слідова картина злочину являє собою комплекс 

слідів, які відображають картину події злочину та поведінку суб’єкта на місці 
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злочину, дозволяє висунути найбільш обґрунтовані версії щодо його вчинення [102, 

с. 25]. 

А. П. Шеремет вважає, що слідова картина злочину складається зі: 

- змін в речовій обстановці місця події; 

- слідів-відображень (сліди рук, ніг, інструментів тощо); 

- предметів – речових доказів, в тому числі це документи, речі і 

мікрочастинки; 

- документів – письмових доказів різного виду і призначення; 

- осіб, які можуть бути допитані як свідки [221, с. 344].   

Слід зазначити, що автор у вищевкзаному переліку складових слідової 

картини злочину не дотримується логіки й послідовності викладення. Зокрема, 

сліди-відображення і є нічим іншим, як змінами в речовій обстановці місця події, а 

особи, які можуть бути допитані у якості свідків є джерелами можливої доказової 

інформації (фактичних даних, що будуть процесуально оформлені у виді показань), 

а не складовою слідової картини злочину. 

Слідова картина злочину як елемент криміналістичної характеристики має 

важливе значення, оскільки вивчення слідів дає змогу визначити спосіб та механізм 

учинення злочину, спосіб його приховання, особу злочинця (в тому числі наявність 

організованої злочинної групи), знаряддя вчинення злочину, в тому числі 

встановити ряд обставин під час розслідування злочину, викрити неправдиві 

показання свідка або злочинця, приховані ним речові докази злочину [206, с. 105-

108]. 

В криміналістичній науці використовують також такий термін, як «типова 

слідова картина». Цей термін, що позначає один із елементів криміналістичної 

характеристики злочинів запропоновано М.В. Салтевським, який зазначав, що під 

типовою слідовою картиною того чи іншого виду злочину мається на увазі 

сукупність логічно взаємопов’язаних слідів, що відбивають як сам механізм 

злочину, так і дії його учасників [187, с. 4]. 
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В. В. Радаєв зазначає, що типова слідова картина вчинення певних видів 

злочинів включає в себе ймовірний обсяг, зміст інформації, її можливі джерела та 

шляхи пошуку слідів [184, с. 7]. 

В. О. Коновалова поділяє вказані вище думки науковців та зазначає, що 

типовою слідовою картиною є сукупність слідів, притаманних тому чи іншому 

виду чи різновиду злочину [101, с. 16]. 

Отже, під типовою слідовою картиною слід розуміти комплекс слідів, які 

властиві злочинам конкретного виду та які утворилися в результаті обраного 

злочинцем способу вчинення злочину та знаряддя вчинення злочину.  

Виявлені сліди на місці вчинення кримінального правопорушення містять 

інформацію про особу злочинця та іншу важливу інформацію для органів 

досудового розслідування, а їх виникнення безпосередньо залежить від обстановки 

вчинення злочину, способу його вчинення та інших елементів криміналістичної 

характеристики. 

З етимологічної точки зору, слід є залишком, або ознакою чого-небудь [165, 

с. 648], а слід злочину – носій інформації про ознаки тих чи інших явищ; 

інформаційна база слідчо-пошукової діяльності, система свідчень про механізм 

злочину та особу злочинця [67, с. 380]. 

Криміналістичне дослідження системи слідів на різних рівнях та різними 

засобами має особливо важливе значення для криміналістики: у криміналістичній 

техніці для вирішення класифікаційних, діагностичних та ідентифікаційних 

завдань; у криміналістичній тактиці при роботі з ідеальними слідами; у 

криміналістичній методиці для конструювання алгоритмів розслідування злочинів 

[12, с. 57]. 

Кримінальне правопорушення є подією матеріального світу, про що свідчить 

наявність певної сукупності слідів, які виникають в результаті змін в органічній та 

неорганічній природі. В криміналістичній науці такі відображення поділяються на 

матеріальні (виникають як результат взаємодії різних об’єктів) та ідеальні 

(суб’єктивні образи об’єктивної дійсності, відображені в пам'яті людини). Кожне 

кримінальне правопорушення залишає певну сукупність слідів, і завданням 
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слідчого є їхнє виявлення та уміле використання з метою його розкриття, розшуку 

й викриття злочинця. 

Матеріальні сліди є речовими джерелами криміналістичної інформації, до них 

відносяться  будь-які предмети матеріального світу, які містять у собі інформацію 

про фактичні обставини злочину. Так, не будучи свідком злочину і не сприймаючи 

подію злочину безпосередньо, слідчий за допомогою слідів злочину може 

відтворити уявну модель події і, відповідно, встановити спосіб вчинення злочину, 

особливості особи злочинця та іншу інформацію, яка необхідна для розкриття 

злочину.  

У криміналістичній літературі сліди розглядають  у вузькому розумінні (сліди-

відображення або матеріально-фіксовані сліди) та у широкому (сліди – як 

залишкові явища, маючи на увазі під ними різні об'єкти: від залишків матеріалів і 

речовин до переміщення об'єктів у просторі) [137, c. 44-56]. 

На думку В. Я. Колдіна, сліди злочину в широкому розумінні, тобто 

різноманітні зміни обстановки в результаті злочину створюють ту інформацію, яка 

може бути використана для встановлення об’єктів, які пов’язані з подією, що 

розслідується. В якості таких слідів можуть використовуватись відображення в 

свідомості людей, матеріальні сліди людини, окремих предметів, сліди тварин, 

сліди речовин, технологічних процесів тощо [94, с. 18]. 

М. В. Салтевський вважає, що сліди злочину (у широкому розумінні) та інші 

джерела доказів, що характеризують обставини вчинення злочину та злочинця, у 

криміналістичній характеристиці включають у себе:  

а) зміни в матеріальній обстановці місця події, що, відображають дії злочинця, 

потерпілого та інших осіб, дії знарядь, засобів та механізмів (наприклад, 

автомашини), які знаходяться у порушеному від початкового стані, 

місцезнаходження, стан і структуру різних об’єктів, що становлять матеріальне 

середовище, у якому вчинено злочин;  

б) сліди-відображення (сліди рук, ніг, інструментів та ін.) Для окремих видів 

злочинів поширеним є наявність певних слідів (наприклад, зламу);  
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в) предмети – речові докази, у тому числі документи, речовини та 

мікрочастинки.  

При цьому слідами йменуються будь-які зміни в навколишньому середовищі 

у зв’язку із вчиненням злочину. Ці зміни можуть виявлятися в переміщенні 

предметів чи речовин, відсутності або наявності їх у певному місці, втраті або 

набутті ними тих чи інших властивостей тощо. Тому слідами вважають:  

а) матеріальні предмети або їх частини – труп, знаряддя зламу, недопалки, 

рідини, плями крові, зернини, частинки будь-якої речовини тощо;  

б) матеріальні копії – сліди пальців, взуття, розрубу, розтину тощо. Слідами в 

широкому значенні є й ідеальні відображення – сліди пам’яті (уявні образи) [188, 

c. 85]. 

Варто зазначити, що з розвитком інформаційних технологій особливого 

значення набувають електронні сліди злочину, що утворюються в процесі 

застосування злочинцем нових інформаційно-технологічних засобів і знарядь 

злочинів. Принципові відмінності у процесах відображення матеріальних слідів, 

що досліджуються трасологією, та електронних слідів, дозволили виокремити 

поряд з матеріальними та ідеальними слідами, електронні сліди [4, с. 7]. 

У відповідності до вищенаведеного можемо зробити висновок, що типова 

слідова картина злочину є широким поняттям, що включає в себе відображення 

події кримінального правопорушення у свідомості людей, а також матеріальні 

зміни, що утворилися внаслідок діяльності особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення у формі матеріальних та електронних слідів. 

Типова слідова картина злочину як елемент криміналістичної характеристики 

порушення недоторканності приватного життя має важливе значення, оскільки 

вивчення слідів дає змогу визначити спосіб та механізм учинення злочину, спосіб 

його приховання, особу злочинця, дослідити наявні знаряддя вчинення злочину та 

висунути версії щодо ймовірних, оцінити достовірність показань свідків або 

злочинця, виявити приховані ним речові докази.  
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Типова слідова картина порушень недоторканності приватного життя 

характеризується наявністю як матеріальних, ідеальних та електронних слідів. 

Типовими слідами даної категорії злочинів є такі:  

1) предмети та речі, залишені злочинцем на місці події (у 9 % 

проаналізованих кримінальних проваджень); 

2) матеріально-фіксовані сліди (сліди рук, сліди взуття, мікросліди, 

одорологічні сліди, тощо) (у 32 % проаналізованих кримінальних проваджень); 

3) технічне обладнання різного призначення (наприклад, яким 

користувалися злочинці в процесі спостереження за потерпілим, обладнання для 

прослуховування телефонних розмов, фототехніка та інше) (у 17 % 

проаналізованих кримінальних проваджень); 

4) уявні образи у пам’яті потерпілих, свідків (у 24 % проаналізованих 

кримінальних проваджень); 

5) електронні сліди (записи в телефоні, текстові повідомлення тощо) (у 7 

% проаналізованих кримінальних проваджень). 

Для повного та швидкого розслідування злочинів важливим є  правильно 

визначити, які сліди і де саме могли залишитися в результаті порушення 

недоторканності приватного життя особи. На місці вчинення порушення 

приватного життя можуть бути виявлені матеріальні сліди – сліди рук, ніг, взуття, 

інструментів, знарядь і засобів, якими користувалися злочинці, загублені 

документи, предмети тощо. Якщо потерпілий в момент вчинення кримінального 

правопорушення намагався перешкодити злочинцеві отримати інформацію, то на 

одязі потерпілого можуть бути виявлені волокна, бруд, що потрапили з одягу 

правопорушника,  біологічні об’єкти (волосся, нігті, епітелій тощо). Також на місці 

події або поблизу від нього можуть бути виявлені пляшки, недопалки, залишки їжі 

– доказові джерела, що дають можливість визначити кількість учасників вчинення 

злочину, місце засідки тощо. 

При розслідуванні порушень недоторканності приватного життя суттєвою є 

інформація, яка утворює ідеальні сліди, тобто інформація, яку запам’ятали 

потерпілі та свідки про обставини вчинення кримінального правопорушення, і яка 
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зберігається у їх пам’яті у вигляді уявних образів. Інакше кажучи, ідеальними є 

сліди у пам’яті потерпілого та свідків – випадкових очевидців вчинення 

кримінального правопорушення.  

З позиції науки психології науково доведено, що слід пам’яті людини 

(ідеальний слід відображення)  як психологічний процес складається з трьох 

основних стадій: сприйняття, запам’ятовування та відтворення. Дві перші стадії 

формують у нервовій тканині головного мозку людини нервові зв’язки (утворення).  

Уявні образи минулого зберігається в клітинах мозку у вигляді так званих 

асоціативних зв’язків. Запам’ятовування, як і сприйняття має вибірковий характер, 

тому людина запам’ятовує не все, що сприймає, а тільки те, що викликає в неї 

глибоке хвилювання або ж має для неї істотне значення. На повноту 

запам’ятовування інформації та тривалість її зберігання впливають: 

- умови сприйняття; 

- вид пам’яті (зорова, слухова, емоційна, рухова); 

- наявність установки на зберігання сприйнятого у пам’яті; 

- час, що минув з моменту сприйняття; 

- стан здоров’я; 

- вік; 

- характер людини [113, c. 157]. 

Р. А. Усманов під ідеальними слідами розуміє результат відображення 

відомостей про злочин у корі головного мозку очевидця або потерпілого [207, с. 

20]. 

Л. О. Суворова пропонує наступні ознаки ідеальних слідів :  

1) ідеальні сліди (як і матеріальні) містять у собі інформацію про певну подію 

стосовно процесу розслідування, тобто криміналістично значущу інформацію;  

2) інформація, що міститься в цих слідах, відбита саме людиною;  

3) людина сприймає інформацію за допомогою органів почуттів;  

4) інформація має вигляд уявних (пам’ятних ) образів (ідеалів);  
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5) інформація повинна бути відтворена в доступній дослідженню формі 

(звичайно в усній і письмовій формі, однак можливі й інші варіанти її передачі, 

наприклад у конклюдентній формі);  

6) інформація може бути одержана з пам’яті людини засобами, 

припустимими для використання в кримінальному судочинстві [202, с. 35].  

Д. В. Затенацький стверджує, що ідеальні сліди (сліди пам’яті людини) – це 

сліди у свідомості людини, що являють собою специфічну форму вищого рівня 

психічного, цілеспрямованого, активного, вибіркового відображення, 

здійснюваного у чуттєво-раціональній формі, у результаті якого формується 

відносно адекватний, суб’єктно-об’єктний «відбиток» – уявний образ у пам’яті 

людини, який заснований на раніше сприйнятій інформації, та є формою 

збереження відповідної інформації [81, с. 21-22].  

Щодо класифікації ідеальних слідів, то на думку Д. В. Затенацького її 

необхідно здійснювати за наступними найбільш важливими підставами: 

1. Залежно від ступеня адекватності ідеальний слід може бути:  

а) адекватним; 

б) частково адекватним; 

в) неадекватним. 

2. Залежно від способу вилучення ідеальні сліди можуть бути викладені: 

а) вільно;  

б) з використанням тактичних прийомів;  

в) з використанням техніко-криміналістичних прийомів;  

г) комбіновано.  

3. Залежно від характеру одержуваної інформації ідеальний слід: 

а) набуває доказового значення;  

б) не має доказового значення;  

в) має орієнтуюче значення.  

4. Залежно від вікових особливостей носія це ідеальний слід: 

а) малолітнього; 

б) неповнолітнього;  
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в) дорослої особи;  

г) особи похилого віку.  

5. Залежно від чинників, які впливають на формування ідеальних слідів:  

а) що сформувалися під впливом суб’єктивних чинників; 

б) що сформувалися під впливом об’єктивних чинників [80, с. 177]. 

Проте, на нашу думку, більш точною є класифікація ідеальних слідів 

запропонована Л.А. Суворовою, яка здійснена нею у відповідності до наступних 

підстав: 

1) за фізичною природою: 

- здорова (сприймається органами зору за допомогою сприйняття 

відображаючого чи випромінюючого об’єктами світла); 

- слухова (сприймається органами слуху); 

- смакова (сприймається смаковими рецепторами; 

- дотикова (тактильна); 

- нюхова інформація (сприймається за допомогою нюхового аналізатора 

(рецепторні нервові клітини слизової оболонки носа, нюхові нерви та нюхові 

центри головного мозку)); 

- просторово-часова (інформація про положення та переміщення тіл в 

просторі, а також напрямок руху тіл); 

2) за рівнем сприйняття: очевидна (для її отримання немає потреби в 

спеціальних засобах та методах) та прихована (для її отримання необхідне 

застосування спеціальних засобів та методів); 

3) за процесуальним статусом особи, від якої надходить інформація: 

- отримана від потерпілого; 

- отримана від свідка; 

- отримана від спеціаліста, експерта; 

- отримана від підозрюваного (обвинуваченого); 

- отримана від іншої особи (інформатора чи анонімно); 
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- інформація може бути об’єктивною (достовірною) чи не об’єктивною 

(неправдивою чи спотвореною, можна виділити й ймовірну інформацію, яка в 

подальшому може трансформуватися в достовірну чи недостовірну); 

- первісна (отримана з першоджерела, наприклад показання свідка-

очевидця), 

- похідна (отримана через «посередника», наприклад показання свідків, які 

отримали інформацію з чужих слів); 

4) за формою подачі: 

- вербальна (словесна інформація):усна чи письмова; 

- графічна; 

- знакова; 

- конклюдентна (передається за допомогою жестів); 

- змішана; 

- інша; 

5) за характером фактичних даних: 

- пряма (безпосередньо, однозначно підтверджуюча чи спростовуюча 

будь-які обставини, які підлягають доказуванню); 

- непряма (обґрунтовує проміжний факт, а через нього і обставини, що 

входять до предмета доказування); 

6) за видом слідчої дії можна виділити інформацію, отриману під час: 

- допиту; 

- слідчого огляду; 

- обшуку, виїмки; 

- пред’явлення для впізнання; 

- проведення експертизи; 

- отримання висновку спеціаліста; 

7) за процесуальним значенням: 

- процесуальна; 

- не процесуальна; 
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8) в залежності від обставин, які підлягають доказуванню, виділяють 

інформацію: 

- про подію злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення 

злочину); 

- про винуватість особи у вчиненні злочину, формі його вини та мотивах; 

- про обставини, які характеризують особу злочинця; 

- про характер та розмір шкоди, спричиненої злочином; 

- про обставини, які виключають злочинність та караність діяння; 

- про обставини, які пом’якшують чи обтяжують покарання; 

- про обставини, які можуть сприяти звільненню від кримінальної 

відповідальності; 

- про обставини, що сприяли вчиненню злочину [202, с. 37-39]. 

На думку Кириченко О.А. чіткість і повнота ідеальних слідів залежать від того, 

наскільки добре й повно людина запам’ятала, зберегла їхні ідеальні відбитки у 

своїй пам’яті [91, с. 11]. 

Однак, варто зазначити, що ідеальні сліди не є надійним джерелом доказів, 

адже у разі впливу на потерпілого чи свідка незаконними діями  шляхом шантажу, 

підкупу, погрозами та ін., а також під впливом інших факторів (процесів забування, 

фантазування, певних хворобливих процесів психіки тощо) вони можуть 

змінюватися. 

Електронні сліди – це зафіксовані комп’ютерною системою на матеріальному 

носії результати відображення реального процесу чи дії іншої комп’ютерної 

системи, пов’язані із злочином, у вигляді цифрового образу формальної моделі 

цього процесу [4, с. 13-14].  

Електронний слід має певну систему ознак у вигляді окремих інформаційних 

елементів, які можуть бути записані як на одному, так і на декількох носіях 

цифрової інформації. Носії електронних слідів можуть бути одночасно підключені 

до декількох цифрових пристроїв, об’єднаних, наприклад, у телекомунікаційну 

мережу. Основою механізму утворення електронних слідів слугують 

електромагнітні взаємодії двох і більше матеріальних об’єктів, кожен з яких є 
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сукупністю електронного цифрового пристрою (комплексу пристроїв) і системи 

управління ним (набору програмних продуктів). Об’єкти, які утворюють і 

сприймають електронні сліди, мають об’єктивну форму існування. Сліди впливу 

однієї об’єктивної форми існування цифрової інформації на іншу можуть бути 

виявлені, зафіксовані й вивчені лише за допомогою певних цифрових електронних 

пристроїв [1, с. 169]. 

Варто зазначити, що ці сліди також мають специфічні властивості, зокрема: 

1) «віртуальні сліди» існують на матеріальному носії, але недоступні 

безпосередньому сприйняттю, а лише через програмно-технічні засоби;  

2) отримані віртуальні сліди внутрішньо не є надійними оскільки, їх можливо 

неправильно зчитати [156, с. 102].   

Більш точний перелік специфічних властивостей електронних слідів, на нашу 

думку, надає Г. К. Авдєєва, яка відносить до них: 

- відсутність нерозривного зв’язку з матеріальним носієм; 

- динамічність, можливість миттєвого перенесення в просторі (навіть з 

однієї частини земної кулі в іншу);  

- можливість зміни й знищення інформації будь-якого обсягу за короткі 

проміжки часу (також за допомогою видаленого доступу); 

- ідентичність оригіналу інформації, що має електронну форму, і всіх його 

копій (незалежно від виду носія інформації) [1, с. 170]. 

На думку авторки основними об’єктами, які утворюють і сприймають 

електронні сліди, є такі:  

1. машинні носії цифрової інформації; 

2. інтегральні мікросхеми; 

3. мікроконтролери; 

4. ЕОМ і їх системи; 

5. обладнання телекомунікаційних мереж; 

6. цифрові фотокамери та диктофони; 

7. пристрої для зчитування інформації з пластикових банківських карт;  

8. мобільні телефони; 
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9. планшети тощо [1, с. 170]. 

Електронними слідами вчинення порушень недоторканності приватного 

життя є наявність цифрових даних про особу потерпілого в пам’яті телефона, 

комп’ютера, інших цифрових пристроїв (номери телефонів, адреса проживання, 

фотозображення, дані, що свідчать про підготовку до вчинення злочину, стеження 

за потерпілим, конфіденційна інформація про нього тощо). 

Варто зазначити, що за допомогою об’єктів, які сприймають та утворюють 

електронні сліди, правоохоронні органи мають змогу зафіксувати місце й час 

перебування пристрою в кожний конкретний момент. Така функціональна 

особливість цих пристроїв дозволяє визначити їх власника (користувача). 

Виходячи із зазначеного вище, є підстави зробити висновок, що типова слідова 

картина як елемент криміналістичної характеристики порушення недоторканності 

приватного життя має важливе значення, оскільки вивчення слідів дає можливість 

визначити спосіб та механізм вчинення злочину, отримати відомості про особу 

злочинця, викрити неправдиві показання, встановити іншу, важливу для 

розслідування інформацію. 

Необхідно зазначити, що на формування типової слідової картини порушень 

недоторканності приватного життя найбільше впливає спосіб вчинення цих 

кримінальних правопорушень та особливості особи злочинця. У зв’язку із цим, 

сліди втручання в приватне життя можна класифікувати за наступними критеріями: 

• залежно від способу збирання конфіденційної інформації:  

1) сліди безпосереднього одержання конфіденційної інформації від 

потерпілого, який перебуває у довірчих чи дружніх стосунках із злочинцем; 

2) сліди безпосереднього одержання конфіденційної інформації від 

потерпілого внаслідок виконання ним службових обов’язків; 

3) сліди таємного вилучення (викрадення) конфіденційної інформації у 

потерпілого; 

4) сліди одержання конфіденційної інформації про потерпілого 

внаслідок стеження за ним;  

• залежно від особливостей особи злочинця: 
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1) сліди злочинця, особа якого відома, оскільки він був допущений до 

конфіденційної інформації про потерпілого; 

2) сліди злочинця, який мав доступ до конфіденційної інформації про 

потерпілого у зв'язку з виконанням своїх службових обов’язків; 

3) сліди, які є джерелом інформації про зовнішні прикмети невідомого 

злочинця, способи його дії та інші обставини вчинення злочину (сліди рук, ніг, 

взуття, інструментів, знарядь і засобів, якими користувався злочинець, загублені, 

залишені документи, предмети); 

4) сліди, які є джерелом інформації тільки про зовнішні прикмети 

злочинця, який збирав інформацію про потерпілого шляхом стеження за ним 

(записи відеоспостереження з місць, в яких часто бував потерпілий). 

Що стосується ідеальних слідів, тобто таких, що залишаються в пам'яті 

підозрюваних, потерпілих та свідків, то їх можна поділити на групи залежно від 

осіб, які є їх носіями: 

1) сліди, що зберігаються у пам’яті осіб, які безпосередньо сприймали 

обставини вчинення злочину (потерпілий та його родичі, інші особи, які входять до 

вузького кола спілкування з потерпілим і знаходяться в довірчих чи дружніх 

стосунках із злочинцем); 

2) сліди, що зберігаються у пам’яті осіб, яким відомі обставини, що 

передували вчиненню порушень недоторканності приватного життя; 

3) сліди, що зберігаються у пам’яті осіб,  які безпосередньо бачили процес 

збирання конфіденційної інформації; 

4) сліди, що зберігаються у пам’яті осіб, яким відомий підозрюваний у 

зв’язку з виконанням ним його службових обов’язків; 

5) сліди, що зберігаються у пам’яті осіб, з якими підозрюваний підтримує 

дружні чи сімейні стосунки (родичі, сусіди, приятелі), і які мають на меті 

приховати факт причетності підозрюваного до вчинення злочину. 

Вказана вище класифікація слідів вчинення порушень недоторканності 

приватного життя дає можливість узагальнити особливості типової слідової 

картини цього кримінального правопорушення та демонструє його тісний зв'язок з 
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іншими елементами криміналістичної характеристики цього кримінального 

правопорушення, до якого відноситься інформація про час та місце його вчинення. 

 

 

 

1.4. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики 

порушень недоторканності приватного життя 

 

 

Одним із ключових елементів криміналістичної характеристики є особа 

злочинця. Відповідно до КК України злочинцем є особа, яка навмисно або через 

необережність вчинила суспільно небезпечне діяння передбачене кримінальним 

законодавством. 

У механізмі злочину людина є основним джерелом криміналістичної 

інформації тому, що вона,  як суб’єкт взаємодії та слідоутворення, є одним з 

багатопланових об’єктів живої природи. Складна і різнобічна роль суб’єкта у 

структурі злочинної діяльності, оскільки він посідає перше місце – без суб’єкта 

немає діяльності, а отже, і не вчинюються злочини. Перебуваючи на вищому 

щабелі розвитку та організації матерії, людині притаманна найбільша кількість 

ознак і властивостей, що дає змогу відрізняти її серед численних об’єктів живої й 

неживої природи [29, c. 153, 259]. 

У системі криміналістичної характеристики злочинів особа злочинця з 

властивими їй ознаками дає змогу з’ясувати сутність кожної ознаки та їхнього 

комплексу для вирішення завдань, що відносяться до залежностей (закономірних 

зв’язків) її з іншими елементами цієї характеристики. Як елемент криміналістичної  

характеристики комплекс складається з таких ознак, які можуть слугувати 

визначенню ефективних шляхів і методів встановлення розшуку та виявлення 

винного. Частина їх має не тільки правове значення (наприклад, попередні 

судимості) інша важлива інформація, переважно для розкриття злочину 

(наприклад, способи вчинення злочину, навички приховування, способи 
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інсценування тощо). Конкретний склад даного елемента криміналістичної 

характеристики визначається тим набором ознак особи, який специфічний для 

злочинців, що вчиняють злочини даного виду та суттєвий для успішного 

розслідування [102, c. 45-46]. 

Криміналістику і її методику в першу чергу цікавлять такі дані про особу 

суб’єкта злочину, які вказують на закономірні зв’язки між нею і вчиненим 

злочином, які проявляються зовні у різних слідах-наслідках вчиненого. У цьому 

плані особу треба вивчати як слідоутворюючий об’єкт, джерело інформації про 

вчинений злочин і як засіб його розкриття [43, c. 197]. 

На думку А. М. Зініна, встановлення особи – постійне і найбільш важке 

криміналістичне завдання, що виникає в процесі розкриття і розслідування 

злочинів. Це складна діяльність, під час якої з використанням криміналістичних 

методів і засобів відбувається виявлення, фіксація і дослідження інформативних 

властивостей і ознак людини, важливих для розкриття та розслідування злочину. 

Ця діяльність передбачає, на основі зібраної та дослідженої інформації, побудову 

моделі розшукуваної людини і організацію оперативних заходів, слідчих дій, 

проведення судових експертиз щодо встановлення особи [83, c. 29]. 

Дослідженню особи злочинця як елемента криміналістичної характеристики 

злочинів присвячено праці Ю. П. Аленіна, Н. Т. Венедиктова, П. С. Дагеля, 

В. Ф. Єрмоловича, Н. І. Клименко, О. Н. Колесніченка, В. Г. Лукашевича, 

М. А. Погорецького, М. В. Салтевського, Д.Б. Сергєєвої, А. В. Старушкевича та 

інших учених. Разом з тим, особа злочинця як елемент криміналістичної 

характеристики порушень недоторканності приватного життя в науковій 

криміналістичній літературі досліджена не була.   

Зміст даного елементу криміналістичної характеристики визначається тим 

набором ознак особи, які є специфічними для злочинців, що вчиняють злочини 

даного виду і важливими для успішного розслідування [97, с. 46]. 

Особа злочинця – це поняття, що виражає соціальну, кримінологічну 

сутність особи, комплекс ознак, що її характеризують, властивостей, зв'язків, 

відносин, що у тій чи іншій мірі мали вплив на вчинення злочину. Особа 
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злочинця – це соціальний тип особи, який характеризується антисуспільною 

орієнтацією, дефективною правовою і моральною свідомістю, суспільною 

небезпекою та протиправною діяльністю [160, с. 455]. 

На думку В. Ф. Глазиріна, криміналістичне вивчення особи злочинця 

проводиться для отримання необхідних даних задля успішного розкриття 

злочину, вибору та застосування найбільш ефективних тактичних прийомів, 

вчинення на злочинця потрібного виховного впливу [49, с. 73]. 

М. Т. Ведерников відзначає, що у розробці криміналістичної 

характеристики особи злочинця надто важко виділити інформацію, що має суто 

криміналістичне значення, оскільки особа – єдине цілісне явище, усі сторони 

якого взаємопов’язані та взаємообумовлені, хоча в науковому відношенні цілком 

правомірно порушувати питання про криміналістично значимі властивості особи 

злочинця, криміналістичний аспект у вивченні особи обвинуваченого [30, с. 76]. 

М. А. Погорецький, М. О. Ленко та Д. Б. Сергєєва слушно зазначають про 

те, що криміналістично значущі відомості про особу злочинця дозволяють 

висувати версії про спосіб вчинення злочину, сліди ймовірно залишені 

злочинцем, предмет безпосереднього злочинного посягання й інші важливі для 

розслідування обставини кримінального провадження [174, c. 59]. 

Саме тому особливої уваги як елемента криміналістичної характеристики 

потребує дослідження особи злочинця, адже особа, яка вчиняє це 

правопорушення, підпорядковується законам держави, містить дані 

демографічного характеру, деякі моральні якості та психологічні особливості та 

є членом цього суспільства. А тому, для того щоб попереджати вчинення 

порушень недоторканності приватного життя та розслідувати вже вчинені 

правопорушення, необхідно дослідити криміналістичну характеристику особи 

злочинця. В свою чергу вивчення особи злочинця дозволить підвищити 

ефективність процесу висунення слідчих версій та планування розслідування 

порушень недоторканності приватного життя, а також обрати найбільш 

оптимальні тактичні прийоми проведення окремих слідчих (розшукових) дій. 
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В криміналістичній науці єдність поглядів на визначення поняття особи 

злочинця та структуру його ознак відсутня. Так, досліджуючи елементи 

криміналістичної характеристики злочинів, П. С. Дагель визначає особу 

злочинця як сукупність соціально-політичних, психічних і фізичних ознак особи, 

яка вчинила злочин [55, с. 15].  

В. Г. Лукашевич та М. В. Салтевський вважають, що особою злочинця  є 

соціально-біологічна система, властивості та ознаки якої відображаються в 

матеріальному середовищі й використовуються для розкриття і розслідування 

злочинів. До таких властивостей автори відносять фізичні, біологічні та 

соціальні [190, с. 112]. 

На думку В. Н. Кудрявцева, особа злочинця охоплює також ті ознаки, які, 

відповідно до закону, характеризують суб’єкт злочину: фізичну суть особи як 

людського індивіда, його вік і психічну здатність до осудності, а також деякі 

особливі ознаки (наприклад, службове становище, посадові обов’язки). Крім 

того, особа злочинця охоплює багато інших ознак індивіда, не пов’язаних з його 

правовою характеристикою як суб’єкта злочину, - місце в системі суспільних 

відносин, великих і малих соціальних груп; соціальні зв’язки і прояви; ставлення 

до існуючих соціальних цінностей; психологічні особливості [145, с. 22-23]. 

І. М. Даньшин рекомендує визначати особу злочинця як сукупність істотних 

і стійких соціальних ознак і соціально зумовлених біопсихологічних 

особливостей індивіда, які, об'єктивно реалізуючись у вчиненому конкретному 

злочині (злочинах) під вирішальним впливом негативних обставин зовнішнього 

середовища, додають учиненому діянню характер суспільної небезпеки, а винній 

особі (даному індивіду) властивості суспільної небезпеки, у зв'язку з чим вона й 

залучається до відповідальності, передбаченої кримінальним законом [56, с. 117-

126].  

На думку В. Ф. Єрмоловича, сукупність інформації про особу злочинця, яка 

складає його характеристику, становлять всі ті дані, які можуть визначати 

ефективні шляхи розшуку та викриття злочинця, і пов'язані із цим завдання 

розслідування [68, c. 194]. 



 

 

 

76  

З. М. Топорецька зазначає, що частіше за все невідомо, хто вчинив злочин. 

І тоді на основі узагальнених даних про те, хто раніше скоював аналогічні 

злочини подібним способом, є можливим встановити достатньо конкретний 

напрямок пошуку злочинця. Звичайно, це буде характеристика (вузької чи 

широкої) групи людей, серед якої необхідно шукати підозрюваного [176, с. 17].  

А. В. Іваниця зазначає, що особа злочинця – це широке поняття, яке включає 

в себе сутність особи, комплекс ознак, що її характеризують, її моральний та 

духовний світ у взаємодії із соціальними та індивідуальними життєвими 

умовами, які тією чи іншою мірою вплинули на вчинення злочину [86, c. 375]. 

А. І. Виноградова доцільно зазначає, що особа злочинця, як 

слідоутворюючий об’єкт, завжди залишає сліди-ознаки злочинної поведінки, які 

свідчать не тільки про подію злочину, але й про самого злочинця (його фізичні, 

соціальні, психологічні та інші ознаки) [37, c. 49]. 

Отже, вивчення ознак особи дає можливість діагностувати стійку групову 

ознаку, що характеризує особу, яка вчинила злочин (наприклад, шульга), що, у 

обмеженому колі підозрюваних, може бути умовно індивідуалізуючою ознакою. 

Таким чином, дослідження особи забезпечує системний підхід до вивчення 

притаманних людині властивостей і ознак, який забезпечує ефективність 

процесу встановлення особи, що вчинила злочин [82, c. 25]. 

Необхідно зазначити що робота над встановленням властивостей людини 

починається з вивчення матеріальної обстановки місця події, прилеглої території 

та стану потерпілого як безпосередньо на місці події, так і за певними 

протоколами, схемами, планами, фотографіями. У процесі такої 

ознайомлювальної, орієнтуючої стадії  слід пам’ятати, що певне значення мають 

усі навіть незначні деталі. Після вивчення базової інформації проводиться 

реконструкція злочинної події і відновлення поведінки злочинця після вчинення 

злочину. Саме такий криміналістичний аналіз місця вчинення злочину і 

залишених слідів, як на місці події, так і  на прилеглій території дає змогу 

скласти повну картину того, що трапилося. Необхідність такої реконструкцій 

пояснюється ще й тим, що іноді саме особливості матеріальної обстановки місця 
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вчинення злочину впливають на вибір особою знарядь і засобів його вивчення 

[88, c. 36]. 

Особа злочинця є також предметом вивчення інших суспільних наук. Так, у 

кримінології особа злочинця визначається через її соціальну сутність, як 

складний комплекс, що характеризує її риси, прояви, зв’язки, внутрішній 

моральний і духовний світ, що виникли під час її розвитку та у взаємодії з 

соціальними й індивідуальними життєвими умовами в тій чи іншій мірі 

вплинули на вчинення злочину [139, с. 80]. 

У психології особою злочинця є особа, яка вчинила злочин внаслідок 

властивих їй психологічних особливостей, антигромадських поглядів, 

негативного ставлення до моральних цінностей і вибору суспільно небезпечного 

шляху для задоволення своїх потреб або невияву необхідної активності в 

запобіганні негативного результату [9, с. 12]. 

На підставі вищевикладених та інших точок зору фахівців, що досліджували 

особу злочинця та формулювали визначення її поняття, є необхідним 

сформулювати авторське визначення особи злочинця як елемента 

криміналістичної характеристики. Це сукупність відомостей щодо фізичних, 

соціальних, морально-психологічних та інших ознак та властивостей, 

характерних для осіб, що вчинили кримінальне правопорушення певного виду.  

Необхідно зазначити, що у криміналістичному вивченні особи злочинця в 

теперішній час намітилися два специфічні напрями. Перший передбачає 

отримання даних про особу невідомого злочинця з урахуванням виду, місця і 

часу вчинення діяння, предмета посягання, залишених ним слідів на місці події, 

в пам’яті свідків та з інших джерел. Ці дані дають підстави для визначення 

напрямів і прийомів розшуку та затримання злочинця. Найчастіше така 

інформація дає уявлення про загальні властивості певної групи осіб (вузької чи 

широкої), серед яких необхідно шукати підозрюваного, і рідше – про окремі 

ознаки та властивості конкретної особи. 

Другий напрям передбачає вивчення особи затриманого підозрюваного або 

обвинуваченого з метою криміналістичної оцінки його особистості. Для цього 
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збираються відомості не тільки про його життєві установки, ціннісні орієнтації, 

дефекти правосвідомості, особливості антигромадських поглядів, але й про його 

особистість, особливості його поведінки до і під час вчинення злочину, зв’язки 

та інші дані, що сприятимуть налагодженню з ним необхідного психологічного 

контакту, вибору найбільш ефективної тактики спілкування з метою отримання 

правдивих показань, а також визначенню найбільш дієвих способів 

профілактичного впливу. Разом з тим ця інформація може бути покладена в 

основу типізації особи злочинця [227, с. 752]. 

Для визначення ознак і властивостей, що характеризують особу злочинця та 

впливають на спосіб підготовки, вчинення злочину та приховання його слідів, 

засоби його вчинення, вибір предмета злочинного посягання тощо, необхідно 

розглянути структуру особи злочинця як елемента криміналістичної 

характеристики. 

В. Ю. Шепітько вважає, що особу злочинця варто досліджувати, вивчаючи 

демографічний характер, деякі моральні якості та психологічні особливості [217, 

с. 368]. 

М. В. Салтевський розглядає особу злочинця як елемент криміналістичної 

характеристики через фізичні, біологічні та соціальні властивості людини. 

Криміналістична характеристика особи злочинця, на його думку, здійснюється 

за такими ознаками:  

а) соціальні – стан особи у суспільстві, освіта, національність, сімейний 

стан, професія, рід захоплень; 

б) психологічні – світогляд, переконання, звички, емоції, відчуття, характер, 

темперамент тощо;  

в) фізичні – вік, стать, анатомічні та функціональні ознаки, біохімічні 

особливості крові, слини тощо [188, с. 588]. 

Відомий вчений-психолог К. К. Платонов структуру особистості поділяє на 

чотири підструктури: 

1. Виключно соціально обумовлені властивості особистості (спрямованість, 

моральні якості, відношення); 
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2. Індивідуально-набутий досвід (знання, навички, вміння, звички, рівень 

особистої культури); 

3. Індивідуальні особливості окремих психічних процесів (форм 

відображення); 

4. Біологічно відображені властивості особистості (темперамент, інстинкти, 

органічні патологічні зміни, властивості) [172, с. 69-70]. 

П. С. Дагель, прийнявши за основу вищевикладений підхід К. К. Платонова, 

запропонував власну структуру особи злочинця. На його думку, вона включає в 

себе п’ять підструктур, що містять певні ознаки: 

1) ознаки, які безпосередньо характеризують суспільну небезпеку особи 

злочинця (характер вчиненого злочину, його тяжкість і злочинні наслідки; форма 

вини, мотив і мета злочину; спосіб вчинення злочину; привід і ситуація вчинення 

злочину; вчинення злочину вперше, повторно, систематично або рецидивістом; 

наявність або відсутність інших правопорушень та інших антигромадських 

вчинків; інші обтяжуючі або пом’якшуючі відповідальність обставини; 

ставлення злочинця до скоєного; поведінку під час відбування покарання); 

2) ознаки, що розкривають соціальні (й антисоціальні) відносини особи в 

різних сферах суспільного життя (загальногромадянські відносини; трудові 

відносини; участь в різних формах навчання і його результати; сімейні 

відносини; побутові відносини з найближчим безпосереднім оточенням; участь 

в громадських організаціях; зв’язку з злочинними та іншими антигромадськими 

елементами); 

3) ознаки, що дають морально-психологічну характеристику особи 

(спрямованість особи; світогляд особи; інтереси особи; стійка система мотивів 

поведінки; моральні принципи, цінності та норми, якими особа практично 

керується в своїй діяльності; моральні навички і звички особи; характер і рівень 

потреб особи); 

4) ознаки, що характеризують психологічний стан особи та її психічні 

особливості (особливості відчуттів, сприйняття, пам’яті; особливості протікання 

інтелектуальних, вольових і емоційних процесів й відповідні властивості 
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особистості; темперамент; здатності; наявність або відсутність психічних 

аномалій; вікові особливості психіки); 

5) ознаки, що характеризують фізичні (біологічні) властивості особи (стать; 

вік; особливості фізичної конституції; фізіологічні особливості, стан здоров’я; 

інстинкти, потяги, фізіологічні потреби) [55, с. 52]. 

На підставі результатів аналізу криміналістичної літератури, джерел з 

кримінального права, загальної та юридичної психології, логіки, даних інших 

наук і матеріалів практики вважаємо за доцільне запропонувати таку структуру 

особи злочинця як елемента криміналістичної характеристики: 

1. Фізіологічні ознаки та властивості (стать; вік; фізіологічні 

особливості  та потреби). 

2. Соціальні ознаки і властивості (освіта; фах; професія; наявність 

трудових відносин; сімейний стан; наявність осіб, що перебувають на утриманні; 

побутові відносини; участь в державних і громадських організаціях, 

об’єднаннях, формуваннях; попереднє знайомство з потерпілим, характер 

відносин; тощо). 

3. Морально-психологічні ознаки і властивості (спрямованість; 

світогляд; інтереси; здатності; мотиви поведінки; моральні принципи, цінності 

та норми життєдіяльності; характер і рівень потреб; особливості 

інтелектуальних, вольових та емоційних процесів; темперамент; наявність або 

відсутність психічних аномалій; вікові особливості психіки). 

4. Ознаки і властивості, які характеризують суспільну небезпеку особи 

(вчинення злочину вперше, повторно, систематично; вчинення інших 

правопорушень; наявність інших обтяжуючих або пом’якшуючих 

відповідальність обставин; зв’язок із злочинними елементами). 

Зазначені елементи, що входять в запропоновану вище структуру, 

знаходяться в тісному взаємозв’язку та визначають характеристику особи 

злочинця.  

Виходячи зі аналізу змісту ст. 182 КК України «Порушення недоторканності 

приватного життя», вважаємо, що злочинцем є особа, яка не уповноважена 
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збирати, зберігати, використовувати, знищувати, поширювати та змінювати 

конфіденційну інформацію про приватне життя іншої особи.  

На підставі результатів системного аналізу Єдиних звітів про кримінальні 

правопорушення, вчинені в період з  січня 2013 по березень 2019 року, а також 

матеріалів слідчої та судової практики розслідування та судового розгляду 

кримінальних проваджень про порушення недоторканності приватного життя, 

вважаємо, що особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики 

злочину цього виду, характеризується такими властивостями та ознаками: 

1. Фізіологічні ознаки та властивості. Незаконне втручання в особисте 

життя вчинено особами чоловічої статі у віці від 18 до 55 років. Для осіб жіночої 

статі та для неповнолітніх осіб вчинення цього злочину не є характерним. 

2. Соціальні ознаки і властивості. 82 % осіб, що вчинили злочин 

досліджуваного виду, перебували у шлюбі та мали дітей, 11 % – розлучені та 

утримують дітей, а 7 % – не перебували у шлюбі та не мали дітей. 

Специфічні знання та навички, отримані під час роботи в правоохоронних 

органах, військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, у 

засобах масової інформації й інших установах та організаціях 

використовувалися злочинцями під час вчинення злочину цього виду у 82 % від 

загальної кількості вивчених проваджень. Серед них 46 % осіб, що вчинили 

злочин досліджуваного виду, були правоохоронцями, 19 % – 

військовослужбовцями, 23 % – журналістами та 12 % – представниками інших 

професій (див. Додаток В). На момент вчинення злочину 76 % злочинців не 

перебували в трудових відносинах. 

3. Морально-психологічні ознаки і властивості. У переважній більшості 

випадків (92 %) мотивом вчинення цього злочину є прагнення особистого 

збагачення (шантаж чи вимагання винагороди), помсти – 1 провадження, 

отримання інформації з метою її подальшого використання у власних цілях (без 

оприлюднення) – 1 провадження, бажання зіпсувати ділову репутацію, зазіхання 

на повагу до гідності та честі – 1 провадження.  

Залежно від характеру стосунків з потерпілим: 
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‒ злочинець, особа якого відома потерпілому – у 75 % вивчених проваджень. 

Як правило, це особи, які володіють конфіденційною інформацією про 

потерпілого у зв’язку з тим, що належать до кола його близьких осіб чи родичів, 

є колегами потерпілого;  

‒ злочинець, особа якого потерпілому невідома – у 25 % вивчених 

проваджень. Це особи, які мають доступ до конфіденційної інформації у зв’язку 

з виконанням ними службових обов’язків або ж особи, які збирають інформацію 

про потерпілого шляхом стеження за ним. 

У 100 % проваджень злочинець цілком усвідомлює свої дії та керує ними і 

здатен оцінити суспільну небезпечність свого діяння, тобто є психічно здоровим. 

Особи, які вчиняють порушення недоторканності приватного життя, мають 

такі психологічні якості, як неповага до людей та їх приватного життя,  

схильність брати без дозволу та відома чужі речі тощо.  

4. Ознаки і властивості, які характеризують суспільну небезпеку особи. 

Порушення недоторканності приватного життя вчиняється переважно 

одноосібно, з облікованих кримінальних проваджень лише 14 % правопорушень 

було вчинено групою осіб [70]. 

Залежно від наявності кримінального минулого особи, яка вчинила 

порушення недоторканності приватного життя, у 35 % злочин було вчинено 

особами, які раніше вчиняли кримінальні правопорушення [70]. 

Дослідження особи злочинця як елемента криміналістичної характеристики 

порушень недоторканності приватного життя має важливе значення для процесу 

розкриття та розслідування злочину, оскільки  знаходиться в кореляційних 

зв’язках з іншими елементами криміналістичної характеристики, зокрема 

способом та обстановкою (час, місце) його вчинення, знаряддями та засобами, 

предметом безпосереднього злочинного посягання та типовою слідовою 

картиною.  

Так, важливе значення має інформація про здобуту злочинцем освіту,  

професію та наявні в нього професійні навички, оскільки вони знаходяться в 

безпосередньому зв’язку з предметом злочинного посягання, а із обраним 
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способом вчинення злочину. Наприклад, особа може перебувати на посаді, що 

передбачає доступ до конфіденційної інформації (з обмеженим доступом) та 

вчинити злочин цього виду; мати професійні знання та навички, що 

обумовлюють вибір способу вчинення злочину (навички стеження за особою, 

користування професійною фото-, відео-, аудіоапаратурою тощо). 

На майновий стан злочинця можуть вказувати знаряддя та засоби вчинення 

злочину, наприклад, якщо його вчинено із застосуванням дороговартістної 

апаратури, інших засобів тощо, сліди злочинця (взуття, ознаки супутніх прикмет 

зовнішності тощо). 

Виходячи з вищевикладеного, доцільним є зазначити, що саме освіта,  

професійні знання та навички, а також вік, стать та психологічні ознаки та 

властивості, як складові структури особи злочинця як елемента 

криміналістичної характеристики, є основоположними у виборі предмета 

злочинного посягання, способу вчинення злочину, а також суттєво впливають 

на слідову картину порушення недоторканності приватного життя.  

 

 

Висновки до розділу І 

 

Методика розслідування кримінального правопорушення являє собою 

систему наукових положень та розроблених з урахуванням  криміналістичної 

характеристики рекомендацій для швидкого, повного та об’єктивного 

розслідування, розкриття кримінального правопорушення та його профілактики. 

«Приватне життя» – це сфера повсякденної діяльності людини, яка є 

сукупністю елементів, що характеризують існування і визначають розвиток 

людини як приватної (пересічної) особи, стосуються тільки її, не пов’язані з 

виконанням нею публічних функцій і вилучені з поля зору громадськості.  

Конфіденційною інформацією про особу, кримінально-правова заборона  

незаконного збирання, зберігання, використання або поширення якої без згоди 

особи або поширення якої у публічному виступі, творі, що публічно 
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демонструється, чи в засобах масової інформації, передбачена ст. 182 КК 

України, – є інформація про приватне життя цієї особи, а саме про її 

життєдіяльність, здоров’я, фізичний та інтелектуальний розвиток, статеву 

самоідентичність, інтимні стосунки, сімейне життя, обставини особистого 

існування людини, образ життя, віросповідання, особливості творчого і 

духовного життя, особисту ідентифікацію та персональні дані, дані 

кореспонденції, спілкування шляхом використання поштово-телеграфних, 

телефонних, комп’ютерних та інших технічних комунікацій, обставини 

безпосереднього особистого спілкування з іншими людьми (розмов віч-на-віч), 

зміст приватних щоденників, листів та записок, та всі інші конфіденційні 

обставини існування людини, які вона сама не вважає потрібним або можливим 

розголошувати. 

Предметом безпосереднього злочинного посягання при вчиненні порушень 

недоторканності приватного життя можуть бути всі можливі об’єкти 

матеріального світу, у яких міститься зазначена нами вище конфіденційна 

інформація про особу. Такими об’єктами є, як правило, різні види документів 

(документи в натурі, так і їх фото-, цифрові зображення, копії тощо) та інші 

предмети матеріального світу (мобільні телефони та інші портативні пристрої 

(планшети, ноутбуки), сервери, жорсткі диски комп’ютерів та їх мереж, 

накопичувачі інформації,  предмети певного релігійного культу, дитячі речі в 

салоні автомобіля, література певної тематики та ін).  

На основі інформації, отриманої про предмет злочинного посягання, 

висувають версії про спосіб порушення недоторканності приватного життя. 

Як елемент криміналістичної характеристики, спосіб порушення 

недоторканості приватного життя включає в себе підготовку до вчинення 

злочину, безпосереднє вчинення злочину та дії з приховання його слідів та 

знарядь злочину.   

Спосіб вчинення порушень недоторканності приватного життя – це дії  

злочинця, які полягають у збиранні, зберіганні, використанні, поширенні та зміні 

конфіденційної інформації про особу з порушенням встановленого чинним 
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законодавством України порядку. 

Незаконне збирання конфіденційної інформації - це незаконне одержання 

неуповноваженим на це суб'єктом відомостей, що становлять конфіденційну 

інформацію про особу чи незаконне заволодіння певними матеріальними 

об’єктами, що містять таку інформацію. 

Незаконне зберігання конфіденційної інформації про потерпілого 

відбувається в місцях, оптимально обладнаних для збереження носія з цією 

інформацією: приміщеннях (приватний будинок, квартира, кімната в готелі, 

дача, садовий будинок, офіс, тощо); сейфових скриньках банків; тайниках 

(закопані в землі, сховані в дуплі дерева, тощо); тримати цю інформацію 

постійно при собі, використовуючи різні портативні носії; утримувати її в будь-

який інший спосіб. 

Використанням конфіденційної інформації під час вчинення порушень 

недоторканності приватного життя є користування злочинцем відомостями, що 

стосуються обставин життєдіяльності конкретної особи для задоволення своїх 

певних потреб, таких як одержання вигоди, помста, тощо. 

Поширенням конфіденційної інформації під час вчинення порушень 

недоторканності приватного життя слід вважати повідомлення змісту такої 

інформації про особу шляхом розголошення  без її згоди та/або передачу 

матеріального носія, в якому зафіксована ця інформація. 

Зміна конфіденційної інформації про особу як спосіб вчинення порушень 

недоторканності приватного життя полягає у вчиненні будь-яких дій, внаслідок 

яких ця інформація перестає бути достовірною, шляхом викривлення та 

спотворення відомостей, що стосуються приватного життя цієї особи. Такі зміни 

можуть мати відношення до особистих даних, різних офіційних документів, як 

на паперових, так і електронних носіях. 

Знищенням конфіденційної інформації під час вчинення порушень 

недоторканності приватного життя є повна фізична ліквідація інформації або 

ліквідація таких її елементів, які впливають на зміну істотних ідентифікуючих 

інформацію ознак. 
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Спосіб порушення недоторканності приватного життя обирається 

злочинцем з огляду на його індивідуально-психологічні особливості, наявність 

співучасників, характер попередніх стосунків з потерпілою особою, а також 

визначається місцем, часом та іншими особливостями обстановки його 

вчинення.  

Типова слідова картина порушень недоторканності приватного життя 

характеризується наявністю як матеріальних, ідеальних та електронних слідів. 

Типовими слідами даної категорії кримінальних правопорушень є: предмети та 

речі, залишені злочинцем на місці події (9 %); матеріально-фіксовані сліди 

(сліди рук, сліди взуття, мікросліди, одорологічні сліди, тощо) (32 %); технічне 

обладнання різного призначення (наприклад, яким користувалися злочинці в 

процесі спостереження за потерпілим, обладнання для прослуховування 

телефонних розмов, фототехніка та інше) (17 %); уявні образи у пам’яті 

потерпілих, свідків (24 %); електронні сліди (записи в телефоні, текстові 

повідомлення тощо) (7 %) (див. Додаток Б). 

Класифікацію слідів порушення недоторканності  приватного життя  

доцільно здійснювати відповідно до таких критеріїв, як: спосіб збирання 

конфіденційної інформації, особливості особи злочинця та поділ на групи 

ідеальних слідів, в залежності від осіб, які є їх носіями,  дає можливість 

узагальнити особливості слідової картини цього злочину та демонструє тісний 

зв'язок цього елементу з іншими елементами криміналістичної характеристики 

цього злочину, до якого відноситься інформація про час та місце його вчинення. 

Типова слідова картина як елемент криміналістичної характеристики 

порушення недоторканності приватного життя дає можливість визначити спосіб 

та механізм вчинення злочину, отримати відомості про особу злочинця, викрити 

неправдиві показання, встановити іншу, важливу для розслідування інформацію. 

Особа злочинця при вчиненні порушень недоторканості приватного життя 

– сукупність відомостей щодо фізичних, соціальних, морально-психологічних та 

інших ознак та властивостей, характерних для осіб, що вчинили кримінальне 

правопорушення певного виду.  
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Структура особи злочинця як елемента криміналістичної характеристики 

порушень недоторканності приватного життя складається з таких ознак і 

властивостей, як: фізіологічні (стать; вік; фізіологічні особливості  та потреби); 

соціальні (освіта; фах; професія; наявність трудових відносин; сімейний стан; 

наявність осіб, що перебувають на утриманні; побутові відносини; участь у 

державних і громадських організаціях, об’єднаннях, формуваннях; попереднє 

знайомство з потерпілим, характер відносин; тощо); морально-психологічні 

(спрямованість; світогляд; інтереси; здатності; мотиви поведінки; моральні 

принципи, цінності та норми життєдіяльності; характер і рівень потреб; 

особливості інтелектуальних, вольових та емоційних процесів; темперамент; 

наявність або відсутність психічних аномалій; вікові особливості психіки); та ті, 

які характеризують суспільну небезпеку особи (вчинення злочину вперше, 

повторно, систематично; вчинення інших правопорушень; наявність інших 

обтяжуючих або пом’якшуючих відповідальність обставин; зв’язок із 

злочинними елементами). 
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ЗАСАДИ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ 

РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕНЬ НЕДОТОРКАННОСТІ ПРИВАТНОГО 

ЖИТТЯ 

 

2.1. Особливості початку досудового розслідування порушень 

недоторканності приватного життя 

 
 

Результативність розслідування будь-якого кримінального правопорушення, у 

тому числі й порушень недоторканності приватного життя, залежить від 

законності, обґрунтованості та тактичної доцільності рішень, які приймаються 

слідчим на його початку.   

Зміст процесуальної діяльності слідчого має складну структуру. У самому 

загальному уявленні вона охоплює різноманітні напрямки здійснення суто 

пізнавальних – розумових операцій різного плану та складності:  

- виявлення, дослідження, оцінювання та застосування (використання) 

доказів; прийняття організаційно-правових і тактичних рішень; 

- формування висновків; 

- висунення та дослідження версій; 

- планування розслідування в цілому та окремих слідчих дій, зокрема, 

тощо. А з другого боку організації та здійснення посвідчувальних і комунікативних 

дій під час провадження окремих процесуальних заходів [149, c. 205-211]. 

Початок досудового розслідування порушень недоторканності приватного 

життя має певні особливості у порівнянні з іншими видами кримінальних 

правопорушень у зв’язку зі специфікою предмету злочинного посягання, способів 

вчинення цього правопорушення (збирання, зберігання, використання та 

поширення конфіденційної інформації про особу з порушенням встановленого 

чинним законодавством України порядку), високою латентністю злочину, що 

обумовлюється застосуванням різноманітних способів приховування злочину; 
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використанням новітніх технологій, що дозволяють вчиняти це правопорушення 

дистанційно або іншим неочевидним способом; добровільним виконанням 

потерпілим матеріальних чи інших вимог злочинця; спробами потерпілого 

самостійно виправити наслідки поширення конфіденційної інформації (наприклад, 

шляхом публікації офіційних спростувань в ЗМІ); побоюванням потерпілого, що 

розголошення обставин злочину при зверненні до правоохоронних органів із 

заявою про його вчинення може заподіяти додаткової шкоди його репутації та 

складністю встановлення особи злочинця. 

Дослідженню особливостей початку досудового розслідування приділяли 

увагу у своїх працях такі вітчизняні та зарубіжні процесуалісти та криміналісти 

як Ю. П. Аленін, В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін, І. В. Гора, Ю. М. Грошевий, 

О. Р. Михайленко, В. Т. Нор, М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва, О. Ю. Татаров, 

Л. Д. Удалова, В. І. Фаринник та інші правники, водночас особливості початку 

досудового розслідування порушень недоторканності приватного життя та 

проблемні  питання, що виникають на етапі початку досудового розслідування 

вченими не досліджувалися. 

Насамперед варто зазначити, що криміналістичні рекомендації досудового 

розслідування окремих видів кримінальних правопорушень розробляються у 

відповідності до його умовного поділу на етапи. 

У криміналістиці досудове розслідування прийнято поділяти на два етапи: 

початковий та подальший (наступний). 

І. М. Лузгін зазначив, що етап розслідування – це такий його елемент, який 

являє собою певну систему дій, поєднаних спільними завданнями, умовами 

розслідування, специфікою криміналістичних прийомів [148, с.86]. Не вдаючись до 

детального критичного аналізу вказаного визначення, зазначимо, що за допомогою 

етапів розслідування здійснюється його періодизація в залежності від завдань 

кожного періоду (етапу) розслідування, умов, в яких воно здійснюється. 

Відповідно, кожному етапу притаманний певний набір криміналістичних 

прийомів, що обумовлений специфікою цього етапу. 
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На думку Р. С. Бєлкіна, початковий етап розслідування злочинів полягає в 

інтенсивному пошуці, виявленні та закріпленні доказів в умовах дефіциту часу 

та при невідкладності слідчих дій, у зв’язку з чим вчений виділяє такі його 

завдання: 

 а) орієнтування особи, яка здійснює розслідування, в обставинах події, що 

розслідується; визначення фактів, які необхідно дослідити в справі; отримання 

вихідних даних для розгорнутого планування розслідування;  

б) збір та фіксація всіх можливих доказів, які в іншому випадку з часом 

можуть бути втрачені; 

 в) установлення, розшук та затримання по гарячих слідах [21, с. 238-239]. 

Подібної думки дотримується й А. Б. Соловйов, який зазначає, що на 

початковому етапі розслідування всі зусилля слідчого мають бути спрямовані на 

вирішення трьох основних задач: 

1) вжиття заходів до встановлення події кримінального правопорушення; 

2) виявлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення;  

3) виявлення та вилучення слідів злочину та інших предметів, що можуть 

бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час 

кримінального провадження [200, с. 7]. 

Підкреслюючи взаємозв’язок між початковим і подальшим етапами 

розслідування, Ю. М. Чорноус зазначає, що завершення початкового та перехід 

до подальшого (наступного) етапу розслідування пов'язаний з вирішенням ряду 

процесуальних і тактичних завдань, які стосуються: 

1) встановлення місця, часу та інших обставин вчинення злочину; 

2) виявлення, фіксації та вилучення слідів; 

3) встановлення, розшуку і затримання особи, підозрюваної у вчиненні 

злочину; 

4) збирання доказів, достатніх для повідомлення особі про підозру [213, 

с. 9]. 

З аналізу наведених вище точок зору вбачається, що на початковому етапі 

розслідування кримінальних правопорушень завданням слідчого є визначити 
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процесуальні й тактико-криміналістичні засоби, які з урахуванням відповідної 

слідчої ситуації мають застосовуватися для з’ясування обставин, що підлягають 

доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України.  

Результати узагальнення матеріалів слідчої практики дають підстави для 

висновку про те, що зміст початкового етапу розслідування і його напрямки 

визначаються слідчим залежно від слідчої ситуації, яка складається на цьому етапі. 

Слідча ситуація, в свою чергу, формується та обумовлюється, у тому числі, в 

залежності від особливостей початку кримінального провадження, а саме його 

процесуальних приводів та підстав.  

Відповідно до КПК України 1960 р. кримінальний процес розпочинався зі 

стадії порушення кримінальної справи. Суд, прокурор, слідчий і орган дізнання 

були зобов’язані в межах своєї компетенції порушити кримінальну справу в 

кожному випадку виявлення ознак злочину, ужити всіх передбачених законом 

заходів до встановлення події злочину, осіб, винних у вчиненні злочину, і до їх 

покарання (ст. 4 КПК 1960 р.) Обов’язковою умовою під час прийняття такого 

рішення була наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак злочину 

як підстави та будь-якого із зазначених нижче приводів:  

1) заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб, 

представників влади, громадськості або окремих громадян;  

2) повідомлення представників влади, громадськості або окремих громадян, 

які затримали підозрювану особу на місці вчинення злочину або з поличним;  

3) явки з повинною;  

4) повідомлення, опубліковані в пресі;  

5) безпосереднього виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором або 

судом ознак злочину, які були закріплені у кримінально-процесуальному законі 

[135]. 

Відповідно до чинного КПК України процесуальна діяльність починається зі 

стадії досудового розслідування, яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України 

починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) і закінчується закриттям 
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кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності 

[134]. Варто зазначити, що чинний КПК України, на відміну від КПК України 1960 

р., не містить чіткого переліку в окремій нормі приводів та підстав для початку 

досудового розслідування.  

На підставі аналізу чинного кримінального процесуального законодавства 

можна дійти висновку, що початок досудового розслідування законодавчо 

регулюється статтею 214 КПК України 2012 року, відповідно до ч. 1 якої слідчий, 

прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення 

про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним 

з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань та розпочати розслідування [134]; а також зі змісту 

Положення про порядок ведення Єдиного державного реєстру досудових 

розслідувань, затвердженого наказом Генеральної прокуратури від 06.04.2016 року 

№ 139 [177].  

Чинне кримінальне процесуальне законодавство забороняє здійснювати 

досудове розслідування до внесення відомостей до ЄРДР або без такого внесення і 

тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Однак, як виняток, у 

невідкладних випадках може бути проведена така слідча (розшукова) дія, як огляд 

місця події (ч. 3 ст. 214 КПК України). 

Вищевказані зміни  в кримінально-процесуальній доктрині порушили питання 

про приводи і підстави початку досудового розслідування та зумовили виникнення 

додаткових завдань для вчених-криміналістів, що полягають в поглибленому 

вивчені, осмисленні та підготовці рекомендацій щодо найбільш ефективного 

проведення досудового розслідування. 

У теорії кримінального процесу єдність правових позицій щодо розуміння 

поняття і сутності приводів та підстав до початку кримінального провадження 

також наразі відсутня. 
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Так, Ю. П. Аленін під приводом початку досудового розслідування вважає 

джерела інформації про вчинені або підготовлювані діяння, передбачені законом 

України про кримінальну відповідальність, яка надійшла до слідчого, прокурора, 

судді [6, c. 176].  

На думку В. В. Вапнярчука, привід визначається як передбачене законом 

джерело, з якого орган дізнання, слідчий і прокурор одержують відомості 

(інформацію) про вчинений злочин чи злочин, що готується, і яке зобов’язує їх 

розглянути питання про необхідність порушення кримінального провадження [28, 

c. 177-186]. 

Вважаємо слушним визначення приводу М. А. Погорецьким, який зазначає, 

що приводом для початку досудового розслідування є передбачений 

кримінально-процесуальним законом акт вольової дії особи, адресований 

уповноваженим суб’єктам кримінального провадження, чи вольовий акт 

уповноваженого суб’єкту, спрямований на реалізацію ним своїх повноважень, 

що є юридичним фактом, у результаті якого уповноважений суб’єкт 

кримінального провадження отримує відомості про обставини, що можуть 

свідчити про вчинення кримінального правопорушення, що є підставами для 

формування у нього внутрішнього переконання для внесення таких відомостей 

до Єдиного реєстру досудових розслідувань та про необхідність початку 

досудового розслідування [173, c. 96]. 

Дотримуючись вищевказаного підходу до визначення приводів для початку 

кримінального провадження, вважаємо за доцільне зробити висновок, що 

приводами початку досудового розслідування є: 

- заява, в письмовій та усній формі, від потерпілого або його законного 

представника; 

- повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб, 

представників влади, громадськості або окремих громадян; 

- протокол про прийняття усної заяви про злочин; 
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- повідомлення представників влади, громадськості або окремих 

громадян, які затримали підозрювану особу на місці вчинення злочину або з 

поличним; 

- з’явлення із зізнанням (заява або протокол); 

- безпосереднє виявлення під час службової діяльності оперативним 

підрозділом (в результаті оперативно-розшукової діяльності, тобто пошукової 

діяльності, спеціально спрямованої на виявлення злочинів), слідчим, 

прокурором або судом ознак злочину [204, с. 199]. 

Щодо «підстави», то в загальному розумінні цей термін вживається як 

«причина, достатній привід, що виправдовує що-небудь» [166, с. 407]. Тобто 

підставою можна вважати передумову, яка є необхідною для  існування яких-

небудь явищ та яка  може ці явища пояснити [210, с. 345]. 

В доктрині кримінального процесуального права розуміння поняття «підстав 

початку досудового розслідування» також не є однозначно визначеним. 

Так, на думку І. В. Гори, підставами для початку досудового розслідування є 

єдність доказових даних про те, що саме кримінальне правопорушення, про яке 

надійшла заява або повідомлення, мало місце в дійсності; це діяння містить ознаки 

складу злочину чи  кримінального проступку, тобто передбачене кримінальним 

законом [124, c. 282-283]. Тобто у зазначеному визначенні мова йде про виявлені 

ознаки складу злочину як підстави для початку досудового розслідування. 

Л. М. Лобойком зазначалося, що підставою для початку досудового 

розслідування є виявлення ознак кримінального правопорушення та ознаки складу 

такого правопорушення, які є обставинами, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення. Для початку досудового розслідування 

достатньою є мінімально-необхідна кількість таких ознак: суспільна небезпечність 

і протиправність діяння (ознаки правопорушення) та об’єкт і об’єктивна сторона 

(ознаки складу правопорушення) [147, с. 89]. Можна зробити висновок, що вчений 

веде мову як про ознаки кримінального правопорушення,  так і про ознаки складу 

злочину як підстави для початку досудового розслідування. 
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Досить дискусійним, на наш погляд, є твердження Д. В. Філіна, який зазначає, 

що задачею стадії, що передує розслідуванню, є встановлення підстав для внесення 

реєстраційного запису до Єдиного реєстру досудових розслідувань [209].  Не є 

цілком зрозумілим, про яку стадію, що передує розслідуванню, веде мову автор, та 

чому робиться акцент не на підстави кримінального провадження, а на підстави 

внесення реєстраційного запису до ЄРДР, що на наш погляд, є тільки формою 

початку досудового розслідування (за аналогією винесення постанови про 

порушення кримінальної справи за чинності КПК України 1960 р.). 

Відповідно до змісту ч. 1 ст. 214 КПК України, підставами початку 

досудового розслідування є обставини, що можуть свідчити про вчинене 

кримінальне правопорушення. 

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 477 КПК України однією з особливостей початку 

досудового розслідування порушень недоторканності приватного життя є те, що 

це кримінальне провадження може бути розпочате слідчим, прокурором 

виключно на підставі заяви потерпілого, тобто у формі приватного 

обвинувачення, яке передбачає можливість відшкодування шкоди потерпілому 

у кримінальному провадженні на підставі угоди про примирення (ч.1 ст. 479 

КПК України). 

Заява потерпілого щодо вчинення таких кримінальних правопорушень є 

єдиним законним приводом для початку кримінального провадження у формі 

приватного обвинувачення. Отримавши заяву потерпілого (або його законного 

представника) про вчинення порушення недоторканності приватного життя, 

слідчий, прокурор зобов’язані внести відповідні відомості до ЄРДР і розпочати 

розслідування. Досудове розслідування у кримінальному провадженні у формі 

приватного обвинувачення відбувається і провадиться слідчим, прокурором 

відповідно до загального порядку здійснення досудового розслідування. 

На думку Ю. М. Грошевого, заявою (повідомленням) про злочин  є направлена 

органам досудового розслідування (органам дізнання, досудового слідства, 

прокурору) чи до суду, інформація про злочин, що засвідчена певною особою 

(заявником), яка вважає себе непричетною до його вчинення [60, c. 8-15]. 
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На наш погляд, вищевикладене визначення на сьогодні потребує певних 

уточнень, оскільки відповідно до чинного КПК України, заявою є інформація про 

злочин, що засвідчена особою, яка вважає себе потерпілим від злочину або 

заявником. 

Отже, заявою про вчинення порушення недоторканності приватного життя є 

офіційне повідомлення органів досудового розслідування в усній або письмовій 

формі про злочин та його обставини, отримане від потерпілого (або його законного 

представника). За наявності документів, що підтверджують вчинення 

кримінального правопорушення, в заяві мають зазначатися відповідні відомості. 

Отримання інформації про злочин є обов’язком посадової особи, яка 

наділена відповідними повноваженнями по отриманню заяв та повідомлень про 

вчинені злочини або злочини, що готуються. Порядок отримання заяв і 

повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення передбачений 

Інструкцією про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і 

повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, 

затвердженої Наказом МВС України № 1377 від 06.11.2015 року [159]. 

В ч. 4 ст. 214 КПК України закріплена неможливість відмови у прийнятті та 

реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. Також в п. 1 ІІ 

розділу «Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і 

повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події» 

зазначається, що прийняття заяв і повідомлень про вчинені кримінальні 

правопорушення та інші події незалежно від місця і часу їх учинення, повноти 

отриманих даних, особи заявника здійснюється цілодобово і невідкладно тим 

органом поліції, до якого надійшла заява чи повідомлення про вчинене 

кримінальне правопорушення та іншу подію [159]. 

На наше переконання, положення ч. 4 ст. 214 КПК України є таким, що 

потребує подальшого доопрацювання та удосконалення, оскільки наразі воно 

містить лише одну вимогу – наявність заяви або повідомлення. Але для 

ефективної роботи та раціонального використання часу й людських ресурсів, 

повинна мати місце процедура обов’язковості підтвердження особистості особи, 
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як під час отримання письмової заяви так і при оформленні протоколу про 

прийняття усної заяви про вчинення злочину. На нашу думку, заява, яка не 

містить всі необхідні відомості про особу потерпілого та за відсутності 

документів, підтверджуючих її особу, не може слугувати підставою для внесення 

зазначених в ній відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Вважаємо, що заяви або повідомлення про порушення приватного життя, 

отримані від фізичних осіб, можуть бути усними або письмовими. 

Варто зазначити, що особа, яка подає заяву та повідомляє про кримінальне 

правопорушення, письмово попереджається про кримінальну відповідальність за 

завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, передбачену ст. 383 КК 

України, крім випадків надходження заяви або повідомлення поштою чи зв'язком 

іншого виду.  

У разі надходження заяви поштою чи зв'язком іншого виду, попередження про 

кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення 

злочину проводиться за можливістю, хоча б в усній формі. Але в будь-якому 

випадку притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 383 КК України не 

залежить від попередньої наявності або відсутності такого попередження з боку 

особи. 

Ч. 5 ст. 214 КПК України передбачаються наступні відомості, що вносяться до 

ЄРДР: 

1) дата надходження заяви, повідомлення про кримінальне 

правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити 

про вчинення кримінального правопорушення;  

2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника; 

3) інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про 

вчинення кримінального правопорушення;  

4) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з 

іншого джерела; 
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5) попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з 

зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну 

відповідальність; 

6) прізвище, ім’я, по батькові та посада службової особи, яка внесла 

відомості до реєстру, а також слідчого, прокурора, який вніс відомості до реєстру 

та/або розпочав досудове розслідування;  

7) інші обставини, передбачені положенням про Єдиний реєстр досудових 

розслідувань [134]. 

Особливістю початку досудового розслідування порушень недоторканності 

приватного життя є прийняття уповноваженими особами повідомлень та заяв, в 

яких містяться відомості про першоджерело інформації. Кримінальне провадження 

щодо порушень недоторканності приватного життя не може бути відкритим за 

наявності у заявника одних лише здогадок та припущень.  

Відомості про порушення недоторканності приватного життя можуть бути 

отримані правоохоронними органами із ЗМІ, в результаті безпосередньої 

діяльності слідчого, зокрема у випадку розслідування ним інших злочинів або 

виконання оперативними підрозділами своїх функціональних обов’язків. Однак, 

зважаючи на положення чинного законодавства щодо віднесення кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 182 КК України, до злочинів приватного 

обвинувачення, кримінальне провадження не може бути відкритим та досудове 

розслідування не може бути розпочатим без заяви особи, конфіденційна 

інформація про яку незаконно збирається, зберігається, поширюється тощо. 

Оскільки чинним законодавством право чи обов’язок особи, яка отримала 

інформацію про вчинення правопорушення, повідомити потерпілого не 

регламентоване, то порушення недоторканності приватного життя буде тривати, 

що може призвести до непередбачуваних наслідків.  

Таким чином, на нашу думку, необхідно внести зміни до кримінального 

процесуального законодавства та дозволити ініціювати кримінально-процесуальну 

діяльність при безпосередньому виявленні слідчим ознак порушення 

недоторканності приватного життя.   
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У випадку подання заяви про порушення недоторканності приватного життя 

особою, яка збирала, зберігала, використовувала чи поширювала конфіденційну 

інформацію про особу з порушенням встановленого чинним законодавством 

України порядку, така заява приймається службовою особою з подальшим 

повідомленням особи, чиї права було порушено. Після отримання заяви від 

потерпілого дані вносяться до ЄРДР на загальних підставах та саме заява 

потерпілого вважається приводом для початку досудового розслідування. 

Так само в слідчій та судовій практиці зустрічаються випадки подання заяв 

особами, які були пособниками при зборі конфіденційної інформації, але у зв’язку 

з різними обставинами бажають припинити злочинну діяльність (страх 

притягнення до кримінальної відповідальності, щире каяття тощо). Подання такої 

заяви є вольовим актом особи та свідчить про її небажання продовжувати злочинну 

діяльність та прагнення пом’якшити покарання за вчинений злочин. Спонукати 

особу, що вчинила порушення недоторканності приватного життя до з’явлення із 

зізнанням можуть наступні фактори: 

1. внутрішнє переконання, яке базується на прагненні душевного комфорту 

шляхом відсутності страху перед кримінальним покаранням, за власну безпеку та 

безпеку членів родини, погіршенням соціального та майнового становища, 

суспільним осудом, тощо; 

2. зміна законодавства, направлена на посилення кримінальної 

відповідальності за цей злочин. 

Варто зазначити, що така посткримінальна поведінка розглядається 

законодавством як позитивна та є однією з обставин, які пом’якшують покарання. 

Відповідно до положення ч. 3 ст. 214 КПК України можна виділити ще одну 

особливість початку досудового розслідування порушень недоторканості 

приватного життя, а саме  можливість здійснення досудового розслідування до 

внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у формі 

проведення огляду місця події у невідкладних випадках, що надає слідчому 

необхідну вихідну інформацію про обставини правопорушення та визначає 



 

 

 

100  

подальші напрямки його роботи. Однак після завершення огляду відомості мають 

бути обов’язково внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.   

Доречно зазначити, що ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 

кримінальних правопорушень», який набирає чинності 1 січня 2020 р.,  

пропонується така редакція ч. 3 ст. 214 КПК України «Здійснення досудового 

розслідування, крім випадків, передбачених цією частиною, до внесення 

відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою 

відповідальність, встановлену законом. У невідкладних випадках до внесення 

відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути проведений 

огляд місця події (відомості вносяться невідкладно після завершення огляду). Для 

з’ясування обставин вчинення кримінального проступку до внесення відомостей до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути: 

1) відібрано пояснення; 

2) проведено медичне освідування; 

3) отримано висновок спеціаліста і знято показання технічних приладів та 

технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів 

фото- і кінозйомки, відеозапису; 

4) вилучено знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і 

документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які 

виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей» [74]. 

Наведене вище дає підстави зробити наступні висновки. Особливостями 

початку досудового розслідування порушень недоторканності приватного життя, у 

зв’язку зі специфікою предмету безпосереднього злочинного посягання, способів 

вчинення цього кримінального правопорушення (незаконне збирання, зберігання, 

використання, знищення, поширення та зміна конфіденційної інформації про особу 

з порушенням встановленого чинним законодавством України порядку), його 

високою латентністю (різноманітними способами приховання злочину) є наступні: 

1. Кримінальне провадження щодо порушень недоторканності приватного 

життя може бути розпочате  слідчим, прокурором на підставі заяви потерпілого, 
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тобто у формі приватного обвинувачення, яке передбачає можливість 

відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні на підставі 

угоди про примирення. 

2. Уповноважені особи зобов’язані приймати повідомлення та заяви, в яких 

містяться відомості про першоджерело інформації, адже кримінальне провадження 

щодо порушень недоторканності приватного життя не може бути відкритим за 

наявності у заявника одних лише здогадок та припущень.  

3. Внесення змін до КПК України щодо надання права слідчому ініціювати 

кримінально-процесуальну діяльність на підставі безпосереднього виявлення ознак 

порушення недоторканності приватного життя, відомостей отриманих із ЗМІ, 

повідомлення про порушення недоторканності приватного життя, з’явлення із 

зізнанням тощо. 

 

 

 

2.2. Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування 

порушень недоторканності приватного життя 

  

 

Необхідність розробки криміналістичних засобів забезпечення розкриття та 

розслідування порушень недоторканності приватного життя є актуальним та 

важливим напрямом наукової діяльності.  

Розслідування кримінальних правопорушень здійснюється в конкретних 

умовах часу, місця, навколишнього середовища, взаємозв’язку з іншими процесами 

об’єктивної дійсності, поведінкою осіб, які опинилися у сфері кримінального 

судочинства, і під впливом інших, які часом залишаються невідомими для слідчого, 

чинників. Ця складна система взаємодій утворює в результаті ту конкретну 

обстановку, в якій проходить розслідування. Така обстановка отримала в 

криміналістиці загальну назву слідчої ситуації. 
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З етимологічної точки зору термін «ситуація» означає  сукупність умов та 

обставин, що створюють певне становище, викликають ті чи інші взаємини людей, 

положення, стан [197, с. 208]. 

Дослідженню криміналістичної категорії «слідча ситуація»  присвячено низку 

наукових праць відомих вчених, а саме В. П. Бахіна, О. Я. Баєва, Р. С. Бєлкіна, 

О. М. Васильєва,  І. А. Возгріна,  А. Ф. Волобуєва,  В. К. Гавла,  І. Ф. Герасимова, 

В. А.   Журавля,   А. В.  Іщенка, О. Н. Колесніченка,  В. О. Коновалової,  В. П. Корж,  

Н. І.  Клименко,  Г. А.  Матусовського,  В. О.  Образцова,  М. О. Селіванова, 

С. С. Чернявського, С. Н.  Чурилова,  М. П.  Яблокова та інших. 

Н. О. Колесніченко був одним із перших вчених-криміналістів, який 

запропонував розглядати слідчу ситуацію як певний стан у розслідуванні злочинів, 

що характеризується наявністю доказів, інформаційного матеріалу та пов’язаними 

з ним конкретними завданнями щодо їх збирання й перевірки [96, с. 16]. 

В. О. Коновалова зауважує, що слідча ситуація як обстановка, положення в 

розслідуванні злочину визначається наявністю (відсутністю) доказової і 

оперативної інформації про обставини предмета доказування і компоненти 

криміналістичної характеристики і обумовлює систему завдань і напрямки 

розслідування [97, с. 64]. 

М. О. Селіванов зазначав, що слідча ситуація впливає на методику 

розслідування злочину навіть в більшій мірі, ніж криміналістична характеристика, 

і саме це необхідно врахувати в процесі планування розслідування у 

кримінальному провадженні [192, с. 58]. 

На думку Л. Я. Драпкіна, слідчою ситуацією є динамічна інформаційна 

система, елементами якої є істотні ознаки і властивості обставин, що мають 

значення для кримінального провадження, зв'язки і відносини між ними, а також 

між учасниками процесу розслідування, результати дій сторін які вже настали чи 

передбачувані [62, с. 28-29]. 

Як зазначає Р. С. Бєлкін, слідча ситуація – це сукупність умов, у яких в даний 

момент здійснюється розслідування, тобто та обстановка, в якій протікає процес 

доказування [18, с. 70].  
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Думку Р. С. Бєлкіна поділяють М. О. Селіванов та О. Я. Баєв, які  вказують, 

що сукупністю умов є об’єктивні чинники, що не залежать від волі учасників 

досудового розслідування. Друга група вчених (В. К. Гавло, М. П. Яблоков) 

переконана, що слідчою ситуацією є сукупність даних про обставини вчинення 

злочину, які впливають на прийняття рішень слідчим. Третя група вчених 

(О.М. Васильєв, Є. М. Корноухов) стверджує, що слідчою ситуацією є уявна 

модель, яка спроектована суб'єктивним сприйняттям й оцінкою органами 

досудового розслідування відомостей про сутність події. 

В. І. Шиканов, вважав, що «слідча ситуація – це сукупність даних, що 

характеризують обстановку, в якій слідчому слід діяти» [223, с. 157]. 

На думку В. А. Журавля, слідча ситуація є науковою абстракцією, яка 

являється результатом узагальнення слідчої практики, інформаційна структура якої 

містить повторювану сукупність істотних компонентів, що характеризують той чи 

інший етап розслідування  [72, с. 64]. 

М. І. Порубов, відносячи слідчу ситуацію до елементів криміналістичної 

тактики, визначає її як конкретну обстановку розслідування, особливості якої 

обумовлюються сукупністю обставин вчинення злочину й умовами його 

розслідування; сукупністю інформаційних даних про подію злочину, що 

обумовлюють шляхи і способи його розслідування на конкретному етапі [179, с. 

102]. 

Вчені-криміналісти дійшли висновку, що слідча ситуація складається з 

об’єктивних і суб’єктивних чинників, які формують індивідуальність кожної 

слідчої ситуації та визначають певну сукупність умов, від яких залежать дії 

слідчого. В криміналістиці їх називають внутрішніми та зовнішніми аспектами 

[154, с. 26], однак, ми погоджуємося з І. Ф. Герасимовим, який їх доречно назвав 

компонентами слідчої ситуації [47, с. 171]. 

На думку В. К. Весельського об’єктивними чинниками виступають:  

- наявність і характер доказової та орієнтуючої інформації, яка є в 

розпорядженні слідчого. Це залежить від механізму розслідуваної події та умов 

виникнення її слідів у навколишньому середовищі;  
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- наявність і стійкість існування ще не використаних джерел доказової 

інформації та надійних каналів надходження орієнтуючої інформації;  

- інтенсивність процесів зникнення доказів і сила чинників, які впливають 

на ці процеси; 

- наявність у даний момент у розпорядженні слідчого, органу дізнання 

необхідних сил, засобів, часу і можливість їх оптимального використання; 

- існуюча в даний момент кримінально-правова оцінка розслідуваної події.  

Суб’єктивні чинники, що впливають на формування слідчої ситуації 

становлять: 

- психологічний стан осіб, які фігурують у розслідуваній кримінальній 

справі; 

- психологічний стан слідчого, рівень його знань і вмінь, практичний 

досвід, здатність приймати і реалізовувати рішення в екстремальних умовах;  

- протидія встановленню істини з боку злочинця та його зв’язків, а іноді 

потерпілого і свідків;  

- сприятливий (безконфліктний) перебіг розслідування; 

- зусилля слідчого, спрямовані на зміну слідчої ситуації в бажану сторону; 

- наслідки помилкових дій слідчого, оперативного працівника, експерта, 

понятих;  

- наслідки розголошення даних досудового розслідування; 

- непередбачені дії потерпілого або осіб, не причетних до розслідуваної 

події [34, с. 194-195]. 

Поєднання і результати впливу всіх цих чинників зумовлюють 

індивідуальність слідчої ситуації у момент розслідування, її зміст, тобто конкретну 

сукупність умов, в яких доводиться або доведеться діяти слідчому. Іншими 

словами поєднання обох груп чинників обумовлює особливості слідчої ситуації на 

момент розслідування: її зміст і сукупність конкретних умов, в яких повинен діяти 

слідчий [195, с. 253]. 
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Водночас серед вчених-криміналістів також не існує єдиної думки щодо 

класифікації слідчих ситуацій. На думку В. Г. Коломацького, слідчі ситуації 

діляться на такі види: 

- конкретні, типові та специфічні; 

- прості та складні; 

- конфліктні та безконфліктні; 

- сприятливі та несприятливі [107, с. 337-345]. 

Перевагою такої класифікації є детальне вивчення видів слідчих ситуацій, але 

є й суттєвий недолік, який полягає у відсутності чіткого критерію розподілу 

запропонованих слідчих ситуацій. 

М. П. Яблоков пропонує класифікувати слідчі ситуації за наступними 

ознаками: 

- за підсумковим моментом – на початкові, наступні та заключні; 

- за характером оцінюваного моменту – етапні та проміжні; 

- за ступенем узагальнення – типові та конкретні (конкретні поділяються 

на типові та атипові, в залежності від переважання в них типових чи не типових 

ознак); 

- за ступенем психологічного напруження – конфліктні та безконфліктні; 

- за змістом – із високим рівнем невизначеності вихідних даних (складні 

або тупикові) та з малим рівнем невизначеності (прості) [106, с. 31]. 

О. Я. Баєв стверджує, що всі слідчі ситуації можуть бути класифіковані: 

- залежно від ступеня складності  – на прості та складні; 

- залежно від протидії розслідуванню  – конфліктні та безконфліктні; 

- залежно від ступеня спільності – типові та спеціальні; 

- залежно від обсягу та характеру наявної у слідстві інформації – 

1) слідчі ситуації, в яких повністю чи частково відсутні відомості про 

злочинця; 

2) слідчі ситуації, в яких є достатньо відомостей про подію, що розслідується; 
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3) слідчі ситуації, в яких є неповні відомості як про потерпілого, так про особу, 

яка вчинила злочин [10, с. 25].  

В. В. Тіщенко виділяє основні методико-криміналістичні властивості і функції 

слідчої ситуації, з урахуванням яких здійснюється її аналіз: 

1. Конкретна слідча ситуація створюється за рахунок наявної на даний момент 

розслідування криміналістично-значущої інформації про подію в цілому (її 

характер, наявні кримінально-релевантні ознаки), її окремі обставини (спосіб і 

знаряддя здійснення злочину, місце і час, дані про потерпілого, предмет 

посягання), про особу злочинця (встановлений і затриманий; встановлений, але не 

затриманий; злочинець не встановлений, але є певні відомості про нього; конкретні 

відомості про нього відсутні); 

2. Оцінюючи слідчу ситуацію, необхідно брати до уваги характер джерел 

інформації (живі люди, трупи, речі, сліди), а також час, що минув з моменту 

вчинення злочину і до моменту надходження повідомлення про цей злочин; 

3. Аналіз слідчої ситуації повинен виводити на постановку ряду завдань, 

формувати зміст слідчих версій і визначати систему слідчих і оперативно-

розшукових дій, що проводяться у певній послідовності за розробленою 

програмою розслідування; 

4. Потрібно враховувати, що слідча ситуація – явище динамічне і тому вимагає 

її постійного аналізу і коректування версій і завдань, що ставляться, а отже і 

програм розслідування; 

5. Особливе методичне значення має виділення слідчих ситуацій на початку 

розслідування, коли визначається його загальний напрямок, а також після 

закінчення первісних слідчих дій, коли підсумовується вся отримана на 

попередньому етапі інформація і визначаються завдання повного розкриття 

злочину [203, с. 128].  

На думку Р. С. Бєлкіна, для побудови окремих криміналістичних методик 

необхідно типізувати слідчі ситуації. Цієї думки дотримується і В. Ю. Шепітько, 

який вважає, що виокремлення типових слідчих ситуацій дає змогу створити, 

побудувати та використати типові комплекси моделей слідчих дій, оперативно-
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розшукових заходів і тактичних операцій, тобто перенести криміналістичні 

рекомендації з розслідування на більш конкретний рівень [219, с. 68].  

В. К. Гавло виокремив такі основні положення типової слідчої ситуації, що 

необхідно враховувати під час її практичного застосування для висунення версій й 

орієнтування в обстановці розслідування: 

1) типова слідча ситуація – це наукове поняття відносно прояву загальних 

меж ходу і стану розслідування до визначеного його моменту; 

2) вона є найбільш вірогідною, зразковою для заданих умов обстановкою 

розслідування; 

3) в основі типової слідчої ситуації знаходяться інформаційні дані, 

зорієнтовані на загальні межі криміналістичної характеристики окремих видів 

(груп) злочинів і умови їх розслідування; 

4) типова ситуація має «свій» закономірний набір ознак (про хід і стан 

розслідування), система яких індивідуалізує її, робить стійкою, фіксованою на 

даний момент розслідування, що дозволяє групувати ситуації за різними, раніше 

названими, положеннями [43, с. 243-244]. 

Зокрема в своїх роботах Р. С. Бєлкін визначає наступну класифікацію типових 

слідчих ситуацій:  

- за часом виникнення (початкові, проміжні та кінцеві);  

- по відносинам між учасниками (конфліктні і безконфліктні);  

- по відношенню до можливості досягнення мети розслідування 

(сприятливі і несприятливі) [21, с. 501-504]. Виявлення специфіки ситуації 

необхідне для правильного застосування таких методик і вирішення тактичних 

питань розслідування. 

С. С. Чернявський вважає, що для належного застосування слідчих ситуацій в 

практичній діяльності їх типізація має бути основана на особливостях окремих 

видів злочинів та специфіці їх розслідування, а також нести конкретне 

інформаційне навантаження [211, с. 388]. 
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Аналіз наукових джерел, присвячених теорії слідчих ситуацій, а також 

дослідження слідчої практики дають змогу виокремити критерії типізації слідчих 

ситуацій у процесі розслідування порушень недоторканності приватного життя. 

Варто зазначити, що за рівнем складності всі слідчі ситуації розслідування 

порушень недоторканності приватного життя слід віднести до категорії складних. 

На початковому етапі ця якість виникаючих ситуацій обумовлена перш за все 

неочевидним характером вчинених кримінальних правопорушень. Встановлення 

особи, яка вчинила правопорушення, відбувається в обстановці відсутності 

необхідної криміналістичної інформації у провадженні. Основна складність при 

цьому полягає в проблемі пошуку достовірних джерел даної інформації. 

Пропонуючи класифікацію типових слідчих ситуацій порушень 

недоторканності приватного життя, слід взяти до уваги особливості цього виду 

злочину. Так, з огляду на їх належність до проваджень у формі приватного 

обвинувачення, можна дійти до висновку про те, що всі слідчі ситуації пов'язані з 

наявністю заяви потерпілого та шкоди, заподіяної його інтересам. Вказана 

обставина зумовлює активну співпрацю заявника – єдиного ініціатора 

кримінального переслідування, із суб'єктом розслідування.   

Отже, на підставі проведеного аналізу слідчої та судової практики, 

враховуючи думки вчених стосовно класифікації слідчих ситуацій в цілому, на 

початковому етапі розслідування порушень недоторканності приватного життя 

типові слідчі ситуації можна класифікувати за такими підставами: 

1. За моментом затримання особи, яка вчинила злочин: 

- злочинець затриманий на місці вчинення кримінального правопорушення 

в момент збирання, знищення, поширення конфіденційної інформації тощо; 

- злочинець затриманий безпосередньо після вчинення протиправних 

діянь; 

- злочинець затриманий в момент повідомлення власнику конфіденційної 

інформації про наміри використати наявну в нього інформацію; 

- злочинець не затриманий і його особа не встановлена. 

2. За наявною інформацією про особу злочинця: 
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- порушення вчинено відомою потерпілому особою.  

Наприклад. власник конфіденційної інформації своїми силами виявив 

злочинне посягання на недоторканність свого приватного життя (готування до 

злочину, безпосереднє вчинення злочину), виявив винувату особу і заявив про це 

до правоохоронних органів. В цих випадках, здебільшого, потерпілий має 

особистий контакт зі злочинцем, тобто завданням слідчого є опитати потерпілого з 

детальним уточненням всіх відомостей, які йому відомі. Під час допиту слідчому 

необхідно враховувати емоційний стан особи, яка звернулася із заявою (страх, 

розпач, пригніченість тощо), що може бути викликаний тривогою за своє життя та 

життя близьких (в фізичному та соціальному аспектах) та вжити всіх можливих 

заходів для встановлення з ним психологічного контакту. Під час опитування 

потерпілого з’ясовується час та місце вчинення кримінального правопорушення. 

Також необхідно з'ясувати, якими відомостями володіє потерпілий про особу 

злочинця (прикмети, адреса проживання чи місця роботи, ймовірні співучасники 

тощо). Наступним етапом є отримання інформації від потерпілого про свідків 

вчинення злочину. За їх наявності слідчий проводить допит з метою отримання 

нових відомостей та перевірки інформації отриманої від заявника; 

- порушення вчинено невідомою потерпілому особою (виконавець), проте 

потерпілий знає про наявність замовника злочину (організатор) особа якого йому 

відома; 

- порушення вчинено невідомою потерпілому особою; 

3. За моментом вчинення злочину: 

- потерпілий повідомляє про факт збирання та зберігання конфіденційної 

інформації щодо нього та про час і місце її поширення; 

- потерпілий повідомляє про факт збирання та зберігання конфіденційної 

інформації щодо нього,  але час і місце її поширення йому не відоме. Наприклад. У 

разі повідомлення заявника про готування до вчинення щодо нього кримінального 

правопорушення, то на цьому етапі проводиться підготовка необхідних технічних 

засобів, які використовуватимуться для отримання доказів винуватості злочинця, 

визначається порядок і тактика їх застосування. Крім того, вирішується питання 
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про необхідний додатковий захист конфіденційної інформації, на яку може бути 

здійснене посягання.; 

4. За джерелом отримання інформації про злочин: 

- у правоохоронні органи надійшла заява від потерпілого.  

Наприклад. Власник конфіденційної інформації самостійно виявив порушення 

недоторканності свого приватного життя, проте не зміг виявити винувату у такому 

порушенні особу і заявив про це до правоохоронних органів. В цих випадках 

складність розслідування на початковому етапі полягає саме у відсутності 

відомостей про особу злочинця та великої варіативності способів вчинення 

злочину (збирання конфіденційної інформації шляхом безпосереднього контакту з 

потерпілим, шляхом застосування технічних пристроїв тощо). В таких випадках 

подальший напрям роботи слідчого залежить, здебільшого, від результатів допиту 

потерпілого, свідків, а в окремих випадках, і від огляду місця події. Варто звернути 

особливу увагу на можливість надходження заяви із повідомленням про факти, які 

не могли мати місце, в такому випадку опитування потерпілого має проводитись з 

максимальною деталізацією отримуваних відомостей та з’ясуванням кола осіб, які 

можуть підтвердити отриману від заявника інформацію; 

- у правоохоронних органах є інформація про порушення недоторканності 

приватного життя, яка надійшла від очевидця, але потерпілий не звертається із 

заявою (така ситуація може бути віднесена до проблемних); 

- інформація про порушення недоторканності приватного життя надійшла 

зі ЗМІ але потерпілий не звертається із заявою (така ситуація може бути віднесена 

до проблемних).  

Наприклад. Конфіденційна інформація про особу потерпілого і винувату 

особу стали загальновідомими (розповсюдження таких відомостей ЗМІ, публічне 

розголошення); 

- інформація про порушення недоторканності приватного життя виявлена 

самостійно слідчим, прокурором з будь якого джерела обставин, що можуть 

свідчити про вчинення кримінального правопорушення (така ситуація може бути 

віднесена до проблемних); 
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- інформація про порушення недоторканності приватного життя виявлена 

працівниками правоохоронних органів під час розслідування іншого 

кримінального правопорушення (така ситуація може бути віднесена до 

проблемних). 

Разом з тим, практика вчинення порушень недоторканності приватного життя 

є дуже різноманітною, тому ми не виключаємо можливості в майбутньому 

виділення й інших слідчих ситуацій і удосконалення методики розслідування цього 

правопорушення. 

Розслідування порушень недоторканності приватного життя вимагає високої 

організації роботи слідчого, у здійсненні якої великого значення набуває 

планування розслідування, яке здійснюється на основі виділених типових слідчих 

ситуацій та висунутих слідчих версій [45, c. 239]. 

Планування розслідування за своєю природою – це складний розумовий 

процес, спрямований на висунення версій, визначення обставин, що потрібно 

встановити та необхідних для цього слідчих та інших дій, термінів їх проведення 

[42, c. 11-19]. 

Г. А. Матусовський і В. Н. Сущенко розглядали план розслідування як 

результат планування, що виражається у вигляді програми роботи слідчого по 

кожній справі [151, c. 35]. 

До специфічних засобів планування на початковому етапі розслідування 

відносять розроблені криміналістичні рекомендації щодо: 

- типових планів, що ґрунтуються на науковому узагальненні практики 

розслідування злочинів (наприклад, плани проведення комплексних заходів при 

розслідуванні тяжких злочинів); 

- переліку невідкладних слідчих дій та оперативно-пошукових заходів; 

- програма дій співробітників, які виїжджають на місце події в складі 

слідчо-оперативної групи; 

- розгорнутих й узгоджених між собою планів слідчих дій та оперативно-

пошукових заходів 

- бригадного методу розслідування; 
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- формалізованих бланків протоколів першочергових слідчих 

(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій; 

- схем-шахматок (по складним кримінальним провадженням з яких можна 

швидко встановити, хто із злочинців і в співучасті з ким, вчинив той чи інший 

епізод злочину); 

- використання обліків (це дає змогу в будь-який час розслідування швидко 

отримати відомості, що міститься в них) [107, с. 353-360]. 

При плануванні розслідування порушень недоторканності приватного життя 

необхідно приділити увагу з’ясуванню всіх обставин, які підлягають доказуванню 

у кримінальному провадженні. Такими обставинами, відповідно до ст. 91 КПК 

України, є: 

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини 

вчинення кримінального правопорушення);  

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, 

форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також 

розмір процесуальних витрат; 

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального 

правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи 

пом’якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є 

підставою закриття кримінального провадження; 

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної 

відповідальності або покарання. Таким чином при розробленні конкретного плану 

розслідування необхідно передбачати такі напрямки розслідування з точки зору 

можливості з’ясування вказаних обставин [134]. 

Найбільш типовими логічними засобами пізнання, якими користується 

слідчий, є версія. Версія лежить в основі планування розслідування. На початку 

розслідування перед слідчим виникає зазвичай завдання з багатьма невідомими. 

Щоб розв'язати цю проблему і пояснити досліджувану подію та її окремі 

обставини, слідчий вдається до такого прийому, як побудова версій. За допомогою 
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версій вирішуються тактичні завдання розслідування, тому що вони зумовлюють 

напрямки розслідування, які реалізуються в його плані. 

Слідча версія, як обґрунтоване припущення про подію чи її частини, 

нерозривно пов’язана з планом розслідування і обумовлює всю систему його 

побудови та виконання. Логіка взаємозв’язку версії та планування 

прослідковується головним чином в тому, що вся сукупність обставин, які 

підлягають встановленню при розслідуванні, виникає з тих наслідків, які 

виводяться з побудованого припущення. Ці обставини створюють у випадку їх 

відповідності виведеним наслідкам той ланцюг доказів, який є основою 

розслідування [103, c. 272]. 

На думку Л. Я. Драпкіна слідчою версією є обґрунтоване припущення слідчого 

про обставини, що мають значення для справи та яке правдоподібно пояснює 

встановлені факти [63, с. 18 ]. 

В. А. Журавель визначає поняття версії як інформаційну модель, що базується 

на позитивному, достовірному знанні, яке сформоване на підставі узагальнення як 

кримінальної практики, так і практики розслідування окремої категорії злочинів та 

трансформації результатів цього узагальнення в теоретичні положення, які 

знайшли своє відображення в криміналістичних методичних рекомендаціях і в яких 

особливим джерелом виступають відомості про наявність імовірно-статистичних 

та кореляційних зв’язків між елементами криміналістичної характеристики цих 

злочинів [71, с. 190]. 

О. В. Бишевець слушно зазначає, що криміналістична версія – це засноване на 

фактичних відомостях припущення про подію злочину в цілому або окремі 

нез’ясовані або недостатньо з’ясовані обставини злочину, яке підлягає 

обов’язковій перевірці в передбаченому законом порядку, і є результатом 

пізнавальної діяльності уповноваженого законом суб’єкта, що спрямована на 

встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні 

[119, с. 33]. 
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В основі побудові слідчої версії, на думку В. Г. Лукашевича, лежать певні  

фактичні дані (інформація), які за джерелом походження можна розділити на дві 

групи: 

1) Вихідні відомості, отримані з процесуальних і не процесуальних 

(оперативних матеріалів, випадкових розмов тощо) джерел, так чи інакше 

пов’язаних з розслідуваною подією. Можливість їхнього використання обумовлена 

тим, що версія є не доказом, а лише припущенням. Звідси, зокрема, випливає, що 

версії, висунуті в ході розслідування можуть мати різну ступінь обґрунтованості. 

2) Відомості, які безпосередньо не відносяться до розвідувальної події. Це, 

наприклад: 

- дані (знання) природознавства, технічних та інших наук;  

- відомості почерпнути з життєвого й професійного досвіду слідчого;  

- наукові узагальнення судово-слідчої практики, серед яких центральне 

місце займають видова криміналістична характеристика злочинів і типові версії. 

У процесі формування цього інформаційного базису велику роль відіграють 

спостереження, експеримент, порівняння, аналіз та індукція через вибір фактів 

(фактичних даних) тощо. Сутність тактико-психологічних прийомів дослідження 

матеріальної обстановки під час огляду місця події полягає в безперервність 

розумово-пошукові та оціночній діяльності. Щоразу при сприйнятті і дослідженні 

об’єкта (факту) слідчий поряд із застосуванням технічних прийомів постійно 

звертається до логічних засобів розумової діяльності  - категорії діалектики і 

законів логіки і на їх основі оцінює істотні зв’язки між речами, прогнозує механізм 

їх взаємодії, що дає можливість виявити видимі і невидимі сліди, «зчитувати» 

відображувану ними інформацію [88, с. 204-205]. 

На думку В. О. Коновалової структура побудови слідчої версії, не дивлячись 

на просту логіку її розвитку, є складною для практичного застосування. Така 

складність обумовлена кількома обставинами: 

- необхідністю аналізу незначного та нерідко складного матеріалу 

(вихідних даних); 

- визначенням етапу можливого конструювання одної чи декількох версій; 
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- висуванням версій в залежності від ступеню їх складності (об’єму) 

відносно події в цілому, способів вчинення, способів приховання осіб чи окремих 

деталей, перевірка яких дасть змогу, надалі, більш точно та правильно 

сформулювати версію загального характеру; 

- співвідношенням висунених версій з типовими версіями в цілях перевірки 

дійсності останніх тощо [103, c. 273]. 

Аналіз слідчої практики дає змогу виокремити наступні загальні типові слідчі 

версії початкового етапу розслідування порушень недоторканності приватного 

життя: 

- порушення недоторканності приватного життя вчинене за тих обставин, 

про які повідомив потерпілий;  

- порушення недоторканності приватного життя вчинене у сукупності з 

іншими кримінальними правопорушеннями (зловживання службовим становищем, 

тощо); 

- спочатку умисел злочинця був спрямований на вчинення іншого 

кримінального правопорушення (шахрайство, тощо), але потім було вчинене 

порушення недоторканності приватного життя; 

- здійснене інсценування порушення недоторканності приватного життя 

потерпілим;   

- має місце обмова потерпілим конкретної особи, порушення 

недоторканності приватного життя вчинене не було. 

Типові слідчі версії щодо особи злочинця можуть бути такими: 

- порушення недоторканності приватного життя вчинено підозрюваною 

особою; 

- порушення недоторканності приватного життя вчинене іншою особою, 

заявник добросовісно помиляється чи надає неправдиві відомості про особу 

злочинця; 

- порушення недоторканності приватного життя вчинено невідомою 

потерпілому особою. 
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Л. Г. Дунаєвська слушно зазначає, що перевірка слідчих версій повинна 

будуватися в такий спосіб, щоб при найбільш раціональній витраті сил і засобів та 

в найкоротші строки забезпечити розкриття злочину, збирання доказів, необхідних 

для правильного вирішення справи. Для досягнення цієї мети необхідно 

дотримуватися правил, які гарантують якість перевірки і своєчасність її 

проведення. Основною вимогою до перевірки слідчих версій є необхідність її 

ретельності. Слідча практика свідчить про те, що недбале та неуважне ставлення 

як до підготовки, так і до проведення слідчих дій, необхідних для перевірки версій, 

часто приводить до втрати цінних доказів [65, с. 73]. 

В ході розслідування порушень недоторканності приватного життя слідчий 

перевіряє висунуті версії засобами, передбаченими КПК України. Виникає питання 

про те, які слідчі (розшукові) дії доцільно проводити на початковому етапі 

розслідування. Дане питання вирішується залежно від слідчої ситуації, версії, що 

перевіряється, та інших об’єктивних та суб’єктивних чинників. Тактично 

виправдано виконувати в першу чергу дії:  

1) які не терплять зволікання, забезпечують фіксацію слідів, що можуть 

зникнути або бути знищені;  

2) які спрямовані на попередження вчинення нових злочинів чи усунення 

шкідливих дій вчиненого злочину;  

3) які сприяють вирішенню завдань початкового етапу розслідування, від яких 

залежать результати досудового розслідування і уникнення інформаційної 

невизначеності;  

4) які вимагають затрат тривалого часу (наприклад, призначення судових 

експертиз);  

5) результати яких мають значення для перевірки кількох версій;  

6) які спрямовані на нейтралізацію спроб підозрюваного перешкодити 

розслідуванню та встановленню обставин кримінального провадження (зникнути, 

вплинути на свідків, сфабрикувати неправдиві чи викривити справжні докази 

тощо) [73, с. 79]. 
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Виходячи з зазначеного вище, ми можемо зробити висновки, що за рівнем 

складності всі слідчі ситуації розслідування порушень недоторканності приватного 

життя слід віднести до категорії складних. На початковому етапі ця якість 

виникаючих ситуацій обумовлена перш за все неочевидним характером вчинених 

злочинів. Встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення 

відбувається в обстановці відсутності необхідної криміналістичної інформації у 

провадженні. Основна складність при цьому полягає в проблемі пошуку 

достовірних джерел даної інформації. 

Отже, на підставі проведеного аналізу слідчо-судової практики, враховуючи 

думки вчених стосовно класифікації слідчих ситуацій в цілому, на початковому 

етапі розслідування порушень недоторканності приватного життя типові слідчі 

ситуації можна класифікувати за такими підставами: 

- за моментом затримання особи, яка вчинила злочин; 

- за наявною інформацією про особу злочинця; 

- за моментом вчинення злочину; 

- за джерелом отримання інформації про злочин. 

Загальними типовими слідчими версіями початкового етапу розслідування 

порушень недоторканності приватного життя є: 

- порушення недоторканності приватного життя вчинене за тих обставин, 

про які повідомив потерпілий;  

- порушення недоторканності приватного життя вчинене у сукупності з 

іншими кримінальними правопорушеннями (зловживання службовим становищем, 

тощо); 

- спочатку умисел злочинця був спрямований на вчинення іншого 

кримінального правопорушення (шахрайство, тощо), але потім було вчинене 

порушення недоторканності приватного життя; 

- здійснене інсценування порушення недоторканності приватного життя 

потерпілим;   

- має місце обмова потерпілим конкретної особи, порушення 

недоторканності приватного життя вчинене не було. 
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2.3. Організація і тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій 

на початковому етапі розслідування порушень недоторканності приватного 

життя 

 

Для вирішення початкових слідчих ситуацій розслідування, з метою перевірки 

версій, що висувалися, у кримінальних провадженнях про порушення 

недоторканності приватного життя проводиться комплекс початкових слідчих 

(розшукових) дій. Варто зазначити, що всі вони мають ряд організаційних і 

тактичних особливостей, зумовлених, в першу чергу,  специфікою предмета 

злочинного посягання, а також способом вчинення цього злочину.  

Зокрема, при провадженні слідчих (розшукових) дій важливо враховувати 

наступні специфічні особливості сфери приватного життя, що впливають на хід і 

результати розслідування: 

1) нематеріальний характер предмета посягання – інформації про приватне 

життя;  

2) різноманіття форм закріплення такої інформації; 

3) як правило, невизначеність просторово-часових характеристик злочину. 

Так, нематеріальність предмета посягання створює окремі технологічні 

труднощі в пошуку і закріпленні виявлених слідів злочину.  У зв'язку з тим, що 

факт порушення недоторканності приватного життя стає очевидним, як правило, 

після настання відповідних наслідків у вигляді розголошення конфіденційної 

інформації або погрозі розголошення, час вчинення правопорушення на початковій 

стадії розслідування встановити складно. Невизначеним є й конкретне місце 

вторгнення злочинця в інформаційне середовище. Розбіжність просторово-часових 

факторів кримінального правопорушення і його наслідків також створює істотний 

бар'єр у встановленні обставин досліджуваної події. 

Крім зазначених обставин, загальним для багатьох слідчих (розшукових) дій є 

обов'язкова участь в них фахівців (спеціалістів), тобто осіб, які мають професійні 

знання та навички.   
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Вагомий внесок у розробку тактико-організаційних засад провадження 

слідчих (розшукових) дій у різний час зробили українські вчені- криміналісти, 

зокрема, Ю. П. Аленін, В. П. Бахін, Т. В. Варфоломєєва, В. К. Весельський, 

А. В. Волобуєв, В. І. Галаган, А. Я. Дубинський, А. В. Журавель, А. В. Іщенко, 

Н. І. Клименко, В. О. Коновалова, В. С. Кузьмічов, В. К. Лисиченко, 

Є. Д. Лукьянчиков, С. М. Стахівський, Л. Д. Удалова, Ю. М. Чорноус, 

В. Ю. Шепітько та ін. Водночас залишається не визначеним ряд положень щодо 

поняття й видів слідчих (розшукових) дій, їх організаційно-тактичних 

особливостей в ході розслідування порушень недоторканності приватного життя. 

Для визначення поняття слідчих (розшукових) дій, важливим є встановлення 

їх сутнісних ознак, якими, на думку Д. Б. Сергєєвої, є такі: 

а) вони є заходами, тобто діями або засобами для досягнення чогось, що мають 

активний діяльнісний характер (на нашу думку, неправильно визначати слідчі дії 

лише як систему процесуальних правил і умов); 

б) передбачені та регламентовані нормами КПК України; 

в) є частиною процесуальних дій, що мають пошуково-пізнавальний та 

посвідчувальний характер; 

г) можуть здійснюватися лише уповноваженими суб’єктами; 

г) їх хід та результати фіксуються у відповідних процесуальних документах; 

д) вони забезпечуються силою процесуального примусу; 

є) проводяться з метою виявлення й закріплення фактичних даних і відомостей 

про їх джерела для отримання доказів у кримінальному провадженні або перевірки 

цих доказів [193, с. 182]. 

На думку М. І. Бажанова, слідчі дії – це пристосовані для отримання та 

передачі певного виду інформації комплекси пізнавальних і фіксуючих заходів, 

операцій щодо отримання і перевірки доказів, передбачених законом  у вигляді 

правил, здійснюваних безпосередньо слідчим (судом) [11, с. 383-384]. 

В. А. Сас вважає, що слідчі (розшукові) дії – це система тактичних прийомів, 

що застосовуються відповідно до наукових, законних і етичних вимог для 
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виконання тактичних завдань розслідування злочину шляхом одержання, 

перевірки і використання доказів [191, с. 61]. 

Як слушно зазначає М. А. Погорецький, слідчі дії – це заходи, що складаються 

з сукупності пошуково-пізнавальних та посвідчувальних прийомів, проводяться 

уповноваженими кримінальним процесуальним законом суб’єктом у визначеному 

для кожного з них порядку з метою виявлення й закріплення фактичних даних і 

відомостей про їх джерела для отримання доказів у кримінальному провадженні та 

їх перевірки [175, с. 393]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 223 Кримінального процесуального кодексу України, 

слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або 

перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні 

[134]. 

Вимоги кримінального процесуального законодавства до слідчих розшукових 

дій, на думку Ю. М. Чорноус, можна класифікувати на дві основні групи: 

1)  загальні вимоги (є спільними і стосуються всіх видів слідчих 

(розшукових) дій); 

2) спеціальні вимоги (які стосуються проведення слідчих розшукових дій за 

участі учасників кримінального провадження з особливим процесуальним 

статусом або здійснюваних за особливих умов кримінального провадження). 

До першої групи загальних вимог до проведення слідчих (розшукових) дій 

відносяться: 

1) мета слідчої (розшукової) дії - це отримання (збирання) доказів або 

перевірка вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні (ч. 1 

ст. 223 КПК України); 

2) проводиться на наявності підстав: 

-  правових (сукупність передбачених КПК України умов, що дають право 

слідчому, прокурору, суду проводити ту або іншу слідчу (розшукову) дію);  

- фактичних (наявність достатніх відомостей, що обґрунтовують для 

слідчого, прокурора, суду необхідність виконання конкретних дій інтересах 

встановлення обставин кримінального провадження); 
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3) проведення компетентним суб’єктом: мова йде про слідчого (ст. 40 КПК 

України) органу досудового розслідування який, несе відповідальність за 

законність та своєчасність здійснення процесуальних дій, а також відповідні 

оперативні підрозділи, яким у порядку ч. 3 ст. 40 КПК України доручено проводити 

слідчі (розшукові) дії; 

Згідно  зі ст. 36 КПК України, суб’єктом проведення слідчих (розшукових) дій 

є прокурор, адже він має право доручати слідчому, органу досудового 

розслідування проведення у встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) 

дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати 

вказівки щодо їх проведення чи брати участь в них, а в необхідних випадках -  

особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному 

КПК України; доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 

(розшукових) дії відповідними оперативним підрозділам (п. 4, 5, ч. 2 ст. 36 КПК 

України). 

У разі, якщо під час судового розгляду виникне необхідність у встановленні 

обставин або перевірці обставин, які мають істотне значення для кримінального 

провадження і вони не можуть бути встановлені або перевірені іншим шляхом, суд 

за клопотанням сторони кримінального провадження має право доручити органу 

досудового розслідування провести певні слідчі (розшукові) дії.  У разі прийняття 

такого рішення суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для проведення 

слідчі (розшукові) дії та ознайомлення учасників судового провадження з її 

результатами (ч. 3 ст. 333 КПК України); 

4) роз’яснення перед початком проведення будь-якої слідчі (розшукові) дії 

її учасникам прав та обов’язків, порядку їх реалізації. Лише після того, як всім 

учасникам роз’яснені їх права та обов’язки, порядок проведення слідчої 

(розшукової) дії, забезпечена можливість реалізації передбачених прав, слідчий 

може переходити до її безпосереднього проведення. Приписи законодавства 

регламентують і поведінку учасників слідчої (розшукової) дії, бо будь-яке 

відхилення призводить до порушення процесуальної форми і втрати доказового 

значення отриманих результатів. Забезпечення присутності під час проведення 
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слідчої (розшукової) дії осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені 

або порушенні. Слідча (розшукова) дія, що здійснюється за клопотанням сторони 

захисту потерпілого, проводиться за участю особи, яка її ініціювала та (або) її 

захисника чи представника; 

5) заборона проведення слідчої (розшукової) дії в нічний час (з 22 до 6 

години), за винятком невідкладних випадків, коли затримка в їх проведенні може 

призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі 

підозрюваного; 

6) залучення не менше двох понятих при проведенні окремих слідчих 

(розшукових) дій (пред’явлення особи, трупа чи речі для впізнання, огляду трупа, 

в тому числі пов’язаного з ексгумацією, слідчого експерименту, освідування 

особи). Винятками є випадки застосування безперервного відеозапису ходу 

проведення відповідної слідчої (розшукової) дії. Поняті можуть бути запрошені для 

участі в інших слідчих (розшукових) діях, якщо слідчий, прокурор вважатимете за 

доцільне. Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи 

здійснюються з обов’язковою участю не менше двох понятих незалежно від 

застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії; 

7) забезпечення безпеки учасників слідчої (розшукової) дії; 

8) забезпечення захисту прав і свобод людини під час проведення слідчої 

(розшукової) дії, заборона будь-яких дій, що принижують честь і гідність особи, не 

передбачених законом засобів примусового характеру, забезпечення 

нерозголошення конфіденційної інформації, захист таємниці особистого життя; 

9) обмеження часу проведення окремих слідчих (розшукових) дій: допит не 

може продовжуватися без перерви понад дві години, а в цілому - понад вісім годин 

на день (ч. 2 ст. 224 КПК України); допит малолітньої або неповнолітньої особи не 

може продовжуватися без перерви понад одну годину, а загалом  - понад дві години 

на день (ч. 2 ст. 226 КПК України); 

10) обов’язкове залучення спеціалістів у передбачених законом випадках: 

мова йде про участь законного представника, педагога, психолога або лікаря у 

слідчих (розшукових) діях за участю малолітньої або неповнолітньої особи (ч. 1 ст. 



 

 

 

123  

227 КПК України); залучення під час проведення огляду трупа судово-медичного 

експерта або лікаря, якщо вчасно неможливо залучити судово-медичного експерта 

(ч. 1 ст. 238 КПК України); а також судово-медичного експерта за умови огляду 

трупа, пов’язаного із ексгумацією (ч. 2 ст. 239 КПК України);  крім того, за 

необхідності, розслідування може проводитися за участю судово-медичного 

експерта або лікаря (ч. 2 ст. 241 КПК України); 

11) обов’язкова протокольна фіксація, складання додатків до протоколу, 

застосування технічних засобів фіксації; 

12) проведення слідчих (розшукових) дій лише в межах кримінального 

провадження, після внесення відомостей до ЄРДР (лише огляд місця події у 

невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до ЄРДР, 

що здійснюється негайно після завершення огляду). Згідно з ч. 8 ст. 223 КПК 

України, слідчі (розшукові) дії не можуть проводитися після закінчення строків 

досудового розслідування, крім їх проведення за дорученням суду у випадках, 

передбачених ч. 3 ст. 333 КПК України. 

Вимоги кримінально-процесуального законодавства до порядку 

кримінального провадження, безпосередньо -  досудового розслідування, порядку 

проведення слідчих (розшукових) дій складають основний зміст кримінальної 

процесуальної характеристики слідчих (розшукових) дій [213, с. 187-190]. 

Варто зазначити, що при плануванні слідчих дій, потрібно мати на увазі, що 

вони можуть бути ефективними лише  за врахуванням певних обставин: 

1) вказівок, що міститься в первісних матеріалах про можливе знаходження 

тих або інших доказів; 

2) способів й знарядь вчинення злочину, способів, знарядь та засобів його 

приховування, а  також інших обставин, що витікають із версії; 

3) характеру обставин, які підлягають встановленню по кожній версії; 

4) можливостей застосування сучасних науково-технічних прийомів і 

засобів, шо знаходиться у розпорядженні слідчого та наукових установ (судово-

медичних, криміналістичних та інших); 
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5) мети (цілей та завдань) дії, яка намічається та можливості її результатів 

[88, с. 218]. 

На підготовчій стадії слідчої (розшукової) дії слід здійснювати: 

- визначення мети, завдань слідчої (розшукової) дії, шляхів їх 

досягнення, складання плану слідчої (розшукової) дії, визначення об’єкта 

тактичного впливу; 

- системний аналіз вихідної слідчої ситуації, поведінки учасників, а 

також перебігу й результатів виконаної по кримінальному провадженню роботи; 

- оцінку наявної доказової, оперативно-розшукової, орієнтуючої 

інформації; 

- застосування прийомів рефлексивного мислення, методів і правил 

криміналістичного прогнозування, методів комплексного вивчення особистості, 

багатоваріантного програмування слідчої (розшукової) дії; 

- обрання місця, часу, найбільш доцільного, з тактичного аспекту, 

моменту початку проведення слідчої (розшукової) дії та встановлення строку, 

необхідного для її проведення; 

- визначення складу учасників слідчої (розшукової) дії та їх завдань, 

забезпечення їх явки та участі; постійне керівництво учасниками та надання їм 

допомоги з практичної реалізації наданих вказівок; 

- вжиття заходів щодо забезпечення безпеки учасників кримінального 

провадження, захисту речових доказів та слідової інформації від застосування до 

них протиправного впливу; 

- розроблення тактичної лінії поведінки слідчого з підрозділами 

правоохоронних органів, громадськими організаціями, окремими громадянами, а 

також організація взаємодії у межах підрозділу досудового розслідування; 

- врахування можливості використання різних форм допомоги 

громадськості; 

- визначення потреби та забезпечення можливості застосування 

технічних засобів під час проведення слідчої (розшукової) дії (засоби виявлення і 

фіксації слідив кримінального правопорушення, засоби фіксації ходу та результатів 
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слідчої (розшукової) дії), транспортні засоби, засоби зв’язку та допоміжні засоби 

(манекени, макети тощо) [213, с. 219-220]. 

Комплекс першочергових слідчих (розшукових) дій,  що проводяться на 

початковому етапі розслідування порушень недоторканності приватного життя 

може бути наступним.  

1. Слідчий огляд, що є слідчою (розшуковою) дією, спрямованою на 

виявлення та дослідження різних матеріальних об'єктів, що стосуються 

розслідуваної події, їх властивостей та ознак. В процесі огляду виявляється і 

досліджується значна частина найважливіших слідів злочину.  

Результати слідчого огляду дозволяють правильно визначити напрямок 

розслідування, скласти уявлення про механізм розслідуваної події і особливості 

особи злочинця. 

На думку В. Ю. Шепітька оглядом є слідча дія, яка полягає у безпосередньому 

сприйнятті об’єктів з метою виявлення слідів злочину та інших речових доказів, 

з'ясування обставин події, а також обставин, що мають значення у справі [111, с. 

161]. 

Слідчий огляд належить до початкових, неповторних і незамінних слідчих 

(розшукових) дій. Правоохоронна практика свідчить, що цю дію не можна замінити 

іншими слідчими діями, зокрема допитами осіб, які є очевидцями злочинної події, 

оскільки жоден свідок не в змозі надати у своїх свідченнях потрібного обсягу 

інформації, яку може виявити слідчий безпосередньо під час проведення огляду, 

застосовуючи засоби криміналістичної техніки та допомогу спеціалістів. Під час 

огляду оглядаються усі об’єкти, які можуть стосуватися злочину, незалежно від 

конкретної слідчої ситуації або переконань слідчого. Тому інформативність 

слідчого огляду є набагато вищою, ніж, наприклад, обшуку, допиту, слідчого 

експерименту тощо [118, с. 118]. 

Під час розслідування порушень недоторканності приватного життя 

найчастіше проводяться такі види огляду: 

а) огляд місця події; 



 

 

 

126  

б) огляд предметів (носіїв інформації, технічних засобів, приладів, пристроїв 

та обладнання); 

в) огляд документів; 

г) огляд ділянок місцевості й приміщень. 

Кожен з наведених видів слідчого огляду має свої особливості, виходячи з 

яких визначається тактика його проведення. Однак існує ряд положень 

процесуального і тактичного характеру, спільних для всіх видів слідчого огляду. 

Загальні положення процесуального характеру стосуються складу учасників 

огляду, порядку огляду виявлених об'єктів, фіксації ходу і результатів огляду. 

На підставі зібраної в процесі огляду інформації, слідчий висуває версії про 

характер розслідуваного злочину і його учасників, про можливе місце знаходження 

злочинця, інших об'єктів, що мають доказове значення. У багатьох випадках огляд 

є засобом отримання таких фактичних даних, які іншим шляхом не можуть бути 

отримані слідчим. Огляд є незамінною слідчою дією, бо безпосереднє сприйняття 

слідчим тих чи інших об'єктів і їх зв'язків не можна замінити ні допитом осіб, які 

бачили ці об'єкти, ні реконструкцією обстановки для виробництва 

експериментальних дій, ні іншими доступними слідчому засобами збирання та 

дослідження доказів [22, с. 45]. 

Видом слідчого огляду є огляд місця події, що визначається як невідкладна 

слідча дія, спрямована на встановлення, фіксацію і дослідження обстановки місця 

події, слідів злочину і злочинця та інших фактичних даних, що дозволяють в 

сукупності з іншими доказами зробити висновок про механізм події та інших 

обставин розслідуваної події [3, с. 532]. 

З. М. Топорецька визначає огляд місця події як  невідкладну слідчу 

(розшукову) дію, спрямовану на дослідження території (приміщення або споруди), 

де відбулася подія, що містить ознаки злочину, або настав злочинний результат, 

зміст якої становить комплекс пізнавальних операцій, які полягають у пошуку, 

виявленні, вилученні та дослідженні слідів злочину, інших об’єктів, що мають 

значення для кримінального провадження [118, с. 128]. 
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К. В. Калюга вважає, що огляд місця події в теорії криміналістики і слідчій 

практиці є «вічною проблемою». З одного боку, змінюються способи злочинної 

діяльності та специфічні (злочинні) навички осіб, які їх вчинюють, а з другого - 

підвищується професійний рівень підготовки та змінюються умови діяльності 

слідчих, зростає їхнє науково-методичне оснащення, удосконалюються науково-

технічні засоби, методики й прийоми їх застосування. Тактика огляду у своїй 

основі спирається на пізнавальну діяльність, яка нерідко розглядається як 

своєрідна логіка огляду. 

До структури пізнавальної діяльності, на думку авторки, вельми умовно 

можна віднести такі елементи: 

1) речові (матеріальні) ознаки злочину, що потрапляють у поле зору 

слідчого та відповідним чином опрацьовуються; 

2) версії щодо механізму розслідувано її події; 

3) уявна модель цієї події; 

4) виведення наслідків із даної моделі (версій) тобто судження про 

обставини і сліди, які мали бути, якщо відтворена модель є правильне правильною. 

У реалізації цього механізму одну з основних ролей відіграє аналіз обстановки 

місця події й слідів які виявлені у зв’язку з подію злочину. 

Виявлений у процесі огляду місця події об’єкт спочатку аналізується з точки 

зору його звичайної, у людському розумінні, субстанції та призначення. Після 

цього аналіз спрямовується на встановлення у знайденому об’єкті (сліді, речовому 

доказі) таких ознак, які свідчать про його використання в механізмі злочину. Цей 

етап аналізу дає змогу виявити зв’язки певного об’єкта з подією злочину і тим 

самим установити коло обставин, що мають значення для здійснення пізнання в 

подальшому розслідуванні [88, с. 100-101]. 

За загальним правилом, на думку В. Г. Лукашевича, після того як здійснені 

відповідні дії по підготовці до огляду місця події, слідчий збирає всіх осіб, які 

братимуть разом з ним участь в огляді, і коротко їх інструктурує, інформуючи про 

подію, про завдання огляду та роль при цьому кожного з них. Він також роз’яснює, 

що їм не можна відлучатися без його дозволу, треба бути уважними, ні до чого не 
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торкатися без його вказівок і про все, що заслуговує на увагу сповіщати його. На 

цьому етапі огляду предмети на місці огляду перебувають у стані статики, а слідчий 

і супроводжуючі його особи тільки уважно розглядають усі предмети, сліди, їх 

ознаки, стан, взаєморозташування. Під час такого огляду слідчий вивчає 

«механізм» події, тобто за розташуванням різних предметів та слідів складає собі 

уяву про те, що і як відбувалося на місці огляду при вчиненні злочину. Всі присутні 

попереджаються проте, що на місці події не можна кидати будь-які предмети, 

зокрема недопалки, оскільки вони помилково можуть бути прийняті за предмети, 

залишені злочинцем. Після цього слідчий приступає до проведення 

безпосереднього огляду. Проводячи його, він звертає увагу на всі деталі обстановки 

і сліди, на предмети, які були об’єктом злочинного посягання, на знаряддя злочину, 

сліди злочинця та транспорту, яким він користувався, на речі, які індивідуалізують 

особу злочинця тощо [88, с. 108-109]. 

Якщо огляд місця події при розслідуванні порушень недоторканності 

приватного життя проводиться на місці вчинення злочинцем відповідних дій, 

спрямованих на отримання доступу до конфіденційної інформації, а також в місці 

знаходження інформаційних ресурсів, то інші види огляду проводяться як за 

місцем знаходження об'єктів огляду, так і за місцем проведення слідства, в 

залежності від характеру об'єктів та можливості їх вилучення. 

 При розслідуванні порушень недоторканності приватного життя, об'єктами 

слідчого огляду є: 

1) елементи інформаційної сфери (середовища), такі як носії інформації, 

засоби обробки інформації, засоби захисту інформації і т.д.; 

2) знаряддя злочину, що складаються зі спеціальних технічних засобів 

негласного отримання інформації, допоміжних приладів, пристроїв та обладнання; 

3) ділянки приміщень та місцевості на яких розташовані інформаційні 

ресурси, а також використані для розміщення спеціальних технічних засобів. 

При розслідуванні порушень недоторканності приватного життя до слідчого 

огляду найчастіше залучалися особи, які володіють спеціальними знаннями в таких 

галузях, як:  
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- комп’ютерно-технічна; 

- засобів зв’язку; 

- спеціальних технічних засобів, призначених для негласного отримання 

інформації; 

- засобів захисту інформації; 

- організації і тактики інформаційно-розвідувальної роботи. 

Найбільш затребуваною категорією залучених спеціалістів є  співробітники 

спеціалізованих (оперативних, технічних, оперативно-технічних) підрозділів 

правоохоронних органів. 

Спеціалісту в галузі спеціальної техніки як учаснику огляду доцільно 

доручити: 

- виконання всіх дій (огляд, упакування тощо) із виявленою під час огляду 

спеціальною технікою; 

-  надання допомоги слідчому в описанні спеціальної техніки та іншого 

обладнання в протоколі огляду; 

- проведення попереднього дослідження вилучених пристроїв; 

-  запобігання знищення або пошкодження носіїв інформації;  

- вилучення носіїв інформації та ін. 

Особливості огляду матеріальних носіїв інформації, незалежно від джерела їх 

отримання, полягає у вчиненні двох видів дій: 

1) візуальний огляд носія з метою встановлення конструктивних 

особливостей, маркувальних знаків, зовнішніх одиничних ознак і т.п.; 

2) ознайомлення зі змістом зафіксованої на носії інформації, шляхом її 

відтворення, прочитання, відновлення за допомогою засобів і методів, що 

забезпечують збереження інформації.  

При огляді інформації, представленої в комп'ютерному вигляді, слідчих в 

основному цікавлять текстові файли як  вид електронних документів. Мета огляду 

документів полягає у виявленні та фіксації ознак, що надають документам значення 

речових доказів, або у встановленні змісту зафіксованих в них відомостей про 

обставини і факти, що мають значення для провадження. 
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Як правило, до електронних документів «приватного» характеру відносяться 

електронні записники, блокноти, календарі, СМС-  та інші повідомлення, вміст 

електронної пошти. При виявленні «незрозумілих» файлів, які не є текстовими, 

рекомендується залучати спеціаліста – фахівця в галузі комп'ютерних технологій. 

Такі файли можуть мати розширення, що рідко використовуються та бути 

стислими текстовими файлами або базами даних користувача. 

Варто зазначити, що електронний документ може зберігатися на магнітному, 

оптичному, магнітооптичному та інших накопичувачах інформації у вигляді, 

придатному для передачі з використанням електронних засобів зв'язку. Так, він 

може існувати у вигляді цифрового аудіо- та відеозапису, фотографічних 

зображень і т.п. У випадку подання такого виду носія інформації для ознайомлення 

зі змістом, необхідним буде використання спеціальної техніки.  

При ознайомленні з комп'ютерною інформацією необхідно: 

1.  дотримуватися всіх вимог кримінального процесуального 

законодавства та правил експлуатації технічних засобів з тим, щоб досліджувана 

інформація не втратила в ході огляду процесуального значення допустимого та 

достовірного доказу;  

2. ознайомитися з вмістом файлів на носіях, дослідити, вилучити та/або 

скопіювати  інформацію, яка необхідна для розслідування злочину. 

Об'єкти огляду можуть надходити до слідчого в результаті проведення 

обшуку, тимчасового доступу, в упакованому та опечатаному вигляді. Якщо в 

упакуванні міститься декілька зовні схожих носіїв (дисків, флеш-накопичувачів 

тощо), то перед тим, як починати їх огляд, їх необхідно пронумерувати та  вказати 

на виконані мітки у протоколі огляду. 

 При перевірці носія комп'ютерної інформації слід по черзі розкрити всі наявні 

в ньому папки та файли. Результати огляду заносяться до протоколу огляду із 

зазначенням повної назви файлу і шляху його розміщення. При необхідності (для 

зручності подальшої роботи слідчого) інформацію, що міститься в файлі, яка є 

об’єктом дослідження, можна роздрукувати. 
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При виявленні на носії «стертих» файлів, за допомогою спеціаліста можна 

спробувати їх відновити. Оскільки комп’ютерні дані не зникають в одну мить 

безслідно, то, як правило, їх можна відновити за допомогою різних спеціальних 

програм-утиліт: Recuva (працює з файловими системами NTFS, FAT, exFAT 

(Windows), а також відновлює дані з iPod, iPod Nano та iPod Shuffle), Raise Data 

Recovery (працює з файловими системами NTFS, ExFAT, FAT12, FAT16, FAT32 

(Windows), HFS+ (macOS, iOS), Ext2, Ext3, Ext4, XFS, ReiserFS, JFS (Linux)), Puran 

File Recovery (працює з файловими системами NTFS, FAT12, FAT16, FAT32 

(Windows)), Glary Undelete (працює з файловими системами NTFS, FAT та EFS 

(Windows)), Wise Data Recovery (працює з файловими системами FAT12, FAT16, 

FAT32, NTFS (Windows)). 

Необхідно мати на увазі, що повному та всебічному огляду комп’ютерної 

інформації сприяє не лише залучення до процесу огляду відповідного фахівця, але 

й призначення відповідної техніко-комп’ютерної експертизи, що убезпечить 

слідчого від втрати важливої комп’ютерної інформації, що може мати 

процесуальне значення доказу у кримінальному провадженні.   

Зважаючи на викладені вище особливості огляду місця події при розслідуванні 

порушень недоторканності приватного життя, вважаємо доцільним при 

розслідуванні злочинів даного виду використовувати запропонований 

К. В. Калюгою та В. Г. Лукашевичем алгоритм огляду місця події. На їх думку, він 

складається з трьох стадій, які, в свою чергу, поділяються на відповідну кількість 

етапів, визначених певними завданнями й відповідними засобами їх вирішення, а 

саме: 

Перша стадія – попередня, складається з двох етапів. 

1.1. До виїзду на місце події. На цьому етапі вирішується п’ять основних 

завдань, названих умовно – огранізаційними. 

1.1.1. Ужити заходів щодо охорони місця події. 

1.1.2. Сформувати слідчо-оперативну групу. 

1.1.3. Підібрати і перевірити науково-технічні (техніко-криміналістичні) 

засоби. 
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1.1.4. Виконати процесуальні вимоги (ч.ч. 3, 4, 7 ст. 223 і ч.ч. 1, 2, 6, 7 ст. 

237 КПК України). 

1.1.5. Своєчасно виїхати на місце події. 

Для вирішення цих завдань рекомендується застосовувати комплекс 

заходів, засобів та прийомів, поділених на три групи:  

1) планування; 

2) мобілізація і розстановка сил і засобів; 

3) взаємодія. 

1.2. На місці події. На цьому етапі вирішується п’ять основних завдань, 

названих умовно – організаційно-методичними. 

1.2.1. Забезпечити охорону місця події та збереження слідів. 

1.2.2. Видалити (вилучити) сторонніх. 

1.2.3. Вжити заходів до ліквідації шкідливих наслідків. 

1.2.4. Виконати процесуальні вимоги (ч.ч. 6, 7 ст. 237 КПК України). 

1.2.5. Опитати свідків-очевидців і господарів відповідної ділянки місцевості 

чи приміщення. 

Для вирішення цих завдань рекомендується застосовувати комплекс 

заходів, засобів та прийомів, поділених на п’ять груп:  

1) планування; 

2) мобілізація і розстановка сил і засобів; 

3) взаємодія; 

4) спеціальні засоби і прийоми, наприклад, гасіння пожежі, надання 

невідкладної медичної допомоги тощо; 

5) опитування. 

Друга стадія – робоча, складається з двох етапів. 

2.1. Загальний огляд місця події. На цьому етапі вирішується п’ять основних 

завдань, названих умовно – пізнавально-методичними. 

2.1.1. Ознайомитися з обстановкою місця події. 

2.1.2. Визначити межі і намітити послідовність огляду. 

2.1.3. Зафіксувати загальну обстановку місця події.  
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2.1.4. Розподілити (уточнити) обовязки між учасниками огляду. 

2.1.5. Вжити заходів до розкриття злочину «по гарячих слідах». 

Для вирішення цих завдань рекомендується застосовувати комплекс 

заходів, засобів та прийомів, поділених на сім груп:  

1) планування; 

2) мобілізація і розстановка сил і засобів; 

3) взаємодія; 

4) статичний огляд; 

5) фіксації; 

6) кібернетичні; 

7) оперативно-розшукові. 

2.2. Детальний огляд місця події. На цьому етапі вирішується три основних 

завдання, названих умовно – пізнавальнопосвідчувальні. 

2.2.1. Виявити (знайти) матеріальні сліди злочину. 

2.2.2. Витягти (отримати) з виявленого сліду якісно-кількісну інформацію. 

2.2.3. Зафіксувати виявлені сліди і отриману інформацію. 

Місце події пропонуємо досліджувати (аналізувати і оцінювати)  за сімома 

інформаційно-слідовими блоками. 

1) матеріальна обстановка місця події в цілому, в якій відображаються 

сліди вчинення злочину (дій та взаємодії злочинця та потерпілих, інших осіб 

тощо); 

2) предмети (об’єкти) безпосереднього злочинного посягання; 

3) засоби (знаряддя, реманент) вчинення злочину – як збірне поняття, що 

включає будь-які предмети матеріального світу, що використовувалися у 

механізмі злочинної діяльності. Вони можуть бути як спеціально виготовленими 

зі злочинною метою інструментами та пристроями («злодійські інструменти»), 

так і пристосованими знаряддями праці, а також непристосованими об’єктами – 

твердими, рідкими, сипучими, газоподібними, за допомогою яких можна 

висувати припущення стосовно фаху та здібностей особи; 

4) предмети, залишені (кинуті, загублені тощо) злочинцем на місці події; 
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5) речі й предмети, випадково занесені на місце події після вчинення 

злочину (інформація про речі й предмети, залишені (кинуті, загублені тощо) 

злочинцем на місці події та про речі й предмети, випадково занесені на місце 

події після вчинення злочину, хоча часто й не мають безпосереднього стосунку 

до події злочину, але впливають на юридичну оцінку події в цілому або оцінку 

конкретних дій певної особи); 

6) сліди (ознаки) негативних обставин; 

7) сліди (ознаки) інсценування. 

Усі перелічені блоки як окремі ланки в причинному ланцюзі фактів і явищ, 

у своїй сукупності становлять вихідну інформаційно-пізнавальну базу 

розслідування й встановлення особи злочинця під час огляду місця події. 

Під час дослідження матеріальної обстановки місця події, слідчий має 

встановити такі типові обставини: 

2.2.2.1. Де і які сліди мали були залишитися, причинний зв'язок між змінами 

в матеріальній обстановці місця події. 

2.2.2.2. Чи було вчинено (мав місце) злочин. 

2.2.2.3. Чи вчинено воно на даному місці. 

2.2.2.4. Спосіб і механізм події, її наслідки. 

2.2.2.5. Які цілі (мотиви) переслідував злочинець. 

2.2.2.6. Які допоміжні дії повинен був здійснити злочинець. 

2.2.2.7. Скільки діяло осіб та їх індивідуальні ознаки (прикмети). 

2.2.2.8. Як довго перебували вони на місці події (час, коли було вчинено 

злочин). 

2.2.2.9. Що (які предмети: знаряддя злочину, аксесуари одягу, дрібні речі 

тощо) забрав або залишив злочинець з (на) місці події (що вкрадено, знищено, 

пошкоджено). 

2.2.2.10. Які сліди з місця події могли залишитися на тілі злочинця, його 

одязі, знаряддях злочину, інших предметах. 

2.2.2.11. Наявність будь-якого передкримінального зв’язку між злочинцем і 

його жертвою, чи оборонявся потерпілий тощо. 
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2.2.2.12. Які сліди мали бути залишитися на потерпілому та предметах 

посягання. 

2.2.2.13. Шляхи відходу (проникнення злочинця(ів) на місце події), відходу 

їх, наявність транспорту. 

2.2.2.14. Куди ведуть сліди, за якими можна організувати переслідування 

осіб, що діяли на місці злочину. 

2.2.2.15. Куди міг зникнути злочинець (в якому напрямку, в яке місце) і які 

негайні заходи потрібно вжити для його розшуку та затримання. 

2.2.2.16. Хто і звідки міг бачити або чути те, що відбувалося на місці події. 

2.2.2.17. Що сприяло вчиненню злочину. 

Для вирішення цих завдань рекомендується застосовувати комплекс 

заходів, засобів та прийомів, поділених на три групи:  

Перша  – динамічний огляд, що здійснюється медодами: 

- ексцентричний, концентричний, фронтальний, секторний, вузловий; 

- суцільний (об’єктивний), вибірковий (суб’єктивний). 

Друга – техніко-криміналістичні засоби, методи і прийоми роботи з 

матеріальними слідами. 

Третя – засоби, методи і прийоми фіксації виявлених матеріальних слідів 

(речей, що вилучаються) і отриманої інформації. 

Третя стадія – заключна (кінцева), на якій вирішується чотири основних 

завдань, названих умовно – організаційно посвідчувальні. 

3.1. Скласти протокол огляду місця події. 

3.2. Виготовити плани, схеми. 

3.3. Вилучити й упакувати речові докази. 

3.4. Виконати процесуальні вимоги (ч.ч. 4, 5 ст. 237 КПК України). 

Для вирішення цих завдань рекомендується застосовувати комплекс 

заходів, засобів та прийомів, поділених на чотири групи:  

Перша – опис. 

Друга – графічна фіксація. 

Третя – правила вилучення речових доказів. 
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Четверта – засоби і прийоми упаковки [88, с. 129-134]. 

2. Допит. В ході розслідування порушень недоторканності приватного життя 

допити потерпілого, свідків проводяться з використанням загальних 

криміналістичних тактичних рекомендацій. Особливе значення для ефективного 

проведення цієї слідчої (розшукової) дії набуває підготовка до  допиту, в тому числі 

всебічне вивчення особистості допитуваної особи. 

Слід врахувати, що свідками у цій категорії проваджень найчастіше є особи з 

високим рівнем освіти, які досконало володіють спеціальною термінологією, з 

якою слідчий може бути не знайомий. У зв'язку з цим, слідчому необхідно 

деталізувати показання допитуваного постановкою уточнюючих питань, які 

розкривають зміст тих чи інших термінів і визначень, що вживаються допитуваним. 

Для участі в допиті може бути запрошений спеціаліст − фахівець у галузі зв'язку, 

спеціальної або комп'ютерної техніки. Деякі питання рекомендується узгодити зі 

спеціалістом попередньо.  

Основні завдання допиту потерпілих і свідків можуть бути зведені до 

встановлення: 

-  місця, часу, способу та інших обставин вчинення кримінального 

правопорушення; 

- ймовірних мотивів вчиненого кримінального правопорушення;  

- супутніх обставин; 

- зовнішності злочинця;  

- розміру заподіяної шкоди;  

- інших свідків та осіб, причетних до вчинення кримінального 

правопорушення. 

У процесі допиту свідків – працівників установ, підприємств чи  організацій, 

що зберігають інформаційні ресурси та проводять операції з інформацією, 

необхідно з'ясувати: 

- який на даному об'єкті порядок роботи з інформацією, як вона надходить, 

обробляється і передається каналами зв'язку; 
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- хто обслуговує обладнання, електронні мережі, лінії передачі інформації, 

засоби захисту, хто за це відповідає; 

- хто ще має доступ до інформаційних ресурсів, до комп'ютерної мережі, 

лінії зв'язку; 

- як здійснюється захист інформації від стороннього доступу, які 

застосовуються засоби і методи захисту та ін.; 

- чи мали місце випадки неправомірного доступу до інформації раніше; 

- чи не виявляв хто-небудь відкритого інтересу до відомостей про приватне 

життя потерпілого, носіїв інформації про неї, місця їх знаходження, шляхів доступу 

до неї; 

- чи не з'являються в приміщенні, де зберігаються носії інформації сторонні 

особи, не зафіксовані випадки роботи співробітників з інформацією, яка не 

належить до їх компетенції, з якої причини, з чийого відома; 

- чи не було збоїв у роботі систем захисту, техніки (зв'язку, комп'ютерної і 

т.д.), програм, випадків розкрадань (втрати) носіїв інформації, які приймалися в 

зв'язку з цим дії; 

- як часто проводиться перевірка працездатності системи захисту, якими є 

результати перевірок. 

Одним із завдань слідчого під час допиту свідка є оцінка отриманої інформації 

та регулювання ходу допиту. Вважаємо за доцільне використовувати під час 

допиту свідка такі тактичні прийоми: 

- оцінка загальної правдоподібності показань та їх відповідність наявним 

доказам;  

- встановлення можливості безпосереднього сприйняття фактів особою, 

яка дає показання щодо них;  

- перевірка внутрішньої відповідності окремих частин показань; 

- особисте спостереження за поведінкою допитуваного. 

Перед початком допиту потерпілого слідчий повинен максимально ретельно 

вивчити всю наявну інформацію про нього та обставини порушення 

недоторканності його приватного життя, щоб налагодити психологічний контакт з 
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ним ще на початку допиту. Інколи потерпілий зазнає психологічного потрясіння 

внаслідок вчинення кримінального правопорушення щодо нього і  його показання 

можуть відрізнятися від реальних подій, що відбулися.   

Під час допиту потерпілого в ході розслідування порушення недоторканності 

приватного життя вважаємо доцільним з’ясовувати наступні обставини: 

- місце, час та інші обставини порушення недоторканності приватного 

життя; 

- чи був потерпілий присутнім під час вчинення злочину (за яких умов), чи 

йому стало відомо опосередковано про факти вчинення злочину, в останньому 

випадку – встановити джерело інформації; 

- чи відома потерпілому особа злочинця; 

- в яких стосунках перебував потерпілий зі злочинцем до моменту 

вчинення злочину (особисто знайомі, знайомі заочно чи не знайомі взагалі); 

- що відомо потерпілому про особу злочинця;  

- чи виходив злочинець на зв’язок, щоб повідомити мету збору 

конфіденційної інформації (для задоволення своїх певних потреб, таких як помста, 

одержання вигоди (від потерпілого, замовника (організатора)), тощо); 

- чи є очевидці вчинення злочину; 

- в яких відносинах перебував потерпілий з очевидцем злочину до моменту 

вчинення злочину та на час проведення допиту; 

- яким чином злочинець отримав доступ до конфіденційної інформації; 

- на яких носіях зберігалася конфіденційна інформація, незаконний доступ до 

якої вчинено (електронний чи паперовий вигляд). 

Варто зазначити, що окрім першочергових слідчих (розшукових) дій,  що 

проводяться на початковому етапі розслідування порушень недоторканності 

приватного життя проводяться також і інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на 

отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів, а саме: 

пред’явлення для впізнання (особи та речей), обшук та огляд. 
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Висновки до розділу 2 

 

 

Початок досудового розслідування порушень недоторканності приватного 

життя має певні особливості у порівнянні з іншими видами кримінальних 

правопорушень у зв’язку зі специфікою предмету злочинного посягання, способів 

вчинення цього правопорушення (збирання, зберігання, використання та 

поширення конфіденційної інформації про особу з порушенням встановленого 

чинним законодавством України порядку), високою латентністю злочину, що 

обумовлюється застосуванням різноманітних способів приховування злочину; 

використанням новітніх технологій, що дозволяють вчиняти це правопорушення 

дистанційно або іншим неочевидним способом; добровільним виконанням 

потерпілим матеріальних чи інших вимог злочинця; спробами потерпілого 

самостійно виправити наслідки поширення конфіденційної інформації (наприклад, 

шляхом публікації офіційних спростувань в ЗМІ); побоюванням потерпілого, що 

розголошення обставин злочину при зверненні до правоохоронних органів із 

заявою про його вчинення може заподіяти додаткової шкоди його репутації та 

складністю встановлення особи злочинця. Такими особливостями є: 

1. кримінальне провадження щодо порушень недоторканності 

приватного життя може бути розпочате  слідчим, прокурором на підставі заяви 

потерпілого, тобто у формі приватного обвинувачення, яке передбачає можливість 

відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні на підставі 

угоди про примирення; 

2. заява потерпілого щодо вчинення порушення недоторканності 

приватного життя є єдиним законним приводом для початку кримінального 

провадження; 

3. прийняття уповноваженими особами повідомлень та заяв, в яких 

містяться відомості про першоджерело інформації. Кримінальне провадження 

щодо порушень недоторканності приватного життя не може бути відкритим за 

наявності у заявника одних лише здогадок та припущень.  
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4. можливість здійснення досудового розслідування до внесення 

відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у формі проведення огляду 

місця події у невідкладних випадках, що надає слідчому необхідну вихідну 

інформацію про обставини правопорушення та визначає подальші напрямки його 

роботи. Однак після завершення огляду відомості мають бути обов’язково внесені 

до Єдиного реєстру досудових розслідувань.   

5. внесення змін до КПК України щодо надання права слідчому 

ініціювати кримінально-процесуальну діяльність на підставі безпосереднього 

виявлення ознак порушення недоторканності приватного життя, відомостей 

отриманих із ЗМІ, повідомлення про порушення недоторканності приватного 

життя, з’явлення із зізнанням тощо. 

За рівнем складності всі слідчі ситуації розслідування порушень 

недоторканності приватного життя слід віднести до категорії складних. На 

початковому етапі ця якість виникаючих ситуацій обумовлена перш за все 

неочевидним характером вчинених кримінальних правопорушень. Встановлення 

особи, яка вчинила правопорушення, відбувається в обстановці відсутності 

необхідної криміналістичної інформації у провадженні. Основна складність при 

цьому полягає в проблемі пошуку достовірних джерел даної інформації. 

На початковому етапі розслідування порушень недоторканності приватного 

життя типові слідчі ситуації можна класифікувати за такими підставами: 

- за моментом затримання особи, яка вчинила злочин; 

- за наявною інформацією про особу злочинця; 

- за моментом вчинення злочину; 

- за джерелом отримання інформації про злочин. 

Загальними типовими слідчими версіями початкового етапу розслідування 

порушень недоторканності приватного життя є: 

- порушення недоторканності приватного життя вчинене за тих обставин, 

про які повідомив потерпілий;  



 

 

 

141  

- порушення недоторканності приватного життя вчинене у сукупності з 

іншими кримінальними правопорушеннями (зловживання службовим становищем, 

тощо); 

- спочатку умисел злочинця був спрямований на вчинення іншого 

кримінального правопорушення (шахрайство, тощо), але потім було вчинене 

порушення недоторканності приватного життя; 

- здійснене інсценування порушення недоторканності приватного життя 

потерпілим;   

- має місце обмова потерпілим конкретної особи, порушення 

недоторканності приватного життя вчинене не було. 

Для вирішення початкових слідчих ситуацій розслідування, з метою перевірки 

версій, що висувалися, у кримінальних провадженнях про порушення 

недоторканності приватного життя проводиться комплекс початкових слідчих 

(розшукових) дій. Варто зазначити, що всі вони мають ряд організаційних і 

тактичних особливостей, зумовлених, в першу чергу,  специфікою предмета 

злочинного посягання, а також способом вчинення цього злочину.  

Зокрема, при провадженні слідчих (розшукових) дій важливо враховувати 

наступні специфічні особливості сфери приватного життя, що впливають на хід і 

результати розслідування: 

1) нематеріальний характер предмета посягання - інформації про приватне 

життя; 

2) різноманіття форм представлення інформації; 

3) невизначеність просторово-часових характеристик злочину. 

У зв'язку з тим, що факт порушення недоторканності приватного життя стає 

очевидним після настання відповідних наслідків у вигляді розголошення 

конфіденційної інформації або погрозі розголошення, час вчинення злочину на 

початковій стадії розслідування встановити складно. Невизначеним є і конкретне 

місце вторгнення злочинця в інформаційне середовище. Розбіжність просторово-

часових факторів злочину і його наслідків також створює істотний бар'єр у 

встановленні обставин досліджуваної події. 
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Крім зазначених обставин, загальним для багатьох слідчих (розшукових) дій є 

обов'язкова участь в них фахівців (спеціалістів), тобто осіб, які мають професійні 

знання та навички та які повинні відповідати кваліфікації передбачуваного 

злочинця, що можна з'ясувати виходячи з використаного ним способу вчинення 

злочину. 

Комплекс першочергових слідчих (розшукових) дій, проведених з метою 

розслідування порушень недоторканності приватного життя, залежить не тільки від 

слідчих ситуацій, які потрібно вирішити для досягнення конкретних цілей, а й 

насамперед від особливостей характеру протиправного діяння, місця його 

вчинення, категорії осіб, які вчинили злочин та протидіють його розслідуванню, 

свідків, тощо. 

Для ефективного розслідування порушень недоторканості приватного життя 

на початковому етапі нами будо досліджено такі слідчі (розшукові) дії як огляд та 

допит. 

На підставі проведеного аналізу слідчо-судової практики вважаємо доцільним 

виокремити такі види огляду під час розслідування порушень недоторканності 

приватного життя: 

а) огляд місця події; 

б) огляд предметів (носіїв інформації, технічних засобів, приладів, 

пристроїв та обладнання); 

в) огляд документів; 

г) огляд ділянок місцевості і приміщень. 

Розглянуті вище види слідчого огляду можна віднести до основних 

початкових слідчих дій при розслідуванні  порушень недоторканності приватного 

життя. Виявлені в результаті слідчого огляду матеріальні сліди, знаряддя злочину, 

носії інформації та інші об'єкти дозволяють скласти уявлення про спосіб злочину, 

мотиви посягання і в значній мірі визначити коло осіб, серед яких необхідно 

проводити розшук злочинця. 

При розслідуванні порушень недоторканності приватного життя допити 

свідків і потерпілого проводяться з використанням загальних тактичних 
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рекомендацій, розроблених в криміналістиці. Особливе значення для ефективного 

проведення цієї слідчої дії набуває підготовка до  допиту, в тому числі всебічне 

вивчення особистості допитуваного. 

Провівши аналіз слідчої та судової практики нами було виокремлено основні 

завдання, які ставляться перед слідчим під час допиту потерпілих і свідків по 

досліджуваній нами категорії злочинів.  

Також в роботі запропоновано перелік обставин, які необхідно з’ясувати 

слідчому під час допиту потерпілого при розслідуванні порушення 

недоторканності приватного життя для швидкого, повного та об’єктивного 

розкриття злочину. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ПОДАЛЬШОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ 

ПОРУШЕНЬ НЕДОТОРКАННОСТІ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ 

 

 

3.1. Типові слідчі ситуації подальшого етапу розслідування порушень 

недоторканості приватного життя та алгоритми дій слідчого з їх вирішення 

 

 

Питання поділу на етапи розслідування злочинів є дискусійним у 

криміналістичній науці. У різний час криміналісти розробили чимало концепцій 

щодо визначення їх кількості, меж та змісту. 

Дослідженням різних аспектів етапів розслідування займались такі вчені 

криміналісти, як Р. С. Бєлкін, І. М. Лузгін, В. К. Гавло, М. Г. Шурухнов, 

Л. Я. Драпкін, А. Ф. Волобуєв, І. О. Возгрін, І. Ф. Герасимов, О. В. Шмонін, 

Є. П. Іщенко, В. І. Лунгу, Г. В. Москаленко, Є. В. Пряхін, Ю. Г. Косарєв, 

М. П. Яблоков, О. Г. Філіпов та інші.  

На сьогоднішній день думки науковців-криміналістів щодо поділу процесу 

розслідування на етапи розділилися. Найпоширенішими є дві позиції, за якими 

науковці виділяють два (початковий і подальший (наступний)) або три 

(початковий, наступний, заключний) етапи.  

Зміст завершального (або заключного) етапу, який відсутній при двоетапному 

поділі розслідування, на думку Р. С. Бєлкіна, складається з: 

1) процесуальних дій, які проводяться за клопотанням обвинуваченого 

або його захисника, за дорученням прокурора чи керівника слідчого підрозділу 

органу внутрішніх справ;  

2) повторних дій, що проводяться з тих самих підстав, а також у зв’язку з 

поновленням провадження по призупиненій або припиненій справі, повернення 

справи зі стадії судового розгляду або після відміни вироку;  
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3) інших організаційних або організаційно-технічні заходів, необхідних 

для завершення розслідування [17, с. 259–264].  

І. І. Когутич до завершального етапу відносить заключний період 

розслідування, що розпочинається моментом прийняття слідчим (прокурором) 

рішення про закінчення розслідування і завершується прийняттям уповноваженою 

особою одного з процесуальних рішень, передбачених ст. 283 КПК України [93, с. 

235–236].  

Дослідивши зазначені вище обґрунтування та позиції інших науковців щодо 

змісту завершального етапу розслідувань ми робимо висновок, що при формуванні 

методики розслідувань порушень недоторканності приватного життя доцільніше 

використовувати поділ розслідування на два етапи – початковий та подальший. 

Зважаючи на те, що визначення початкового етапу розслідування порушень 

недоторканності приватного життя був досліджений нами в підрозділі 2.1. 

«Особливості початку досудового розслідування порушень недоторканості 

приватного життя», вважаємо за доцільне дослідити подальший (наступний)  етап 

розслідування цього виду злочину. 

В криміналістичній літературі мала місце думка, що межею, яка б 

відокремлювала початковий етап розслідування від інших, могло б слугувати 

притягнення особи як обвинуваченого і пред’явлення їй обвинувачення у вчиненні 

злочину [48, с. 11; 54, с. 84]. Цієї ж думки притримується і А. Ф. Волобуєв, який 

зазначає, що межею початкового етапу розслідування є не момент закінчення всіх 

невідкладних дій, а процесуальне рішення про пред’явлення особі обвинувачення 

у вчиненні злочину [41, с. 31].  

Ю. М. Чорноус зазначає, що завершення початкового та перехід до 

подальшого (наступного) етапу розслідування пов'язаний з вирішенням ряду 

процесуальних і тактичних завдань, які стосуються: 

1) встановлення місця, часу та інших обставин вчинення злочину; 

2) виявлення, фіксації та вилучення слідів; 

3) встановлення, розшуку і затримання особи, підозрюваної у вчиненні 

злочину; 
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4) збирання доказів, достатніх для повідомленні особі про підозру [214, с. 

9]. 

Ми не цілком погоджуємося з зазначеними вище думками вчених, оскільки 

вважаємо, що перехід до подальшого етапу розслідування злочинів не має 

обмежуватися виключно наявністю підозрюваного чи обвинуваченого. В п. 10 ч. 1 

ст. 284 КПК України йдеться про те, що слідчий, прокурор зобов’язані закрити 

кримінальне провадження у разі, коли строк досудового розслідування, визначений 

статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про 

підозру. Що стосується порушення недоторканності приватного життя, то на 

досудове розслідування цього злочину, до дня повідомлення особі про підозру, 

законодавством виділено не більше 6 місяців (п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України) [134], 

а із набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих 

категорій кримінальних правопорушень», яке відбудеться 1 січня 2020 р., досудове 

розслідування триватиме 12 місяців, до дня повідомлення особі про підозру [74]. 

На нашу думку є неможливим закриття кримінального провадження відразу після 

проведення початкового етапу розслідування, під час якого збиралась доказова 

база, навіть якщо не було виявлено жодної особи, якій можна було  б повідомити 

про підозру. Слушним вважаємо навести думку Р. C. Бєлкіна, який даючи 

визначення та характеристику подальшого етапу розслідування злочину в своїх 

роботах визначав його як етап, на якому вирішується завдання подальшого 

збирання доказів, їх перевірки та оцінки. На його думку, завдання наступного етапу 

вирішується з допомогою інших, окрім початкових, слідчих дій та оперативних 

заходів [109, с. 332-334]. 

Отже, на нашу думку, перехід від початкового до подальшого етапу 

розслідування злочину має відбуватися за умов:  

- встановлення місця, часу та інших обставин вчинення злочину; 

- виявлення, фіксації та вилучення слідів шляхом проведення слідчих 

(розшукових) дій, притаманних початковому етапу. 
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Варто зазначити, що подальший етап є найтривалішим та вирішальним етапом 

роботи з розслідування, що потребує високої професійної майстерності слідчого, 

його вміння застосовувати відповідні комплекси методів і засобів у вирішенні всіх 

завдань досудового розслідування, у використанні здобутої інформації з метою 

повного й об’єктивного доказування обставин злочину, що розслідується. 

Провівши аналіз робіт, присвячених методикам розслідування злочинів 

окремих видів, зокрема подальшому етапу розслідування злочинів, можна зробити 

висновок, що значна кількість науковців-криміналістів виділяє такі основні 

завдання подальшого етапу розслідування:  

1) формування системи доказів по обвинуваченню особи у вчиненні 

злочину (встановлення злочинної діяльності в повному обсязі);  

2) встановлення всіх співучасників злочину і збір доказів для їх 

обвинувачення;  

3) встановлення причин і умов, що сприяли вчиненню злочину і прийняття 

заходів щодо їх усунення;  

4) забезпечення відшкодування матеріальних збитків, заподіяних 

злочином, та можливої конфіскації майна; 

5) збір інформації про особистість обвинуваченого, необхідної для 

винесення справедливого вироку. 

Підводячи підсумок вищевикладеного, вважаємо слушним висловити думку 

Л. Я. Драпкіна, який зазначає, що етапи розслідування злочинів треба розглядати 

не як прості часові відрізки, що послідовно змінюють один одного, а як підсистему  

слідчих, оперативно-розшукових та інших дій, що поєднані на підставі єдності 

завдань, що вирішуються за їхньою допомогою та зумовлені стійкою 

повторюваністю типових слідчих ситуацій» [61, с. 8]. 

Проаналізувавши узагальнення матеріалів слідчої та судової практики ми 

дійшли висновку, що типові слідчі ситуації подальшого етапу розслідування 

порушень недоторканності приватного життя визначаються наявністю або 

відсутністю підозрюваного та позицією, що займає підозрюваний при пред'явленні 

йому підозри, а саме: визнає себе винуватим повністю; визнає себе винуватим 
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частково; не визнає себе винуватим у вчиненні злочину (заперечує підозру). 

Виходячи із запропонованої нами класифікації, вважаємо доцільним 

дослідити наступні слідчі ситуації подальшого етапу розслідування порушень 

недоторканності приватного життя та алгоритми дій слідчого з їх вирішення: 

  Ситуація 1. Після проведення першочергових слідчих (розшукових) дій 

доказова інформація (сліди, що залишив злочинець, технічні записи, тощо), яка б 

вказувала на конкретну особу злочинця, відсутня. Свідки не встановлені. Особа 

злочинця не відома. Злочинець не виходив з потерпілим на зв’язок,  не висував своїх 

вимог та не повідомляв про подальші дії стосовно отриманої злочинним шляхом 

конфіденційної інформації. Оприлюднення конфіденційної інформації не було. 

Ця слідча ситуація є складною, адже відомості про особу злочинця відсутні. 

Приблизний алгоритм дій слідчого пропонуємо такий: 

- провести повторний допит потерпілого; 

- провести повторний огляд місця події; 

- провести повторний огляд ділянок місцевості, що не є місцем події; 

- повторно провести допити свідків, з метою встановлення очевидців 

вчинення злочину. 

Ситуація 2. Після проведення першочергових слідчих (розшукових) дій 

виявлено достатньо доказової інформації (сліди, що залишив злочинець, технічні 

записи, тощо), яка вказує на конкретну особу злочинця.  Встановлені свідки, які 

бачили підозрюваного недалеко від місця вчинення злочину незадовго після його 

вчинення. Особа підозрюваного відома, але не затримана та повідомлення про 

підозру йому не вручено. Оприлюднення конфіденційної інформації не було. 

Приблизний алгоритм дій слідчого наступний: 

- провести повторний допит потерпілого; 

- провести повторний допит свідків; 

- провести повторний огляд місця події; 

- провести повторний огляд ділянок місцевості, що не є місцем події; 

- організувати фактичне затримання особи, підозрюваної у вчиненні 

кримінального правопорушення та вручити йому повідомлення про підозру; 



 

 

 

149  

- відразу після затримання провести особистий обшук та допитати 

підозрюваного з використанням фактору раптовості, також можна застосувати 

прийом підтримання належного рівня стану емоційної напруженості; 

- провести пред’явлення для впізнання підозрюваного за участю свідків. 

Ситуація 3. Після проведення першочергових слідчих (розшукових) дій  не 

виявлено достатньої сукупності доказової інформації, яка б вказувала на зазначену 

в заяві потерпілого конкретну особу. Зазначена в заяві потерпілого особа не визнає 

себе винуватим у вчиненні злочину. 

Приблизний алгоритм дій слідчого наступний: 

- провести повторний допит потерпілого; 

- провести повторний огляд місця події; 

- провести повторний слідчий огляд виявлених знарядь вчинення злочину; 

- провести повторний огляд ділянок місцевості, що не є місцем події; 

- провести повторний допит зазначеної в заяві потерпілого особи злочинця.  

Ситуація 4. Після проведення першочергових слідчих (розшукових) дій  не 

виявлено достатньої сукупності доказової інформації, яка б вказувала на зазначену 

в заяві потерпілого та показаннях свідків конкретну особу. Підозрюваний не визнає 

себе винуватим у вчиненні злочину (заперечує підозру). 

Приблизний алгоритм дій слідчого наступний: 

- провести повторний допит потерпілого; 

- провести повторний допит свідків; 

- провести повторний допит підозрюваного. 

Отже, виходячи із запропонованих слідчих ситуацій подальшого етапу 

розслідування порушень недоторканності приватного життя, можемо зробити 

висновок, що основним завданням подальшого етапу розслідування є отримання 

речових та інших доказів, що викривають конкретну особу (підозрюваного) у 

вчиненні злочину. Цьому періоду розслідування часто притаманні складні 

конфліктні слідчі ситуації взаємодії слідчого з підозрюваним. Викриття 

підозрюваного досягається за допомогою застосування різних подальших дій 

слідчого і судових експертиз. 
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Результати проведеного опитування та інтерв’ювання працівників 

правоохоронних органів та прокуратури, які приймали участь у розслідуванні 

порушень недоторканності приватного життя та проведеного дослідження і 

узагальнення матеріалів слідчої практики щодо розслідування цього виду злочину 

показали, що на подальшому етапі розслідування слідчими проводиться допит 

підозрюваного у 62% кримінальних проваджень, обшук або огляд житла чи іншого 

володіння особи у 23% проваджень, пред’явлення для впізнання у 15% проваджень 

(див. Додаток А). 

При вивченні матеріалів (перед допитом) бажано додержувати певної 

послідовності, а також деяких загальних рекомендацій. До них слід віднести:  

- прикметну систематизацію (зосередження) матеріалу з метою одержання 

найповніших відомостей про факт, подію, особу тощо, які становлять інтерес для 

слідчого; 

- вивчення інших матеріалів, що мають відношення до головної обставини, 

з яких можна одержати відомості, що сприяють деталізації (уточненню) фактів, з 

використанням останніх на допиті; 

- виявлення прогалин і суперечностей у матеріалі, який вивчається;  

- вивчення матеріалів з метою одержання контрольних відомостей, а також 

спеціальних по питань, що можуть бути використані наступному допиті і для 

з’ясування суті факту або події [103, c. 203]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, 

передбаченому статтями 276-279 КПК України, повідомлено про підозру, особа, 

яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, 

щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок 

невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у 

спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень [134]. 

На думку В. К. Весельського, особливістю допиту підозрюваного, на відміну 

від допиту свідка, є те, що він має особисту зацікавленість у результатах 

розслідування, а тому не бажає співпрацювати зі слідством, отже найчастіше допит 
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підозрюваного проводиться в конфліктній ситуації, що вимагає від слідчого 

ретельної підготовки [35, c. 84].  

Результативність допиту часто залежить від комунікативних здібностей 

слідчого, оскільки, за допомогою спілкування здійснюється активний та 

цілеспрямований пошук найбільш ефективних засобів отримання доказової 

інформації.  

На початку допиту слідчий повинен виконати формальні вимоги КПК України та 

встановити особу підозрюваного, роз’яснити його права, а також порядок проведення 

допиту, надати право викласти показання власноручно та визначитися з необхідністю 

фіксації слідчої (розшукової) дії за допомогою аудіо-  чи відеозапису. При цьому, 

слідчому також слід детально спланувати допит, визначити його приблизну тривалість 

та перерви, оскільки згідно вимог КПК України допит не може продовжуватися без 

перерви понад дві години, а в цілому – понад вісім годин на день. Якщо ж 

підозрюваний відмовляється відповідати на запитання, давати показання, особа, 

яка проводить допит, зобов’язана зупинити допит одразу після отримання такої 

заяви (ч. 4 ст. 224 КПК України). 

У випадку наявності вагань та невизначеності підозрюваного в займаній ним 

позиції, або у випадку наявності лише непрямих доказів слідчий може застосувати 

такий тактичний прийом допиту, як бесіда. Проводячи бесіду у формі розмови слідчий 

знімає психологічне напруження у допитуваної особи та встановлює психологічний 

контакт з нею. Такі дії слідчого ще на початку допиту значно підвищують ймовірність 

успішності результатів допиту.   

Допит підозрюваного, як і допит інших учасників кримінального провадження, 

складається з вільної розповіді допитуваного та постановки запитань. Разом з тим, 

вільна розповідь підозрюваного може полягати в наданні неправдивих показань, 

перекручуванні чи приховуванні певних відомостей з метою применшення своєї ролі у 

вчиненні злочину, тому завданням слідчого є викриття неправди та усунення 

суперечностей у показаннях за допомогою постановки запитань.  

Під час допиту підозрюваного у вчиненні порушення недоторканності приватного 

життя слідчим мають ставитися наступні запитання: 
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1) Якщо підозрюваний вчинив порушення недоторканності приватного життя 

у зв’язку з доступом до конфіденційної інформації під час виконання своїх службових 

(професійних) обов’язків: 

- де та ким працює (яку посаду займає) допитувана особа; 

- чи ознайомлена допитувана особа з нормативними документами, які 

регулюють порядок роботи з конфіденційною інформацією; 

- до якої інформації має доступ допитувана особа та які правомірні дії з нею 

може вчиняти; 

- чи усвідомлює підозрюваний, що інформація, на яку він посягнув, є 

конфіденційною та охороняється законом; 

- чи має допитувана особа достатні знання для роботи зі спеціальними 

технічними засобами, за допомогою яких отримується інформація, в тому числі, 

негласна (наприклад засоби для зламу пристроїв захисту від стороннього доступу та т. 

п.); 

-  який рівень кваліфікації має допитувана особа та де були набуті навички 

роботи з такими технічними засобами; 

- які види операцій з інформацією проводила допитувана особа в конкретно 

визначений слідчим період; 

- що (або хто) було першоджерелом  отримання змісту конфіденційної 

інформації, до якої отримала доступ допитувана особа; 

- який спосіб неправомірного отримання конфіденційної інформації 

застосовувала допитувана особа; 

- як часто здійснювався неправомірний доступ до конфіденційної інформації 

(одноразово чи з певною періодичністю); 

- на які носії була збережена конфіденційна інформація (у випадку 

копіювання); 

- чи мало місце дублювання конфіденційної інформації на інші носії, технічні 

пристрої; 
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- де знаходиться носій (технічний пристрій) зі збереженою конфіденційною 

інформацією (приміщення (приватний будинок, квартира, кімната в готелі, дача, 

садовий будинок, офіс, тощо); сейфова скринька банку; тайник (закопаний в землі, 

схований в дуплі дерева, тощо); 

- чи використовувалась мережа Internet (електронна пошта, Google диск, 

iCloud) для зберігання отриманої інформації; 

- яким способом знищувалися сліди злочинної діяльності; 

- чи була відома особа потерпілого допитуваній особі до моменту вчинення 

злочину (особисте знайомство чи заочне); 

- з якою метою здійснювався збір конфіденційної інформації (для задоволення 

своїх певних потреб, таких як помста, одержання вигоди (від потерпілого, 

замовника (організатора)), тощо); 

- як використовувалась отримана інформація;  

- чи була конфіденційна інформація передана третім особам, в тому числі 

замовнику (організатору); 

2) Якщо підозрюваний вчинив порушення недоторканності приватного життя 

працюючи в установі, підприємстві, організації,  специфікою діяльності якої є збір та 

обробка конфіденційної інформації, проте не маючи безпосереднього доступу до такої 

інформації: 

- де та ким працює (яку посаду займає) допитувана особа; 

- чи ознайомлена допитувана особа з нормативними документами, які 

регулюють порядок роботи з конфіденційною інформацією; 

- чи усвідомлює допитувана особа, що інформація, на яку він вчинив 

посягання, охороняється законом; 

- чи має допитувана особа достатні знання для роботи зі спеціальними 

технічними засобами, за допомогою яких отримується інформація, в тому числі 

негласна (наприклад засоби для зламу пристроїв захисту від стороннього доступу та т. 

п.); 

- який рівень кваліфікації має допитувана особа та де були набуті навички 

роботи з такими технічними засобами; 
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- чи була відома особа потерпілого допитуваній особі до моменту вчинення 

злочину (особисте знайомство чи заочне); 

- яким чином допитуваній особі вдалося проникнути в комп’ютерну мережу; 

- яким чином вдалося подолати фізичний, технічний та програмний захист 

інформаційних ресурсів;  

- за допомогою яких технічних та програмних засобів було знищено захист 

інформаційних ресурсів; 

- яким чином допитувана особа отримала код доступу (пароль) до ресурсу з 

конфіденційною інформацією; 

- як часто здійснювався неправомірний доступ до конфіденційної інформації 

(одноразово чи з певною періодичністю); 

- на які носії була збережена конфіденційна інформація (у випадку 

копіювання); 

- чи мало місце дублювання конфіденційної інформації на інші носії, технічні 

пристрої; 

- де знаходиться носій (технічний пристрій) зі збереженою конфіденційною 

інформацією (приміщення (приватний будинок, квартира, кімната в готелі, дача, 

садовий будинок, офіс, тощо); сейфова скринька банку; тайник (закопаний в землі, 

схований в дуплі дерева, тощо); 

- чи використовувалась мережа Internet (електронна пошта, Google диск, 

iCloud) для зберігання отриманої інформації; 

- з якою метою здійснювався збір конфіденційної інформації (для задоволення 

певних своїх потреб, таких як помста, одержання вигоди (від потерпілого, 

замовника (організатора)), тощо); 

- як використовувалась отримана інформація. Чи була вона передана третім 

особам, в тому числі замовнику (організатору); 

- яким способом знищувалися сліди неправомірного доступу до 

конфіденційної інформації; 
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3) Якщо підозрюваний вчинив порушення недоторканності приватного життя 

шляхом спостереження за особою, в тому числі й з використанням спеціальних 

технічних засобів та/або прослуховування телефонних розмов за допомогою 

спеціальних технічних засобів: 

- де та ким працює (яку посаду займає) допитувана особа; 

- чи ознайомлена допитувана особа з нормативними документами, які 

регулюють порядок роботи з конфіденційною інформацією; 

- чи усвідомлює допитувана особа, що інформація, на яку він вчинив 

посягання, охороняється законом; 

- чи має допитувана особа достатні знання для роботи зі спеціальними 

технічними засобами, за допомогою яких отримується інформація, в тому числі 

негласна (наприклад засоби для зламу пристроїв захисту від стороннього доступу та т. 

п.); 

- який рівень кваліфікації має допитувана особа та де були набуті навички 

роботи з такими технічними засобами; 

- чи була відома особа потерпілого допитуваній особі до моменту вчинення 

злочину (особисте знайомство чи заочне); 

- за допомогою яких спеціальних технічних засобів здійснювалося 

спостереження за особою та/або прослуховування телефонних розмов; 

- з якою періодичністю (скільки разів) допитуваною особою здійснювалося 

спостереження за особою та/або прослуховування телефонних розмов; 

- на які носії була збережена конфіденційна інформація (у випадку 

копіювання); 

-  чи мало місце дублювання конфіденційної інформації на інші носії, технічні 

пристрої; 

- де знаходиться носій (технічний пристрій) зі збереженою конфіденційною 

інформацією (приміщення (приватний будинок, квартира, кімната в готелі, дача, 

садовий будинок, офіс, тощо); сейфова скринька банку; тайник (закопаний в землі, 

схований в дуплі дерева, тощо); 
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- чи використовувалась мережа Internet (електронна пошта, Google диск, 

iCloud) для зберігання отриманої інформації; 

- з якою метою здійснювався збір конфіденційної інформації (для задоволення 

певних своїх потреб, таких як помста, одержання вигоди (від потерпілого, 

замовника (організатора)), тощо); 

- як використовувалась отримана конфіденційна інформація; 

-  чи була конфіденційна інформація передана третім особам, в тому числі 

замовнику (організатору); 

- яким способом знищувалися сліди неправомірного доступу до 

конфіденційної інформації. 

Якщо під час допиту підозрюваний зізнається у вчиненні кримінального 

правопорушення (безконфліктна ситуація), то завданням слідчого є допомогти йому 

надати максимально конкретизовані показання по всім обставинам, які необхідно 

з’ясувати для повного та об’єктивного розслідування злочину. 

Конфліктна ситуація допиту характеризується повним або частковим 

наданням неправдивих показань або відмовою від їх надання. Якщо підозрюваний 

взагалі відмовляється давати показання, при цьому слідчий точно знає, що він 

здійснював таку діяльність не один, а у співучасті, доцільно використати 

запропонований В. П. Бахіним прийом, а саме роз’яснення ситуації, в якій 

знаходиться допитуваний, та шляхів виходу з неї. Метою вказаного прийому є не 

просто «розкрити очі» допитуваному, а допомогти йому зрозуміти, які негативні 

наслідки можуть мати місце в залежності від наявної ситуації, та вказати на 

можливий позитивний результат у зв’язку з його співпрацею зі слідством. Зокрема, 

для цього допитуваному роз’яснюють що: 

а) фіксація у протоколі допиту факту відмови від надання показань чи 

надання неправдивих показань буде свідченням відсутності каяття і, виходячи з 

цього, відсутності пом'якшуючих обставин чи підстав звільнення від кримінальної 

відповідальності;  
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б) бажання вигородити інших співучасників кримінального 

правопорушення може призвести до того, що вони випередять його з правдивими 

показаннями і їх позиція буде краще оцінена у порівнянні з його позицією; 

в) його відношення до співучасників не відповідає характеру їх відношення 

до нього як у період злочинної діяльності, так і в процесі розслідування злочину 

тощо [13, c. 8].  

Одним з найбільш ефективних засобів виявлення фактів та обставин, що 

мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню на 

подальшому етапі розслідування є обшук. До його завдань відносяться: 

- відшукання спеціальних технічних засобів, призначених для негласного 

зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та з електронних 

інформаційних систем або їх частин; 

- виявлення документів та інших матеріальних носіїв інформації, які 

містять відомості, що становлять таємницю приватного життя потерпілого;  

- виявлення одягу та інших предметів, на яких можуть бути сліди 

контактної взаємодії з предметами обстановки злочину. 

Результативність обшуку зумовлюється ретельністю підготовки до 

проведення цієї слідчої (розшукової) дії, в процесі якої необхідно: 

- використовувати наявну інформацію, зокрема й отриману під час ОРД, 

про місце проведення обшуку, розшукуваних об'єктах і особах, у яких буде 

проведений обшук;  

- вивчити особистість власника приміщення, в якому планується обшук 

(його професійні навички та ін.) і визначити найбільш ймовірний час знаходження 

в приміщенні; 

- спрогнозувати перелік ймовірних матеріальних об’єктів, які були 

знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди 

або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи 

обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, які можуть 

бути виявлені під час обшуку(з'ясувати, яка спеціальна техніка (в т.ч. призначена 
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для копіювання, зберігання, обробки інформації) є в приміщенні в якому 

проводиться обшук); 

- скласти тактичний план обшуку: визначити склад його учасників, 

розподілити та закріпити завдання за кожним з них (хто, що і де і яким чином буде 

виявляти шукані об'єкти, виконувати інші дії), склад технічних засобів, 

оптимальний час обшуку і заходи, що забезпечують конфіденційність і раптовість 

обшуку; 

- запросити спеціалістів (по спецтехніці, комп'ютерних систем і т.п.), тому 

що їх знання необхідні під час підготовки до обшуку, а також для оперативного 

з’ясування на предмет відповідності чи не відповідності отриманої інформації та 

кваліфікованого її вилучення; 

- розподілити ролі серед учасників слідчо-оперативної групи і, в разі 

необхідності, провести детальний інструктаж; 

- підготувати необхідні технічні засоби: пошуку, зокрема виявлення 

спецтехніки, зчитування і зберігання вилученої інформації в разі неможливості 

вилучення її носія; фіксації результатів обшуку;. засоби зв'язку, якщо проводиться 

груповий обшук та ін.  

Детальна стадія обшуку найбільш трудомістка і вимагає високої кваліфікації 

як спеціаліста, залученого до проведення обшуку, так і всієї слідчо-оперативної 

групи. Крім спеціальних заходів пошуку із використанням  технічних засобів, на 

цій стадії потрібно чітко організувати дії, спрямовані на пошук схованок, в яких 

можуть знаходитися інші носії інформації. 

Оскільки наразі носії інформації можуть мати порівняно малі розміри, пошук 

їх значно ускладнений. Пошук схованок із носіями інформації ускладнений й тим, 

що в процесі його проведення не можна використовувати металошукач або 

рентгенівську установку, оскільки їх застосування може призвести до стирання 

інформації на  деяких носіях (наприклад, магнітних). 

У всіх випадках, коли на місці обшуку можливість перевірити зміст 

інформації, наявної на виявлених носіях, відсутня, вони повинні бути вилучені для 

подальшого дослідження відповідно до затвердженої процесуальної форми. 
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Пристрій або накопичувач, що підлягають вилученню, повинні бути відповідним 

чином упаковані та опечатані. У ряді випадків доцільно вилучати не весь технічний 

засіб,  на якому міститься інформація, а лише його частину (наприклад, жорсткий 

диск). 

Наступною слідчою (розшуковою) дією за відсотковим співвідношенням, яка 

була відзначена під час опитування та інтерв’ювання працівників поліції та 

прокуратури, які приймали участь у розслідуванні порушень недоторканності 

приватного життя, як така, що найчастіше проводиться на подальшому етапі 

розслідування злочинів досліджуваного виду, є пред’явлення для впізнання. 

Респонденти зазначили, що під час розслідування порушень недоторканності 

приватного життя непоодинокими є випадки, коли саме в ході проведення 

пред’явлення для впізнання отримувалися важливі докази винуватості конкретної 

особи у кримінальному провадженні. 

Проведене нами дослідження і узагальнення матеріалів слідчої практики з 

розслідування цього виду злочинів дає підстави для висновку про те, що на 

подальшому етапі розслідування слідчими проводиться пред’явлення особи для 

впізнання (ст. 228 КПК України) з метою її ідентифікації за ходою, голосом, 

жестикуляцією, а також пред’явлення речей для впізнання (ст. 229 КПК України). 

На думку А. Я. Дубинського, сутність пред’явлення для впізнання полягає в 

тому, що раніше допитаній особі пред’являється певний об’єкт, який, на думку 

слідчого, вона сприймала при обставинах, пов’язаних із вчиненням злочину і може 

впізнати за ознаками, які запам’ятала. Даний об’єкт мав бути пред’явлений для 

впізнання серед декількох інших, які суттєво від нього не відрізняються [64, с. 63]. 

Загалом, пред’явлення для впізнання являє собою слідчу дію, що полягає у 

пред’явленні свідкові чи іншій особі об’єктів, які вони спостерігали раніше, з 

метою встановлення їх тотожності або групової належності [110, с. 314]. Отже, 

сутність даної слідчої дії виражається в тому, що особі пред’являють об’єкти, 

образи яких вона порівнює з уявними образами об’єктів, які спостерігала раніше, і 

вони пов’язані з подією злочину. На цій підставі робиться висновок про їх 

тотожність, подібність або відмінність. 



 

 

 

160  

Як слушно зазначає О. В. Бишевець, процес вчинення злочину 

супроводжується утворенням різних слідів на предметах матеріального світу й у 

пам’яті людей. Завданням слідчого є виявити такі відображені сліди й використати 

їх для ідентифікації об’єктів, які брали участь у слідоутворенні. Таким чином, 

пізнання події, що розслідується, здійснюється за матеріально зафіксованими 

відображеннями на предметах і за слідами пам’яті людини, тобто відбувається 

криміналістична ідентифікація за ідеальними відображеннями. Отже, пред’явлення 

для впізнання – це один із способів ототожнення об’єктів за ідеальними 

відображеннями (слідами пам’яті) у кримінальному провадженні [119, с. 80]. 

Варто зазначити, що прийняття рішення про можливість проведення даної 

слідчої (розшукової) дії повинно базуватися на встановленні комплексу 

ідентифікаційних ознак об’єкта під час допиту особи яка впізнає.  

Проаналізувавши матеріали слідчо-судової практики та узагальнивши 

висловлені точки зору провідних науковців-криміналістів, ми дійшли висновку, що 

метою пред’явлення особи та речей для впізнання під час розслідування порушень 

недоторканності приватного життя є: 

- перевірка наявних доказів у кримінальному провадженні;  

- перевірка показань допитаних осіб;  

- отримання нових доказів;  

- перевірка висунутих в ході слідства версій;  

- встановлення можливих злочинних зв’язків та притягнення до 

відповідальності інших учасників злочину; 

- встановлення причетності особи, що пред’являється для впізнання, до 

вчинення інших злочинів; 

- встановлення інших необхідних обставин кримінального 

правопорушення. 
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3.2. Особливості використання спеціальних знань в ході подальшого 

етапу розслідування порушень недоторканності приватного життя 

 

 

Для повного та швидкого розслідування та розкриття злочинів, зокрема 

порушень недоторканності приватного життя, важливою та необхідною є наявність 

криміналістичних рекомендацій щодо ефективного використання спеціальних 

знань, адже позитивний результат розслідування напряму залежить від їх 

кваліфікованого застосування. 

У зв’язку зі стрімким науково-технічним прогресом та розвитком 

інформаційних технологій виникає необхідність в обізнаності слідчого, який 

здійснює розслідування, інформацією про спеціальні знання, їх форми та методи 

використання для вирішення завдань для успішного розслідування злочинів. 

В криміналістичній науці спеціальними знаннями прийнято вважати ті знання, 

які виходять за межі звичних, побутових знань та дають можливість здійснювати 

грамотне і справедливе правосуддя. 

Разом з тим, не дивлячись на активне використання спеціальних знань в ході 

розслідування кримінальних правопорушень, у тому числі й порушень 

недоторканності приватного життя, з приводу визначення поняття спеціальних 

знань, їх змісту, форм використання тощо, то ані в криміналістичній науці, ані в 

практиці правоохоронних органів єдиної концепції не склалося. 

З етимологічної точки зору спеціальні знання визначаються як результат 

оволодіння певним рівнем знань і навичок діяльності в конкретній професії та 

спеціальності [198, с. 1085]. У тлумачному словнику української мови поняття 

«спеціальний» визначається як «призначений виключно для кого, чого-небудь; 

такий, що має особливе призначення» [32, с. 1168]. Тобто спеціальні знання можна 

здобути шляхом отримання певної освіти та здійснення певної практичної 

діяльності.  

Варто зазначити, що вітчизняним законодавством не визначене поняття 

«спеціальні знання». Проте, виходячи з аналізу ч. 1 ст. 71 чинного КПК України 
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можемо зробити висновок, що ними є знання та навички застосування технічних 

або інших засобів, а ч. 2 цієї ж статті наводяться приклади використання цих знань 

шляхом здійснення фотографування, складення схем, планів, креслень, відбору 

зразків для проведення експертизи тощо. 

Зазначена вище проблема відсутності закріплення на законодавчому рівні 

поняття «спеціальні знання» провокує до дискусій в наукових колах щодо 

визначення його змісту. 

На думку О. О. Ейсмана, спеціальні знання – це знання не загальновідомі, не 

загальнодоступні, ті, що не мають масового розповсюдження; знання, якими 

володіє обмежене коло спеціалістів, причому є очевидним, що глибокі знання в 

області, наприклад, фізики є в указаному сенсі спеціальними для біолога, та 

навпаки [225, с. 91]. 

З. М. Соколовський під спеціальними знаннями розуміє «сукупність 

відомостей, одержаних в результаті професійної підготовки, що створюють для 

тих, хто ними володіє, можливість вирішення питань у якій-небудь галузі» [199, с. 

202].  

М. Г. Щербаковський до спеціальних знань відносить наукові, технічні й інші, 

у тому числі криміналістичні, професійні знання, отримані під час навчання, і 

навички, придбані у процесі роботи у певних галузях практичної діяльності, 

використовувані разом з науково-технічними засобами під час пошуку, виявлення, 

вилучення і дослідження слідів злочину для одержання доказової та орієнтуючої 

інформації, необхідної для встановлення істини у кримінальній справі [224, с. 9].   

На думу В. О. Попелюшка, спеціальними знаннями є ті знання, які належать 

до будь-якої сфери людської діяльності, а визначення їх структури та меж 

відноситься до сфери правотлумачення та в кожному конкретному випадку 

здійснюється правозастосувачем [178, с. 73]. 

В. Г. Гончаренко під спеціальними знаннями розуміє знання й навички, 

отримані під час фахової освіти та/або практичної діяльності в будь якій галузі 

науки, техніки, мистецтва або ремесла, використовувані визначеними учасниками 
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процесу в межах наданих кожному з них повноважень для розв’язання за певною 

процедурою процесуальних завдань [50, с. 24].  

Вважаємо слушною думку В. Ю. Шепітька, який під спеціальними знаннями 

розуміє знання у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла та знання і навички в 

конкретних видах діяльності, які необхідні для використання в судочинстві та не 

відносить до них загальнодоступні, очевидні, широковідомі та юридичні знання 

[218, с. 88 ]. 

Проаналізувавши думки науковців та матеріали слідчої та судової практики 

ми дійшли висновку, що зміст поняття «спеціальні знання» складається з таких 

сутнісних ознак:  

- вони не є загальновідомими та загальнодоступними знаннями; 

- здобуваються шляхом отримання певної освіти, здійснення певної 

практичної діяльності, життєвого досвіду тощо; 

- використовуються при необхідності отримання доказової інформації під 

час розслідування. 

Виходячи з зазначеного вище, можна зробити висновок, що спеціальними 

знаннями є не загальнодоступні та загальновідомі повсякденні та наукові знання и 

навички, якими володіє обмежене коло фахівців (спеціалісти та експерти). 

В практичній діяльності під час розслідування порушень недоторканності 

приватного життя використовуються різні форми застосування спеціальних знань: 

а) самим слідчим; 

б) шляхом отримання слідчим довідок та консультацій у компетентних осіб; 

в) за допомогою залучення спеціаліста до участі у слідчій (розшуковій) дії; 

г) у формі судової експертизи. 

Вибір конкретної форми використання спеціальних знань повинен бути 

тактично й організаційно обґрунтованим. 

Відповідно до ч. 1 ст. 71 чинного КПК України спеціалістом у кримінальному 

провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками 

застосування технічних або інших засобів і може надавати консультації під час 
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досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують 

відповідних спеціальних знань і навичок [134]. 

На думку Є. Є. Демидової, спеціалістом є обізнана особа, яка залучається до 

судочинства з метою надання допомоги у виявленні, закріпленні та вилученні 

доказів під час провадження процесуальних дій відповідно до галузевого 

законодавства. Спеціаліст має бути особою, не заінтересованою у результатах 

кримінального провадження (справи) [31 , с. 768].  

В ч. 4 ст. 71 КПК України наведений виключний перелік прав спеціаліста, а 

саме: 

- ставити запитання учасникам процесуальної дії з дозволу сторони 

кримінального провадження, яка його залучила, чи суду; 

- користуватися технічними засобами, приладами та спеціальним 

обладнанням; 

- звертати увагу сторони кримінального провадження, яка його залучила, 

або суду на характерні обставини чи особливості речей і документів; 

- знайомитися з протоколами процесуальних дій, в яких він брав участь, і 

подавати до них зауваження; 

- одержувати винагороду за виконану роботу та відшкодування витрат, 

пов’язаних із його залученням до кримінального провадження; 

- заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених 

законом. 

 Відповідно до ч. 5 ст. 71 КПК України у спеціаліста виникають зобов’язання: 

1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, суду і мати при собі 

необхідні технічне обладнання, пристрої та прилади; 

2) виконувати вказівки сторони кримінального провадження, яка його 

залучила, чи суду та давати пояснення з поставлених запитань; 

3) не розголошувати відомості, які безпосередньо стосуються суті 

кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються 

(здійснювалися) під час нього, і які стали відомі спеціалісту у зв’язку з виконанням 

його обов’язків; 
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4) заявити самовідвід за наявності обставин, передбачених цим Кодексом 

[134]. 

Експертиза також відноситься до форми застосування суб’єктами судово-

експертної діяльності спеціальних знань у кримінальному судочинстві.  

Більш детальне роз’яснення міститься в ч. 1 ЗУ «Про судову експертизу», яка 

визначає поняття судової експертизи як дослідження експертом на основі 

спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію 

про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового 

розслідування чи суду [182]. 

Відповідно до зазначеного вище закону судово-експертну діяльність 

здійснюють: 

- атестовані судові експерти, які є співробітниками державних 

спеціалізованих судово-експертних установ (є фахівцями державних 

спеціалізованих установ), що проводять експертизи згідно зі своїм посадовим 

обов’язком; 

- атестовані судові експерти, які не є працівниками державних 

спеціалізованих судово-експертних установ (не є фахівцями державних 

спеціалізованих установ). Такі експерти проводять ті ж судові експертизи, що й 

експерти державних спеціалізованих установи, за винятком криміналістичних, 

судово-медичних і судово-психіатричних експертиз; 

- фахівці з відповідних галузей знань, яких залучають для проведення 

деяких видів експертиз, що не здійснюються виключно державними 

спеціалізованими установами (або фахівці з відповідних галузей знань, які 

проводять експертизи, не передбачені в державних спеціалізованих установах). 

Відповідно до ст. 69 КПК України експертом у кримінальному провадженні є 

особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має 

право відповідно до Закону України «Про судову експертизу» на проведення 

експертизи і якій доручено провести дослідження об’єктів, явищ і процесів, що 

містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та дати 



 

 

 

166  

висновок з питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються 

сфери її знань [134]. 

В. Ю. Шепітько визначає експерта як особу, яка володіє спеціальними 

знаннями, обізнану особу, яка має необхідні знання для надання висновку з 

досліджуваних питань та яку слідчий (суд, слідчий̆ суддя, сторона захисту та ін.) 

відповідно до закону залучив до проведення експертизи [31, с. 219].  

Отже, суб’єктами використання спеціальних знань під час розслідування 

правопорушень, зокрема й порушень недоторканності приватного життя, є: 

слідчий; прокурор-процесуальний керівник, спеціаліст; експерт. 

Метою використання спеціальних знань є формування доказової бази у 

кримінальному провадженні, а також її перевірка й оцінка процесуально 

уповноваженими на те особами. 

Доречно зазначити, що між спеціалістом та експертом, як суб’єктами надання 

спеціальної допомоги слідству, є певні відмінності в процесуальному статусі та 

використанні наданих ними висновків під час доказування.  

Висновки експерта є самостійним джерелом доказів під час розслідування 

злочинів. В ст. 101 КПК України зазначається, що висновок експерта – це 

докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами 

висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила 

експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи [134]. 

На відміну від висновків експерта, висновки, що містяться в роз’ясненнях 

спеціаліста фіксуються в протоколі проведення певної слідчої (розшукової) дії чи 

в протоколі судового розгляду.  

Форми використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві 

поділяються на процесуальну та непроцесуальну (організаційну) [2, c. 76].  

На думку В. І. Шиканова спеціальні знання повинні відповідати наступній 

класифікації:  

а) безпосереднє використання спеціальних знань слідчим, прокурором і 

складом суду тобто тими особами, на яких в процесуальному порядку покладений 

обов’язок щодо збирання та оцінювання судових доказів;  
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б) використання спеціальних знань обізнаних осіб без залучення їх до участі 

в слідчих діях (консультації, отримання різного роду довідок зі спеціальних 

питань);  

в) використання результатів позасудових (відомчих, адміністративних) 

розслідувань, а також результатів досліджень окремих об’єктів, що проводяться під 

час зазначених розслідувань або при інших умовах; 

г) використання спеціальних знань обізнаних осіб, залучених до виконання 

процесуальних функцій спеціаліста;  

д) використання спеціальних знань обізнаних осіб, притягнутих до 

виконання процесуальних функцій судового експерта; 

е) використання спеціальних знань перекладачів і осіб, що розуміють знаки 

німого або глухого;  

ж) призначення ревізій у порядку, передбаченому законом;  

з) проведення по завданню слідчого або суду технічних та інших обстежень 

[222, с. 7]. 

Виходячи із зазначеного вище, ми можемо зробити наступні висновки. Якщо 

при використанні процесуальних знань формується новий доказ або перевіряється 

раніше отриманий, то мова йтиме про процесуальний спосіб використання 

спеціальних знань.  

У випадку, якщо спеціальні знання застосовуються для формування 

внутрішнього переконання суб’єкта доказування у оцінці доказової інформації, то 

в такому випадку йдеться про непроцесуальну форму використання спеціальних 

знань. Непроцесуальні форми використання спеціальних знань під час 

розслідуванні не регулюються нормами КПК України, а здійснюються або 

відповідно до відомчих інструкцій, або на розсуд слідчого.  

До процесуальної форми використання спеціальних знань у ході подальшого 

етапу розслідування порушень недоторканності приватного життя вважаємо за 

доцільне віднести:  

- залучення спеціалістів для участі в проведенні слідчих (розшукових) дій;  

- показання (роз’яснення) експерта та спеціаліста;  
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- проведення судової експертизи;  

- висновок спеціаліста  з питань, поставлених сторонами.  

Відповідно до ст. 360 КПК України під час судового розгляду, зокрема під час 

безпосереднього дослідження доказів, суд має право скористатися усними 

консультаціями або письмовими роз’ясненнями спеціаліста, наданими на підставі 

його спеціальних знань. Спеціалісту можуть бути поставлені питання щодо суті 

наданих усних консультацій чи письмових роз’яснень [134].  

До непроцесуальних форм використання спеціальних знань у ході подальшого 

етапу розслідування порушень недоторканності приватного життя вважаємо за 

доцільне віднести:  

- проведення попереднього дослідження об’єктів;  

- консультації слідчого у спеціалістів;  

- виконання спеціалістом доручень технічного характеру;  

- використання спеціалістом засобів криміналістичної техніки тощо.  

При розслідуванні порушень недоторканності приватного життя слідчим 

залучаються різного роду спеціалісти. Так, у слідчих оглядах, у проведенні допитів, 

у судових експертизах та деяких інших слідчих (розшукових) діях, беруть участь 

спеціалісти-криміналісти, спеціалісти з інших галузей знань та експерти. 

Аналіз слідчої та судової практики дає змогу виділити наступні особливості 

використання спеціальних знань в ході подальшого етапу розслідування порушень 

недоторканності приватного життя. Ними, на нашу думку, є залучення спеціалістів 

у сфері комп’ютерних технологій, електроніки (аудіо, фото та відео техніки), 

телекомунікацій, інформаційних технологій програмного забезпечення та інших. 

На думку І. В. Гори, судовою експертизою є особливий вид діяльності, суб’єкт 

якої, володіючи спеціальними знаннями, методами, засобами виявлення, фіксації, 

дослідження слідової інформації, що стала наслідком різноманітних форм 

перетворювань (фізичних, хімічних, теплових, біологічних, оптичних, соціальних, 

економічних тощо), перетворює (актуалізує) її у форму, зрозумілу для інших 

учасників процесу, з метою встановлення фактів, що мають доказове значення для 

кримінального провадження [66, с. 21]. 
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Аналіз слідчої та судової практики дає змогу виокремити наступні судові 

експертизи подальшого етапу розслідування порушень недоторканності 

приватного життя: 

1. дактилоскопічна експертиза забезпечує можливості ідентифікації 

особи за папілярними лініями долонних поверхонь рук на документах та інших 

об’єктах, яких торкався злочинець. 

Існує три види завдань дактилоскопічної експертизи: 

1) ідентифікаційні; 

2) ситуаційні; 

3) діагностичні. 

Усі три види нерозривно пов’язані між собою і в основному не можуть 

вирішуватися одне без інших. 

Ідентифікаційне завдання в дактилоскопічній експертизі – це встановлення 

тотожності особи за сукупністю загальних та окремих ознак, що відобразилися у 

сліді.  

Ситуаційне завдання експертизи полягає у встановленні механізму події або її 

елементів виходячи з результатів дослідження ситуації за слідами. Вирішення 

ситуаційних завдань пов’язане з дослідженням властивостей і процесів, що 

визначають механізм та умови взаємодії об’єктів під час події. Об’єктом 

ситуаційної експертизи є подія злочину, що відобразилася не лише в окремих 

слідах, а й здебільшого у речовій обстановці місця події в цілому. 

До питань, які вирішуються в межах ситуаційних завдань, можна віднести 

такі: 

1) Чи утворені сліди на досліджуваному об’єкті при захваті предмета 

рукою, торканням або іншими діями особи, яка їх залишила? 

2) У результаті якої дії залишено слід (захват, торкання тощо) на даному 

предметі? 

3) Чи піддавалися сліди рук, виявлені на місці події, сторонньому впливу 

після моменту слідоутворення? 
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Діагностичними дослідженнями встановлюються фактичні дані обставини 

на основі самих матеріальних об’єктів – їх слідів, інших відображень фізичних 

процесів, що супроводжували вчинення злочину, шляхом дослідження 

властивостей і стану об’єкта, його відображень, результатів дії (події), 

співвідношення фактів (подій, дій). 

До питань, які вирішуються в межах діагностичних завдань, можна віднести 

такі: 

1) Якою рукою та якими пальцями залишені сліди на певній поверхні? 

2) Яким є строк збереження слідів рук на склі (дереві, папері, металі тощо) 

за певних умов? 

3) Які особливості мають руки людини, яка залишила сліди (відсутність 

пальців, наявність шрамів тощо) у певному місці? 

4) Людина, яка залишила сліди на певній поверхні, предметі, є шульгою 

чи правшою? 

5) Якими ділянками поверхні долоні залишено сліди, виявлені на 

паперовому об’єкті? 

6) Чи є ознаки перенесення вилучених слідів з однієї поверхні на іншу? 

[66, с. 98-100] 

7) Чи є на наданому на дослідження об’єкті сліди рук (пальців, долонь, 

стоп ніг) і якщо так, чи придатні вони для ідентифікації? 

8) Якими ділянками поверхні руки залишено сліди? 

9) Який вік, стать та зріст особи, що залишила надані на дослідження 

сліди? 

10) Чи залишені сліди рук (стоп ніг), вилучені в різних місцях (на різних 

об’єктах) однією особою? 

11) Чи залишені сліди рук (стоп ніг) конкретною особою, дактилоскопічна 

карта на ім’я якої надана для порівняльного дослідження?; 

2. техніко-криміналістична експертиза документів – забезпечує 

можливості: 

- встановити спосіб та час виготовлення документа та/або його окремих 
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частин, що містить конфіденційну інформацію про особу потерпілого, 

- встановити факт та спосіб внесення змін до документа (монтаж), що 

містить конфіденційну інформацію про особу потерпілого; 

- виявити первинний зміст документа до якого вносились зміни, що 

містить конфіденційну інформацію про особу потерпілого; 

- встановити належність частин одному документу, що містить 

конфіденційну інформацію про особу потерпілого; 

- ідентифікувати технічні засоби, що використовувались для 

виготовлення документів та/або внесення до них змін; 

- ідентифікувати вироби та матеріали, що використовувались для 

виготовлення документів та/або внесення до них змін. 

До об’єктів цього виду експертизи відносяться:  

- різного роду документи;  

- вироби з матеріалів, призначених для виготовлення документів 

(паперово-білові вироби, ємності з матеріалами письма, копіювальний папір, 

стрічка для знакодрукувальних апаратів);  

- технічні засоби, призначені для виконання реквізитів (пишучі прилади, 

знакодрукувальні апарати, засоби розмножувальної техніки, друкарські форми, 

компостери);  

- технічні засоби, призначені для обробки, брошурування документів; 

- речовини (вироби), призначені для змінення змісту документів (паста-

штрих, корегувальний папір, засоби для видалення плям тощо);  

- предмети, які не є документами в буквальному розумінні цього слова, 

але досліджуються за методиками, розробленими для типових об’єктів 

технічного дослідження документів.  

Перед експертизою рукописних записів можуть бути поставлені такі 

питання: 

1) Яким способом виконані записи (безпосередньо пишучим приладом 

або з використанням копіювально-розмножувальної техніки, шляхом монтажу)? 

2) Пишучим приладом якого роду (виду) виконані дані записи? 



 

 

 

172  

3) Чи виконано рукописний текст пишучим приладом, наданим на 

дослідження? 

4) Які властивості має підкладинка, на котрій знаходився документ при 

його виготовленні (м’яка, тверда, шерехата, чиста, забруднена і чим саме)? 

5) Чи виконано підпис з попередньою технічною підготовкою, за 

допомогою факсиміле? 

6) У якій послідовності нанесені штрихи рукописних записів, що 

перетинаються, та інших реквізитів даного документа? 

7) Чи піддавалися змінам рукописні записи в документі шляхом 

дописування, домальовування окремих штрихів, виконання одних штрихів 

поверх інших? 

8) Чи піддавалися рукописні записи в наданому на дослідження документі 

змінам шляхом підчистки? 

9) Чи піддавалися рукописні записи в наданому на дослідження документі 

змінам шляхом травлення (змивання)? 

10) Яким є зміст записів, що видалені з даного документа шляхом 

травлення (підчистки)? 

11) Яким є зміст записів, що відобразилися на аркушах копіювального 

паперу? 

12) Одним або різними пишучими приладами виконано записи в даному 

документі? 

13) Для виконання скількох документів застосовувався наданий аркуш 

копіювального паперу? 

Перед експертизою відбитків друкарських форм – печаток і штампів можуть 

бути поставлені такі питання: 

1) Яким способом нанесено зображення відбитка печатки (штампа) у 

даному документі? 

2) Яким способом виготовлено печатку (штамп), відбиток котрого є в 

даному документі? 
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3) Чи відповідає час нанесення відбитку печатки (штампу) даті вказаній у 

вданому документі? 

4)  У який період часу нанесено відбиток печатки (штампу) в даному 

документі? 

5)  Чи вносилися зміни до змісту відбитку печатки (шляхом 

домальовування, підчистки, травлення)? 

6) Яким є первинний зміст відбитка печатки, що піддавався змінам? 

7) Чи нанесено відбиток даною печаткою (штампом)? 

При дослідженні матеріалів письма вирішують такі питання: 

1) Чи виконано запис у даних документах пастою із стрижня наданої 

кулькової ручки? 

2) Якого роду матеріали письма використані для виконання реквізитів у 

даному документі? 

3) Чи одного роду матеріали письма використані для виконання текстів у 

кожному з наданих документів? 

4) Чи використовувалася для виконання реквізитів у документі 

забарвлююча речовина того самого виду, що й наданій ємності? 

Варто зазначити, що основними завданнями експертизи матеріалів 

документа є: 

- визначення споживчого призначення матеріалу документа, виробу з 

нього; 

- встановлення належності матеріальних утворень, що втратили 

структуру матеріалу і виробу (в тому числі документа), конкретному виду; 

- встановлення належності матеріалу стандартній продукції 

вітчизняного або зарубіжного виробництва; 

- встановлення факту виготовлення матеріалу кустарним способом; 

- визначення джерела походження матеріалу, виробу; 

- віднесення матеріалу до певної маси, виокремленої за специфікою 

виготовлення, збереження, використання; 

- ідентифікація конкретно виділеного обсягу матеріалу; 
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- встановлення належності частин одному виробу; 

- встановлення факту агресивного впливу (термічного, хімічного) на 

матеріали документа; 

- встановлення часу виконання документа на основі дослідження його 

матеріалів; 

При дослідженні паперу та паперових виробів на вирішення експерту 

ставлять такі питання: 

1) Чи є надані об’єкти (волокна, попіл, частки) залишками паперового 

виробу певного виду? 

2) Чи виготовлений папір наданих документів (грошових купюр, 

облігацій) кустарним способом? 

3) Чи піддавався наданий документ термічному впливу? 

Експертиза допоміжних матеріалів вирішує такі питання: 

1) Якого виду клей використовувався при виготовленні документа? 

2) Чи є частки речовин, що виявлені на наданих шматочках паперу, 

частками клею? 

Експертизою травлячих та змиваючих речовин вирішується: 

1) Чи піддавався документ хімічному впливу (травленню, змиванню)? 

2) Якою є хімічна природа й споживче призначення речовини, котра 

використана для видалення записів у документі? 

Перед експертизою наклеєних реквізитів можуть бути поставлені такі 

питання: 

1) Чи проводилась заміна (переклеювання) фотознімку (марки, 

голографічного зображення) в даному документі? 

2) Чи проводилась заміна листів у даному документі? 

3) Яким є первинний зміст документа, що піддавався зміні шляхом 

наклеювання реквізитів? [66, с. 78, 87-91].  

3. комп’ютерно-технічна експертиза – забезпечує можливості: 

- встановити факти й обставини, пов’язані із закономірностями 

створення, обробки та збереження файлів, що містять конфіденційну 
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інформацію про особу потерпілого, на комп’ютерах, компактних носіях 

інформації, у мережі Internet, шляхом використання електронної пошти, Google 

диску, та iCloud; 

- ідентифікувати IP-адресу комп’ютера (Internet Protocol address) 

тобто  унікальний числовий номер мережевого рівня, який використовується для 

адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням 

протоколу ТСР/ІР (мережі Internet) для визначення комп’ютера в локальній 

мережі (одне приміщення, організація або підприємство);  

- встановити вихідне підключення й технічний засіб, з якого 

здійснювалося правопорушення; 

- встановити найменування й адресу інтернет-провайдера; 

- встановити час роботи користувача в мережі Internet (додаткові 

відомості про вид, порядок і час підключень користувача до мережі і збіг цих 

даних з log-файлом провайдера може слугувати вагомим доказом 

несанкціонованого доступу до певної комп’ютерної системи). 

На вирішення судової експертизи комп’ютерної техніки і програмних 

продуктів ставляться такі питання: 

1) Комп’ютер якої моделі надано на дослідження, і якими є технічні 

характеристики його системного блока й периферійних пристроїв? 

2) Які технічні несправності має даний комп’ютер або його окремі блоки 

та пристрої, і як ці несправності впливають на роботу комп’ютера (блока, 

пристрою)? 

3) Чи проводилась адаптація комп’ютера для роботи з ним специфічних 

користувачів ( особи з поганим зором, шульги та ін.)? 

4) Чи міститься на даному носії інформація, яка має ключові слова «…»? 

5) Чи міститься на даному носії інформація, про вказані в  постанові 

підприємства (фірми, організації)? 

6) Коли і ким створені досліджувані файли? 

7) У який період часу створені файли, та яка дата останнього редагування? 
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8) Чи вносились до програми даного системного продукту які-небудь 

корективи, що змінювали виконання певних операцій? 

9) Чи містилися на носії файли, що були згодом знищенні? Якщо так, то 

які саме файли та який їх зміст? 

10) З якого з даний комп’ютерів здійснювався вихід в мережу Інтернет, за 

якими адресами, в який період часу? 

11) Чи містяться на досліджуваному комп’ютері програмні продукти, 

призначені для злому пароля та несанкціонованого доступу до комп’ютерних 

систем? 

12) Чи можливе вирішення певного завдання за допомогою даного 

програмного продукту? 

13) Яким є рівень професійної підготовки в галузі програмування і роботи 

з комп’ютерною технікою особи, яка виконала дані дії з комп’ютером і 

програмним забезпеченням? [66, с. 315-316].  

4. фототехнічна експертиза (призначається для встановлення часу та 

обставин виготовлення зображень, зокрема, встановлення факту та способу 

монтажу зображених відомостей, що містять конфіденційну інформацію про 

особу потерпілого. При наданні на фототехнічну експертизу цифрових знімків 

проводиться комплексне дослідження із застосуванням спеціальних знань у 

галузі комп’ютерно-технічної̈ експертизи). 

При дослідженні фотозображень вирішуються наступні завдання: 

1. ідентифікаційні: 

- ототожнення технічних засобів, які використовувались для 

виготовлення фотознімків, негатива; 

- за фотознімком, окремих предметів (одягу, виробів, приміщень, 

окремих ділянок місцевості); 

- за зображенням їх на фотознімку; 

2. діагностичні: 
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- встановлення обставин виготовлення фотознімків (ретуш зображення, 

монтаж, диференціація репродукцій та фотознімків, отриманих з натури, 

визначення точки зйомки тощо); 

- визначення натуральних розмірів предметів, зафіксованих на 

фотознімках; 

- відновлення первинного зображення на фотознімку, втраченого в 

результаті дії агресивних для фотоемульсії факторів; 

- реконструкція матеріальної обстановки місця події за фотознімком. 

При аналізі матеріальної частини фотознімків також вирішуються 

ідентифікаційні та діагностичні завдання, які полягають у: 

- встановленні типу та виду світлочутливих матеріалів та реактивів, 

застосованих для виготовлення фотознімка; 

- належності окремих кадрів одній плівці; 

- визначенні параметрів світлочутливих матеріалів та їх відповідності 

технічним вимогам; 

- віднесенні фотоматеріалів до конкретної партії виготовлення; 

- визначенні технологічних процесів, які застосовувались при 

виготовленні фотознімка, тощо. 

Типовими питаннями фототехнічної експертизи є такі: 

1) Чи надруковані надані на дослідження фотознімки з одного негативу? 

2) Чи є фотознімок у друкованому виданні фоторепродукцією з іншого 

видання? 

3) Чи виготовлені знімки за допомогою наданого технічного засобу? 

4) Чи виготовлені фотознімки за допомогою одного й того самого 

технічного засобу? 

5) Чи піддавався фотознімок монтажу? 

6) Чи з наданого оригіналу виготовлено фотозображення на фотознімку? 

7) Яка технологія виготовлення пред’явленого фотознімка (натурна, 

репродукційна, комбінована)? 
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8) Який фотоматеріал (фотопапір, фотореактиви) використовувався для 

виготовлення фотознімка? 

9) Де знаходиться точка зйомки наданого на дослідження фотознімка? 

10) Які розміри предмета, зображеного на фотознімку? 

11) Як давно (за можливості – конкретно) виготовлено фотознімок? 

12) Яке взаємне розташування предметів, зафіксованих на фотознімку? [66, 

с. 129];  

5. судово-психологічна експертиза з використанням поліграфа 

(призначається з метою перевірки достовірності інформації, що надається 

особою). 

Орієнтовний перелік питань, що може бути застосованим експертом-

поліграфологом: 

1) Вчиняла чи не вчиняла в минулому підекспертна особа будь-які 

протиправні дії? 

2) Вчинялися чи не вчинялися в минулому у відношенні до підекспертної 

особи будь-які протиправні дії? Якщо так, то які саме? 

3) Чи була присутньою та чи бачила підекспертна особа вчинення 

протиправної дії, стосовно обставин якої здійснюється судово-психологічна 

експертиза з використанням поліграфа? 

4) Чи приховує свідомо підекспертна особа будь-яку відому їй 

інформацію щодо досліджуваної події кримінального правопорушення або 

конкретного факту чи дії? 

5) Чи є в твердженнях потерпілого обмова відносно особи, яка є 

підозрюваною у вчиненні протиправних дій? 

6) Чи є в твердженнях підозрюваної особи самообмова, якщо вона 

стверджує стосовно участі у вчиненні злочину? 

Завданням сторони кримінального провадження, що подає клопотання про 

призначення судової експертизи є підготовка переліку запитань, які необхідно 

поставити перед експертом для з’ясування обставин, що мають значення для 

кримінального провадження.  
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Як зазначають М. М. Михеєнко, В. Т. Нор та В. П. Шибіко, виходячи з 

поставлених запитань експерт самостійно визначає, яку методику дослідження 

представлених на експертизу матеріалів використовувати і якими технічними й 

іншими засобами йому користуватися [157, с. 234-237]. 

Варто зазначити, що встановлені експертним дослідженням факти – це 

підстава уявного відновлення події злочину та її  динаміки, а також основа 

планування наступних слідчих дій для збору відповідних фактичних даних у 

справі [84, с. 21]. 

За  участю спеціаліста під час проведення такої слідчої (розшукової) дії, як 

повторний огляд місця події в ході подальшого етапу розслідування порушень 

недоторканності приватного життя, особлива увага приділяється виявленню 

прихованих, слабовидимих слідів (мікросліди, мікрочастинки і волокна), слідів 

злочинця (сліди біологічного походження), властивостей̆ та ознак об’єктів, 

з’ясуванні їх природи й походження, місця й ролі в цій події̈, та дозволяє висунути 

нові версії, перевірити існуючі, та визначити напрями подальшого розслідування.  

При роботі з категорією матеріальних об’єктів (речовини та матеріали), 

спеціалістами-криміналістами дотримуються наступні правила: 

1. Всі об’єкти спочатку оглядаються без будь-яких переміщень. При зміні 

положення предмета, що оглядається, під нього підкладають чистий аркуш 

глянцевої кальки або щільного паперу. 

2. Дотики до об’єкта виконуються чистими інструментами (пінцети, 

препарувальні голки) або руками в гумових рукавичках. Виключається зіткнення 

різних частин предмета, його зовнішніх і внутрішніх сторін. 

3. Частинки, що випадково відокремилися при огляді, зберігаються для 

подальшого вивчення. 

4. Пошук мікрооб’єктів відбувається з урахуванням обставин 

кримінального провадження і висунутих слідчих версій.  

Участь у повторному огляді документів спеціалістом сприяє ймовірному 

виявленню в конкретних документах ознак підчищення, дописок, інших видів 

часткової або повної підробки документа. 
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Всі документи можуть бути підроблені шляхом підчищення, дописки, 

підробки підписів, печаток і штампів тощо. Тому, при ознайомленні з документами 

слід уважно їх вивчити і оглянути на предмет можливого встановлення ознак їх 

підроблення. 

Підробка офіційних документів може бути здійснена шляхом: 

а) повної і часткової підробки тексту документа; 

б) підробки підпису посадової, відповідальної особи, або особи, яка його 

склала; 

в) підробки відтиску штампа або печатки. 

Саме на ці реквізити і має бути звернена увага при повторному огляді 

документів. 

При проведенні повторного огляду місця події з залученням спеціаліста в ході 

подальшого етапу розслідування порушень недоторканності приватного життя 

можуть бути виявлені і вилучені наступні сліди злочину:  

а) документи, що належать злочинцю (наприклад, викинуті при спробі втечі 

з місця події підроблені документи і придбані за їх використанням матеріальні 

цінності і т.д.); 

б) сліди рук на документах;  

в) копії документів; 

г) інформація, що міститься в електронному вигляді, та засоби її фіксації і 

передачі тощо. 

В останні роки з’явилися нові об’єкти огляду – лазерні диски, пластикові 

карти, карти мобільних телефонів й інші предмети, що є продуктом виробництва 

комп’ютерних засобів, електронно-обчислювальної техніки і 

радіопередавальних пристроїв. Залучення до повторного огляду спеціаліста, 

який здатний здійснити шляхом комплексного використання науково-технічних 

і криміналістичних засобів, методів збору документів, дасть змогу слідчому 

знайти відповіді на питання про наявність чи відсутність електронних слідів.  

Варто зазначити, що в ході подальшого етапу розслідування порушень 

недоторканності приватного життя допомога спеціаліста є необхідною при 
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дезактивації пароля ПК, при відборі об’єктів, що направляються на судово-

експертні дослідження, а також документів, що підлягають вилученню. Адже, у 

випадку несвоєчасного вилучення документів вони можуть бути знищені або 

сфальсифіковані зацікавленими особами. Рекомендації спеціаліста дають змогу 

не лише заповнити прогалини, що виникли під час опису події злочину, 

виявленні спроб приховання або спотворення деяких відомостей, а й 

підготуватися слідчому до проведення інших слідчих (розшукових) дій 

подальшого етапу розслідування порушень недоторканності приватного життя. 

Одним із завдань слідчого при розслідуванні порушень недоторканності 

приватного життя є визначення заподіяної злочином матеріальної шкоди та 

забезпечення її відшкодування. 

Якщо підозрюваний пояснює допущену ним недбалість своєю 

недосвідченістю або, якщо він посилається на неминучість ситуації, що настала, на 

необережність самих потерпілих і т.д., у всіх випадках необхідно ретельно 

перевірити його показання. В цьому випадку доцільно провести судово-

психологічну експертизу з використанням поліграфа. 

Судово-психологічна експертиза з використанням поліграфа – це 

психологічна експертиза із залученням поліграфолога, який досліджує з 

використанням поліграфа психофізіологічні реакції особи у відповідь на 

пред’явлені в ході дослідження стимули з метою перевірки достовірності 

інформації, що надається досліджуваною особою. 

Отже, виходячи з вищезазначеного можна дійти висновку, що позитивний 

результат розслідування та розкриття порушень недоторканності приватного 

життя залежить від наявності криміналістичних рекомендацій щодо ефективного 

використання спеціальних знань та від їх кваліфікованого застосування. 

Обізнаність особи, яка здійснює досудове розслідування, інформацією про 

спеціальні знання, їх форми та методи використання відіграє важливу роль під 

час вирішення завдань, що виникають при розслідуванні порушень 

недоторканності приватного життя. 
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Аналіз слідчої та судової практики дає змогу виділити наступні особливості 

використання спеціальних знань в ході подальшого етапу розслідування 

порушень недоторканості приватного життя. Ними, на нашу думку, є залучення 

спеціалістів в сфері комп’ютерних технологій, електроніці (аудіо, фото та відео 

техніці), телекомунікацій, інформаційних технологій програмного забезпечення 

та інших, та проведення таких криміналістичних експертиз: дактилоскопічної 

експертизи; технічної експертизи документів; комп’ютерно-технічної 

експертизи; фототехнічної експертизи; судово-психологічної експертизи з 

використанням поліграфа.  

 

 

 

3.3. Криміналістична профілактика порушень недоторканності 

приватного життя 

 

 

Для розбудови правової держави необхідно сформувати правову та моральну 

культуру владних інститутів та громадян. Однією із складових в цьому важкому, 

але важливому процесі є боротьба зі злочинністю. Вона полягає не тільки в 

процесах швидкого, повного та ефективного розслідування та розкриття 

правопорушень, а й в їх профілактиці. 

З етимологічної точки зору під профілактикою розуміють сукупність 

попереджувальних заходів, спрямованих на збереження і зміцнення нормального 

стану, порядку [5]. 

Правові основи криміналістичної профілактики злочинів містяться у 

відповідних нормах КПК, законах України «Про оперативно-розшукову 

діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 

злочинністю», «Про судову експертизу» та інших нормативно-правових актах. 

П.1 ч.1 ст 7. ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність» передбачає обов'язок 

підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність у межах своїх 
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повноважень відповідно до законів, що становлять правову основу оперативно-

розшукової діяльності, вживати необхідних оперативно-розшукових заходів щодо 

попередження, своєчасного виявлення і припинення злочинів та викриття причин і 

умов, які сприяють вчиненню злочинів, здійснювати профілактику правопорушень 

[78]. 

Кримінально-процесуальний кодекс України 1960 року містив чіткі вимоги 

щодо виявлення уповноваженими особами причин та умов, які сприяли вчиненню 

злочину (ст. 23), та обов’язку вживати заходи щодо усунення цих причин та умов 

(ст. 23-1) [135], тобто проводити профілактичні заходи. Чинний Кримінальний 

процесуальний кодекс України не покладає такого прямого обов’язку на слідчого, 

прокурора, але, варто зазначити, серед завдань кримінального провадження на 

першому плані є захист особи, суспільства та держави від кримінальних 

правопорушень (ст. 2 чинного КПК України) [134]. Крім того, одним з 

першочергових завдань органів поліції є здійснення превентивної та 

профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень 

(п.1 ч.1 ст. 23 ЗУ «Про Національну поліцію») [77]. 

На нашу думку захист від кримінальних правопорушень полягає, перш за все, 

в проведенні профілактики правопорушень, а не лише в притягненні до 

відповідальності винуватих у їх вчиненні. 

В Загальній частині Комплексної програми профілактики правопорушень 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 1767, зазначається про 

те, що стан правопорядку в Україні безпосередньо впливає на її соціально-

економічний розвиток. В ній говориться, що забезпечення правопорядку 

здійснюється шляхом виявлення винних у вчиненні протиправних дій осіб та 

притягнення їх до передбаченої законом відповідальності, а також 

запровадження форм і методів профілактики правопорушень з метою усунення 

причин та запобігання виникненню умов, що сприяють їх вчиненню. В Загальній 

частині цієї концепції також наголошується на тому, що здійснення заходів з 

профілактики злочинності дає змогу певною мірою покращити стан 
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правопорядку в державі та удосконалити систему профілактики правопорушень 

та стабілізувати криміногенну ситуацію в державі [181]. 

Концепція реалізації державної політики у сфері профілактики 

правопорушень на період до 2015 року, схвалена розпорядженням Кабінету 

Міністрів України N 1209-р, містить інформацію про те, що кризові процеси, які 

відбуваються в соціально-економічній сфері, призвели до ускладнення 

криміногенної ситуації, зміни структури злочинності та зумовили виникнення 

нових форм і способів учинення протиправних діянь. В ній також йдеться про 

тенденцію до збільшення масштабів криміналізації основних сфер життєдіяльності 

населення [104]. 

 Зазначена Комплексна програма профілактики правопорушень та Концепція 

реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень станом на 

сьогоднішній день є чинними документами. Нових нормативно-правових актів, які 

б регулювали профілактику правопорушень на загальнодержавному рівні не 

прийнято. З цього можна зробити висновок, що починаючи з 2016 року  наша 

держава зосереджує увагу на боротьбі зі злочинністю, а не профілактиці.  

У зв’язку з цим необхідним є прийняття нової загальнодержавної програми 

профілактики правопорушень, яка б передбачала такі заходи:   

- розроблення нових форм і методів профілактики правопорушень, 

орієнтованої на зміни в структурі злочинності, та запровадження їх у практичну 

діяльність;  

- удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць 

позбавлення волі; 

- підвищення ступеня довіри до правоохоронних органів та активне 

залучення громадян до участі в попередженні та протидії злочинності; 

- формування активної громадянської позиції та відповідальності за 

кожного члена суспільства; 

- забезпечення розвитку мережі соціальних закладів, зокрема для 

бездомних громадян і безпритульних дітей;  
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- виконання інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних 

програм профілактики правопорушень;  

- удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного 

забезпечення профілактичної діяльності тощо. 

В рамках зазначених заходів окрему увагу слід приділити питанням 

криміналістичної профілактики, оскільки злочини є найбільш суспільно-

небезпечними правопорушеннями. 

Зазначені вище та інші заходи профілактики кримінальних правопорушень 

розробляються в рамках кримінального, кримінально-процесуального та 

кримінально-виконавчого права, кримінології та криміналістики.  

Методика розслідування злочинів досліджувалась багатьма вченими на 

дисертаційному рівні, зокрема, Кириленко Н. Ю. (2013) «Методика розслідування 

шахрайства у сфері побутових відносин» [90], Паляничко Д. Г. (2013) «Методика 

розслідування злочинів, пов’язаних із дитячою порнографією» [167], 

Меденцевим А. М. (2015) «Розслідування злочинів, що вчиняються у сфері 

державних закупівель» [155], Четвертаком Д. Ю. (2016) «Методика розслідування 

приховування злочинів» [212], Дмитрієвою Л. В. (2017) «Методика розслідування 

зґвалтувань, вчинених неповнолітніми» [59], Коваленком А. В. (2017) «Основи 

методики розслідування посягань на життя та здоров’я журналістів» [92], 

Пчеліною О. В. (2017) «Теоретичні засади формування та реалізації методики 

розслідування злочинів у сфері службової діяльності» [183] та іншими, однак в 

жодній роботі не досліджувалось питання криміналістичної профілактики 

злочинів. 

У криміналістичній літературі знайшли своє відображення лише окремі 

сторони даної проблеми, які висвітлювалися у роботах  Р. С. Бєлкіна,  

А. І. Вінберга, А. Ф. Волобуєва, В. Ф. Зудіна, Г. Г. Зуйкова, О. Н. Колесніченка, 

В. П. Колмакова, В. О. Коновалової,  В. О. Ледащева, Ф. А. Лопушанського, 

В. Г. Лукашевича, Г. А. Матусовського, Г. М.  Міньковського, І. Я. Фрідмана,  

Б. Холиста, В. М. Шевчука,  В. Ю. Шепітька,  М. П. Яблокова, І. М. Якимова та ін. 
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На думку І. М. Якимова, одним із завдань криміналістики є розробка 

найбільш раціональних способів попередження і припинення правопорушення, 

тобто його профілактика [230, с. 25]. 

В. П. Колмаков вважає, що криміналістична профілактика складається із 

загальних та окремих прийомів і методів. Сукупність криміналістичних прийомів 

і методів, які мають загальний характер і можуть застосовуватися для 

попередження всіх злочинів, була визначена як загальна методика 

криміналістичної профілактики, що є самостійною частиною науки поряд з 

криміналістичною технікою, криміналістичною (слідчою) тактикою й  методикою 

розслідування окремих видів злочинів. Прийоми та методи, що застосовуються 

для профілактики тільки конкретних видів злочинів, які мають окремий характер, 

– це окремі методи криміналістичної профілактики [98, с. 106].  

Вважаємо слушною думку А. І. Вінберга, який зазначав, що складовою 

частиною науки криміналістики є розробка питання профілактики злочинів. 

Вчений пояснював, що на основі вивчення обстановки і умов, у яких учиняються 

різноманітні злочини, способів їх вчинення, узагальнення слідчої та судової 

практики, криміналістика розробляє попереджувальні профілактичні заходи, а 

саме:  

1) технічні засоби попередження злочинів;  

2) технічні та тактичні прийоми виявлення в ході розслідування та судового 

розгляду умов, які сприяють вчиненню злочинів;  

3) тактику попередження намірів на вчинення злочинів, припинення злочинів 

[36, с. 8]. 

На думку Р. С. Бєлкіна, своєрідність і складність побудови криміналістичної 

профілактики, як структурного елементу методики розслідування, полягає в тому, 

що, з одного боку, вона спирається на положення і висновки загальної теорії 

профілактики злочинності, а з іншого – є складовим елементом предмета іншої 

самостійної науки – криміналістики. Таке положення є конкретним проявом 

загальних закономірностей розвитку науки – інтеграції та диференціації наукового 

знання. Їх чинність в сучасних умовах розвитку науки приводить до того, що все 
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більше число об'єктів стає загальним для двох і більше галузей знань, кожна з яких 

досліджує їх в комплексі з іншими або окремо в своєму аспекті, виходячи зі своєї 

мети [20, с. 33].  

В. М. Шевчук пропонує криміналістичну профілактику злочинів 

розглядати у двох аспектах: специфічну діяльність уповноважених законом 

суб'єктів, яка пов'язана з встановленням причин і умов, які сприяють вчиненню 

злочинів, що здійснюються на підставі застосування засобів криміналістичної 

техніки, прийомів, криміналістичної тактики, методів розслідування певних 

злочинів і пов'язана із встановленням причин та умов, що сприяють вчиненню 

злочинів [216, с. 175], та як один з наукових напрямів криміналістичної науки, як 

окрему криміналістичну теорію [215, с. 182], основними напрямами якої можуть 

бути:  

1) дослідження закономірностей утворення, виявлення та дослідження 

слідів-ознак криміногенних обставин, які характерні для тих або інших видів 

злочинів;  

2) дослідження та розробка техніко-криміналістичних і тактичних 

засобів, прийомів і методів виявлення, фіксації та вивчення обставин 

криміногенного характеру, захисту окремих об'єктів від злочинних посягань;  

3) розробка та удосконалення методів, прийомів виявлення та усунення 

причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів;  

4) відокремлення в кожному випадку розслідування об'єктів 

криміналістично-профілактичного вивчення та відповідного впливу;  

5) виявлення та дослідження особливостей типових слідчих ситуацій 

профілактичного характеру, що виникають у процесі розслідування та розробка 

на їх основі головних напрямів діяльності з попередження злочинів;  

6) визначення та прогнозування комплексу профілактичних заходів, 

найбільш  ефективних  і  діючих  у  кожній  з  відокремлених  ситуацій; 

7) розробка та дослідження заходів припинення і попередження при 

підготовці, вчиненні або приховуванні окремих видів злочинів [226, с. 35]. 
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Профілактика правопорушень як теоретична концепція являє собою певну 

систему знань, отриманих у ході узагальнення й аналізу практики боротьби з 

правопорушеннями. У цьому плані вона виступає як сукупність ідей, концепцій, 

наукових гіпотез, що акумулюють знання про профілактичну діяльність 

суспільства, соціальних груп, колективів, громадян, а також держави, її органів та 

інститутів [24, с. 160]. 

Г. А. Матусовський визначав криміналістичну профілактику злочинів як 

діяльність уповноважених суб'єктів і напрям наукових досліджень, який базується 

на загальних кримінологічних рекомендаціях по встановленню причин і умов, що 

сприяють конкретним злочинам, вжиттю спеціальних криміналістичних заходів 

для їх профілактики, запобігання і припинення [152, с. 33]. 

Провівши аналіз думок науковців криміналістів, вважаємо доцільним 

досліджувати криміналістичну профілактику правопорушень, зокрема й 

порушень недоторканності приватного життя, в двох аспектах:  

1) як сферу практичної діяльності правоохоронних органів (органів поліції і 

слідчих);  

2) науковий напрям (теорію, вчення) у криміналістиці.  

Криміналістичні попереджувальні заходи, на думку І. М. Даньшина, є 

предметом криміналістичної профілактики злочинів. До них він відносить тільки  

ті засоби, які призначені та здатні затрудняти або зробити зовсім неможливим 

вчинення злочину певного виду. В цьому плані він пропонує розробку та 

впровадження:  

1) різного роду надійних запираючих пристроїв;  

2) сигналізацій, які призначені для охорони важливих об'єктів; 

3) приладів, які інформують охорону об'єкту про появу сторонніх осіб 

поблизу об'єкту, який охороняється;  

4) застосування сучасних засобів захисту документів від підробки; 

5) методів маркування, розфасовки та продажу товарів з метою 

попередження обману покупців та ін. [57, с. 45-46]. 
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Виходячи з особливостей предмету злочинного посягання при порушенні 

недоторканності приватного життя, вважаємо необхідним доповнити 

запропоновані вище криміналістичні попереджувальні заходи пунктом про 

застосування сучасних засобів захисту конфіденційної інформацію про особу, на 

комп’ютерах, компактних носіях, аккаунтах в соціальних мережах, мережі Internet, 

електронній пошті, Google диску, та iCloud. 

Розглядаючи криміналістичну профілактику порушень недоторканності 

приватного життя в залежності від конкретного вчиненого злочину або групи 

злочинів, необхідно зазначити, що вона проявляється та функціонує як система 

засобів і методів попереджувального впливу. 

Г.А. Матусовський зазначав, що потреби практики, вимоги закону і логіка 

розвитку науки викликали необхідність формування криміналістичної 

профілактики як складової методики розслідування окремих видів злочинів і 

визначив такі основні задачі криміналістичної профілактики злочинів: 

а) дослідження та розроблення закономірностей виявлення і дослідження 

слідів прояву криміногенних обставин (чинників) при підготовці, вчиненні або 

приховуванні окремих видів злочинів;  

б) розроблення та удосконалення техніко-криміналістичних засобів, 

прийомів і методів виявлення, фіксації, дослідження обставин криміногенного 

характеру, захисту окремих об'єктів від злочинних посягань;  

в) удосконалення тактико-криміналістичних прийомів і засобів виявлення й 

усунення обставин криміногенного характеру;  

г) розроблення й удосконалення криміналістичних методів виявлення 

безпосередніх причин злочинів і умов, що сприяли їх вчиненню, а також їх 

профілактики, запобігання і припинення. На його думку криміналістична 

профілактика злочинів, як один з наукових напрямів криміналістики, покликана 

розробляти рекомендації з встановлення обставин, що сприяли вчиненню 

конкретного виду злочинів, які спричинили слідоутворення, а також із 

застосуванням запобіжних заходів криміналістичними методами, прийомами і 

засобами [111, с. 35]. 
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Засоби та методи криміналістичної профілактики злочинів знаходять чіткий 

вираз у нормах кримінально-процесуального закону, які закріплюють збирання, 

дослідження, оцінку та використання доказів у процесуально-тактичному аспекті, 

відкриття провадження, проведення невідкладних і наступних слідчих дій, 

з'ясування та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню конкретного злочину 

[105, с. 245].  

Щодо методів профілактичного впливу, то в ході профілактики порушень 

недоторканності приватного життя варто використовувати як метод переконання й 

виховання, так і метод примусу.  

Переконання як метод профілактики – це комплекс виховних, 

роз'яснювальних заходів, які здійснюються для зміни антисуспільної направленості 

суб'єктів, відносно яких здійснюється профілактика, та закріплення позитивної 

соціальної орієнтації [27, с. 105]. 

Формою реалізації методу переконання та виховання є профілактична бесіда. 

Ефективність її у багатьох випадках визначається вмінням особи, яка її проводить 

(у даному випадку співробітника правоохоронних органів: слідчого, оперативного 

співробітника, дільничного інспектора) застосовувати психолого-педагогічні 

прийоми виховного впливу: роз'яснення (понять приватне життя та конфіденційна 

інформація, допустимих меж втручання в приватне життя), порівняння (розповіді 

про наслідки втручання в приватне життя на основі практики), заохочення, надання 

довіри та ін. 

Поряд з виховними заходами співробітник активно застосовує і профілактичні 

заходи примусового характеру. До основних профілактичних заходів примусу 

відносяться: притягнення до відповідальності та/або затримання.  

Варто зазначити, що викриття фактів і подій злочинної діяльності на 

практиці реалізується шляхом створення системи джерел через стабільні канали 

надходження інформації, до якої слід віднести й оперативні джерела. 

Накопичення, систематизація та використання такої інформації спрямована на 

розкриття,  розслідування та попередження злочинів. Отримання, збирання, 

систематизація й аналіз такої інформації, необхідні для прийняття управлінських 
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і тактичних рішень протидії злочинності. Цю інформацію, відповідно до ст. 17 

Закону України «Про інформацію» слід називати  правовою  інформацією. Під 

нею розуміють будь-які відомості про право,  його систему,  джерела,  

реалізацію,  юридичні  факти,  правовідносини, правопорядок,  правопорушення 

і боротьбу з ними та їх профілактику тощо [76]. 

Діяльність слідчого з профілактики злочинів при розслідуванні кримінальних 

справ складається з: 

- виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів; 

- прийняття відповідних заходів по їх усуненню. 

На нашу думку, діяльність слідчого по виявленню причин і умов, які сприяли 

вчиненню злочину – це процес, який вимагає від слідчого певних знань і 

практичних навичок. Причини порушення недоторканності приватного життя – це 

ті активні фактори, які викликають у певної особи інтереси, мотиви для його 

вчинення. В основі злочинної мотивації до вчинення даного виду злочину, як 

суб'єктивного психофізіологічного процесу знаходяться певні негативні риси 

особистості: користь, правовий нігілізм, егоїзм, кар'єризм тощо. 

Тому встановлення причин конкретного злочину складається з вивчення 

особистості обвинуваченого, визначенні його негативних рис, які в конкретній 

життєвій ситуації привели до вчинення ним злочину. Усунення причин злочину 

пов'язано із застосуванням до обвинуваченого (підсудного, засудженого) певних 

примусових, виховних і виправно-трудових заходів під час досудового і судового 

слідства, призначення кримінального покарання та його виконання [40, с. 24]. 

Умова ж – відносно пасивний фактор, який тільки сприятливо впливає на 

розвиток причинного зв'язку, але безпосередньо не породжує наслідку злочину 

[79, с. 42-52]. 

В юридичній літературі існує декілька точок зору відносно характеру 

діяльності слідчого з виявлення причин і умов, які сприяли вчиненню злочину. 

Одні автори вважали, що причини і умови, які сприяли вчиненню злочину, повинні 

встановлюватись процесуальним шляхом [150, с. 16], а інші – що вони можуть 

встановлюватися і не процесуальним шляхом [142, с. 102].  
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Виходячи з зазначеного вище, ми вважаємо доцільним доповнити ст. 40 

КПК України обов’язком слідчого виявляти причини та умови, які сприяли 

вчиненню правопорушень та надавати рекомендації, щодо їх усунення.  

Також необхідним, на нашу думку є внесення змін до ст. 91 КПК України 

шляхом її доповнення обставинами виявлення причин та умов, які сприяли 

вчиненню правопорушення, що підлягають доказуванню. 

Ці зміни в законодавстві дадуть змогу розвивати криміналістичну 

профілактику як систему криміналістичних засобів, прийомів і методів 

профілактичного характеру, що є складовим елементом профілактики 

правопорушень, адже вона спрямована на виконання завдань кримінального 

судочинства та зменшення рівня злочинності в державі. 

Підсумовуючи думки вчених, варто зазначити, що криміналістика виникла 

та розвивається як наука, яка сприяє розкриттю, розслідуванню та 

попередженню злочинів. 

Криміналістична профілактика ж як один з наукових напрямів 

криміналістики покликана розроблювати рекомендації зі встановлення обставин 

злочину на підставі вивчення практики застосування попереджувальних  заходів. 

Криміналістична профілактика злочинів, зокрема і порушень недоторканності 

приватного життя, як специфічна система, є інтегрованою сукупністю елементів 

і специфічних об'єктів управлінського впливу уповноважених на те суб'єктів. 

До головних завдань криміналістичної профілактики порушень 

недоторканності приватного життя в комплексі з загальною теорією 

криміналістики входить також розробка наукових положень, які відображають її 

можливості в попередженні даного виду злочину, а криміналістичні засоби і 

методи профілактики спрямовані на своєчасне припинення, запобігання, 

попередження, унеможливлення вчинення злочину. 
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Висновки до розділу 3 

 

Подальший етап розслідування є найтривалішим та вирішальним етапом 

роботи з розслідування, що потребує високої професійної майстерності слідчого, 

його вміння застосовувати відповідні комплекси методів і засобів у вирішенні всіх 

завдань досудового розслідування, у використанні здобутої інформації з метою 

повного й об’єктивного доказування обставин злочину, що розслідується. 

Провівши аналіз робіт, присвячених методикам розслідування злочинів 

окремих видів, зокрема подальшому етапу розслідування злочинів, можна зробити 

висновок, що значна кількість науковців-криміналістів виділяє такі основні 

завдання подальшого етапу розслідування:  

а) формування системи доказів по обвинуваченню особи у вчиненні злочину 

(встановлення злочинної діяльності в повному обсязі);  

б) встановлення всіх співучасників злочину і збір доказів для їх 

обвинувачення;  

в) встановлення причин і умов, що сприяли вчиненню злочину і прийняття 

заходів щодо їх усунення;  

г) забезпечення відшкодування матеріальних збитків, заподіяних злочином, 

та можливої конфіскації майна; 

д) збір інформації про особистість обвинуваченого, необхідної для 

винесення справедливого вироку. 

Проаналізувавши узагальнення матеріалів слідчої та судової практики ми 

дійшли висновку, що типові слідчі ситуації подальшого етапу розслідування 

порушень недоторканності приватного життя визначаються наявністю або 

відсутністю підозрюваного та позицією, що займає підозрюваний при пред'явленні 

йому підозри, а саме: визнає себе винним повністю; визнає себе винним частково; 

не визнає себе винним в вчиненні злочину (заперечує підозру). 

Виходячи з запропонованої нами класифікації, ми вважали доцільним 

дослідити запропоновані в підрозділі 3.1. слідчі ситуації подальшого етапу 

розслідування порушень недоторканості приватного життя та алгоритми дій 
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слідчого з їх вирішення. 

Виходячи з запропонованих слідчих ситуацій подальшого етапу розслідування 

порушень недоторканності приватного життя, можемо зробити висновок, що 

основним завданням подальшого етапу розслідування є пошук речових та інших 

доказів, що викривають підозрюваного у вчиненні злочину. Цьому періоду 

розслідування часто притаманні складні конфліктні слідчі ситуації взаємодії 

слідчого з підозрюваним або обвинуваченим. Викриття підозрюваного і 

обвинуваченого досягається за допомогою застосування різних подальших дій 

слідчого і судових експертиз. 

Нами було досліджено такі слідчі дії подальшого етапу розслідування 

порушень недоторканності приватного життя, як: повторний допит, повторний 

обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, пред’явлення для впізнання. 

На нашу думку позитивний результат розслідування та розкриття порушень 

недоторканності приватного життя залежить від наявності криміналістичних 

рекомендацій щодо ефективного використання спеціальних знань та від їх 

кваліфікованого застосування. 

Обізнаність особи, яка здійснює процесуальне керівництво, інформацією про 

спеціальні знання, їх форми та методи використання відіграє важливу роль під час 

вирішення завдань, що виникають при розслідуванні порушень недоторканності 

приватного життя. 

Аналіз слідчої та судової практики дає змогу виділити наступні особливості 

використання спеціальних знань в ході подальшого етапу розслідування порушень 

недоторканості приватного життя. Ними, на нашу думку, є залучення спеціалістів 

в сфері комп’ютерних технологій, електроніці (аудіо, фото та відео техніці), 

телекомунікаціях, інформаційних технологій програмного забезпечення та інших, 

та проведення таких криміналістичних експертиз: дактилоскопічна експертиза; 

технічна експертиза документів; комп’ютерно-технічна експертиза; фототехнічна 

експертиза; психофізіологічна експертиза з використанням поліграфа.  

На нашу думку захист від кримінальних правопорушень полягає перш за все в 

проведенні профілактики правопорушень, а не лише в притягненні до 
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відповідальності винних у їх вчиненні, тому ми вважаємо, що криміналістика 

виникла та розвивається як наука, яка сприяє розкриттю, розслідуванню та 

попередженню злочинів. 

Криміналістична профілактика, як один з наукових напрямів криміналістики 

покликана розроблювати рекомендації зі встановлення обставин злочину на 

підставі вивчення практики застосування попереджувальних  заходів. 

Криміналістична профілактика злочинів, зокрема і порушень недоторканності 

приватного життя, як специфічна система, є інтегрованою сукупністю елементів і 

специфічних об'єктів управлінського впливу уповноважених на те суб'єктів. 

На нашу думку доцільним є доповнити ст. 40 КПК України обов’язком 

слідчого виявляти причини та умови, які сприяли вчиненню правопорушень та 

надавати рекомендації, щодо їх усунення.  

Також необхідним, на нашу думку є внесення змін до ст. 91 КПК України 

шляхом її доповнення обставинами виявлення причин та умов, які сприяли 

вчиненню правопорушення, що підлягають доказуванню. 

Ці зміни в законодавстві дадуть змогу розвивати криміналістичну 

профілактику як систему криміналістичних засобів, прийомів і методів 

профілактичного характеру, що є складовим елементом профілактики 

правопорушень, адже вона спрямована на виконання завдань кримінального 

судочинства та зменшення рівня злочинності в державі. 

До головних завдань криміналістичної профілактики порушень 

недоторканності приватного життя в комплексі з загальною теорією 

криміналістики входить також розробка наукових положень, які відображають її 

можливості в попередженні даного виду злочину, а криміналістичні засоби і 

методи профілактики спрямовані на своєчасне припинення, запобігання, 

попередження, унеможливлення вчинення злочину. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації на підставі положень загальної теорії криміналістики, 

результатів узагальнення судової та слідчої практики, чинного кримінального і 

кримінального процесуального законодавства вирішено наукове завдання з 

формування теоретичних криміналістичних засад і практичних рекомендацій, 

спрямованих на удосконалення розслідування порушень недоторканності 

приватного життя. Обґрунтовано низку теоретичних положень і рекомендацій, 

що мають теоретичне та практичне значення, зокрема:  

1. Структурними елементами криміналістичної характеристики порушень 

недоторканності приватного життя є наступні.  

1) Предмет безпосереднього злочинного посягання при вчиненні порушень 

недоторканності приватного життя, яким можуть бути всі можливі об’єкти 

матеріального світу, у яких міститься конфіденційна інформація про особу. До 

таких об’єктів відносимо різні види документів, у тому числі фото-, відеозаписи, 

цифрові файли. За джерелом походження їх доцільно класифікувати  на а) 

офіційні (видані, або такі, що формуються органами, установами, 

підприємствами) – свідоцтва про народження, про укладення або розірвання 

шлюбу, інші документи, що посвідчують цивільний стан особи; довідки про 

місце реєстрації, документи, що містять відомості про стан здоров’я, фінансові 

документи тощо; б) приватні (листи, щоденники, короткі записи та ін.).  

Предметом безпосереднього злочинного посягання є й інша категорія 

об'єктів (не документів), а саме: 1) предмети матеріального світу, які: зберігають 

різноманітну конфіденційну інформацію про особу (мобільні телефони та інші 

портативні пристрої (планшети, ноутбуки, карти пам’яті, flash-накопичувачі та 

ін.) та є приватними; 2) зберігають конфіденційну інформацію про особу певного 

виду та не належать до об’єктів приватного користування (сервери, жорсткі 

диски комп’ютерів та їх мереж, накопичувачі інформації тощо); 3) через сам 

факт свого існування у конкретної особи свідчать про певний аспект її 
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приватного життя (предмети певного релігійного культу, дитячі речі в салоні 

автомобіля, література певної тематики та ін.). 

2) Спосіб порушення недоторканості приватного життя, що включає в себе 

підготовку до вчинення, безпосереднє вчинення кримінального правопорушення 

та дії з приховання його слідів.  

Підготовка до вчинення порушення недоторканності приватного життя 

здійснюється шляхом: спостереження за фізичною особою з метою виявлення 

місця знаходження певної конфіденційної інформації; входження до близького 

кола особи з метою отримання доступу до особистих речей особи, в яких 

міститься  конфіденційна інформація; ознайомлення з місцем ймовірного 

знаходження конфіденційної інформації (дослідження плану будинку, квартири 

або іншого приміщення, тощо); пошук пособників, виконавця (співвиконавця); 

відшукування та (або) придбання технічних засобів, необхідних для збирання та 

(або) вилучення конфіденційної інформації; пристосування технічних засобів 

для полегшення їх використання під час вчинення кримінального 

правопорушення; усунення можливих чи наявних перешкод вчинення 

кримінального правопорушення; розробки плану, згідно з яким злочинець 

шляхом використання неправдивої інформації отримає від особи  конфіденційну 

інформацію; підготовка місця (способу) зберігання отриманої конфіденційної 

інформації; підготовка алібі, тощо. 

Безпосередньо спосіб вчинення порушень недоторканності приватного 

життя полягає у  діях  злочинця, що являють собою:  

– збирання конфіденційної інформації про особу, яким є незаконне 

одержання неуповноваженим на це суб'єктом відомостей, що становлять 

конфіденційну інформацію про особу чи незаконне заволодіння певними 

матеріальними об’єктами, що містять таку інформацію;  

– зберігання конфіденційної інформації про особу, яке відбувається в 

місцях, оптимально обладнаних для збереження носія з цією інформацією: 

приміщеннях (приватний будинок, квартира, кімната в готелі, дача, садовий 

будинок, офіс, тощо); сейфових скриньках банків; тайниках (закопані в землі, 
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сховані в дуплі дерева, тощо); тримання носія цієї інформації постійно при собі, 

використовуючи різні портативні носії або в інший спосіб; 

– використання конфіденційної інформації про особу, що полягає в 

користуванні злочинцем відомостями, які стосуються обставин життєдіяльності 

конкретної особи для задоволення своїх певних потреб, таких як одержання 

вигоди, помста, тощо; 

– поширення конфіденційної інформації про особу – це повідомлення 

змісту такої інформації про особу шляхом розголошення  без її згоди та/або 

передачу матеріального носія, в якому зафіксована ця інформація; 

– зміну конфіденційної інформації про особу, яка полягає у вчиненні будь-

яких дій, внаслідок яких ця інформація перестає бути достовірною, шляхом 

викривлення та спотворення відомостей, що стосуються приватного життя цієї 

особи. Такі зміни можуть мати відношення до особистих даних, різних 

офіційних документів, як на паперових, так і електронних носіях; 

– знищення конфіденційної інформації про особу, тобто повна фізична 

ліквідація інформації або ліквідація таких її елементів, які впливають на зміну 

істотних ідентифікуючих інформацію ознак.  

Спосіб приховання порушень недоторканності приватного життя включає в 

себе такі дії злочинця: знищення носіїв (як паперових, так і електронних) 

конфіденційної інформації про особу; знищення слідів перебування злочинця у 

місці готування або вчинення злочину; знищення фотографій, відеозаписів, які 

можуть вказати на контактування злочинця з потерпілим; підкуп свідків та 

інших осіб, які не володіють інформацією про злочин та особу злочинця, однак, 

можуть допомогти у визначенні такої  особи або прямо вказати на неї, тощо.  

3) Типова слідова картина порушень недоторканності приватного життя, що 

включає в себе відображення події та інших обставин кримінального 

правопорушення у свідомості людей, а також матеріальні зміни, що утворилися 

внаслідок діяльності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення у формі 

матеріальних та електронних слідів. 
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Типовими слідами даної категорії злочинів є такі: матеріально-фіксовані 

сліди: рук, взуття, макро- та мікросліди, одорологічні сліди тощо (у 32% 

проаналізованих кримінальних проваджень); уявні образи в пам’яті потерпілих, 

свідків (у 24% проаналізованих кримінальних проваджень); технічне обладнання 

різного призначення: обладнання для спостереження за потерпілим, обладнання 

для прослуховування телефонних розмов, фототехніка та ін. (у 17% 

проаналізованих кримінальних проваджень); предмети та речі, залишені 

злочинцем на місці події (у 9% проаналізованих кримінальних проваджень); 

електронні сліди (записи в телефоні, текстові повідомлення тощо) (у 7% 

проаналізованих кримінальних проваджень). 

4) Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики порушень 

недоторканності приватного життя характеризується таким чином: 

правопорушення вчиняється особами чоловічої статі у віці від 18 до 55 років; 

специфічні знання та навички, отримані під час роботи в правоохоронних 

органах, військових формуваннях, у засобах масової інформації й інших 

установах та організаціях використовувалися у 82 % від загальної кількості 

вивчених проваджень. Серед них 46 % осіб, що вчинили злочин досліджуваного 

виду, були правоохоронцями, 19 % – військовослужбовцями, 23 % – 

журналістами та 12 % – представниками інших професій На момент вчинення 

злочину 76 % злочинців не перебували в трудових відносинах. 

У більшості випадків (92 %) мотивом вчинення правопорушення є 

прагнення особистого збагачення (шантаж чи вимагання винагороди), помсти – 

1 провадження, отримання інформації з метою її подальшого використання у 

власних цілях (без оприлюднення) – 1 провадження, бажання зіпсувати ділову 

репутацію, зазіхання на повагу до гідності та честі – 1 провадження.  

2. Кримінальне провадження щодо порушення недоторканності 

приватного життя може бути розпочате  слідчим, прокурором виключно на 

підставі заяви потерпілого, тобто у формі приватного обвинувачення. Заява не 

може ґрунтуватися на здогадках та припущеннях заявника.  
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Встановлені випадки подання заяви про вчинене порушення 

недоторканності приватного життя особою, яка збирала, зберігала, 

використовувала чи поширювала конфіденційну інформацію про особу з 

порушенням встановленого чинним законодавством України порядку, а також  

подання заяв особами, які були пособниками при зборі конфіденційної 

інформації, але у зв’язку з різними обставинами бажають припинити злочинну 

діяльність (страх притягнення до кримінальної відповідальності, щире каяття 

тощо). Подання такої заяви є вольовим актом особи та свідчить про її небажання 

продовжувати злочинну діяльність та прагнення пом’якшити покарання за 

вчинене правопорушення. Така заява повинна прийматися службовою особою з 

подальшим повідомленням особи, чиї права було порушено. Після отримання 

заяви від потерпілого дані вносяться до ЄРДР на загальних підставах та саме 

заява потерпілого вважається приводом для початку досудового розслідування. 

3. На початковому етапі розслідування порушень недоторканності 

приватного життя типові слідчі ситуації класифіковано за такими підставами: 1) 

за наявністю інформації про час вчинення злочину: потерпілий повідомляє про 

факт збирання та зберігання конфіденційної інформації щодо нього та про час і 

місце її поширення; потерпілий повідомляє про факт збирання та зберігання 

конфіденційної інформації щодо нього, але час і місце її поширення йому не 

відоме; 2) за наявністю інформації про особу злочинця: порушення вчинено 

відомою потерпілому особою; порушення вчинено невідомою потерпілому 

особою (виконавець), проте потерпілий знає про наявність замовника злочину 

(організатор) особа якого йому відома; порушення вчинено невідомою 

потерпілому особою; 3) за моментом затримання особи: злочинець затриманий 

на місці вчинення кримінального правопорушення в момент збирання, 

знищення, поширення конфіденційної інформації тощо; злочинець затриманий 

безпосередньо після вчинення протиправних діянь; злочинець затриманий в 

момент повідомлення власнику конфіденційної інформації про наміри 

використати наявну в нього інформацію; злочинець не затриманий і його особа 

не встановлена. 



 

 

 

201  

4. Типовими слідчими версіями початкового етапу розслідування 

порушень недоторканності приватного життя є: 1) порушення недоторканності 

приватного життя вчинене за тих обставин, про які повідомив потерпілий; 2) 

порушення недоторканності приватного життя вчинене у сукупності з іншими 

кримінальними правопорушеннями (зловживання службовим становищем, 

тощо); 3) спочатку умисел злочинця був спрямований на вчинення іншого 

кримінального правопорушення (шахрайство, тощо), але потім було вчинене 

порушення недоторканності приватного життя; 4) здійснене інсценування 

порушення недоторканності приватного життя потерпілим;  5) має місце обмова 

потерпілим конкретної особи, порушення недоторканності приватного життя 

вчинене не було. 

5. Для вирішення слідчих ситуацій початкового етапу розслідування, з 

метою перевірки версій, що висуваються у кожній з них, у кримінальних 

провадженнях про порушення недоторканності приватного життя проводиться 

комплекс початкових слідчих (розшукових) дій, організаційні й тактичні 

особливості яких, зумовлені, в першу чергу, специфікою предмета злочинного 

посягання й способом вчинення злочину. 

При розслідуванні порушень недоторканності приватного життя, об'єктами 

слідчого огляду є: 1) елементи інформаційної сфери (середовища), такі як носії 

інформації, засоби обробки інформації, засоби захисту інформації і т.д.; 2) 

знаряддя злочину, що складаються зі спеціальних технічних засобів негласного 

отримання інформації, допоміжних приладів, пристроїв та обладнання; 3) 

ділянки приміщень та місцевості на яких розташовані інформаційні ресурси, а 

також використані для розміщення спеціальних технічних засобів. 

До слідчого огляду необхідно залучати спеціалістів в таких галузях, як: 

комп’ютерно-технічна; засобів зв’язку; спеціальних технічних засобів, 

призначених для негласного отримання інформації; засобів захисту інформації; 

організації і тактики інформаційно-розвідувальної роботи. 

При розслідуванні порушень недоторканності приватного життя допити 

свідків і потерпілого проводяться з використанням загальних тактичних 
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рекомендацій для безконфліктних слідчих ситуацій допиту. Особливе значення 

для ефективного проведення цієї слідчої дії має підготовка до  допиту, в тому 

числі вивчення особистості допитуваного. 

6. Типовими слідчими ситуаціями подальшого етапу розслідування 

порушень недоторканності приватного життя є наступні: Ситуація 1. Після 

проведення першочергових слідчих (розшукових) дій доказова інформація 

(сліди, що залишив злочинець, технічні записи, тощо), яка б вказувала на 

конкретну особу злочинця, відсутня. Свідки не встановлені. Особа злочинця не 

відома. Злочинець не виходив з потерпілим на зв’язок,  не висував своїх вимог 

та не повідомляв про подальші дії стосовно отриманої злочинним шляхом 

конфіденційної інформації. Оприлюднення конфіденційної інформації не було. 

Ситуація 2. Після проведення першочергових слідчих (розшукових) дій 

виявлено достатньо доказової інформації (сліди, що залишив злочинець, технічні 

записи, тощо), яка вказує на конкретну особу злочинця.  Встановлені свідки, які 

бачили підозрюваного недалеко від місця вчинення злочину незадовго після 

його вчинення. Особа підозрюваного відома, але не затримана та повідомлення 

про підозру йому не вручено. Оприлюднення конфіденційної інформації не було. 

Ситуація 3. Після проведення першочергових слідчих (розшукових) дій  не 

виявлено достатньої сукупності доказової інформації, яка б вказувала на 

зазначену в заяві потерпілого конкретну особу. Зазначена в заяві потерпілого 

особа не визнає себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення. 

Ситуація 4. Після проведення першочергових слідчих (розшукових) дій  не 

виявлено достатньої сукупності доказової інформації, яка б вказувала на 

зазначену в заяві потерпілого та показаннях свідків конкретну особу. 

Підозрюваний не визнає себе винуватим у вчиненні злочину (заперечує підозру). 

Запропоновано алгоритм дій слідчого в кожній з них. 

7. Особливістю використання спеціальних знань в ході подальшого етапу 

розслідування порушень недоторканності приватного життя є залучення 

спеціалістів у сфері комп’ютерних технологій, електроніки (аудіо, фото та відео 
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техніки), телекомунікацій, інформаційних технологій програмного забезпечення 

та ін. 

На подальшому етапі розслідування порушень недоторканності приватного 

життя призначаються такі судові експертизи: 1) дактилоскопічна експертиза 

забезпечує можливості ідентифікації особи за папілярними лініями долонних 

поверхонь рук на документах та інших об’єктах, яких торкався злочинець; 

2) техніко-криміналістична експертиза документів – забезпечує можливості: 

встановити спосіб та час виготовлення документа та/або його окремих частин, 

що містить конфіденційну інформацію про особу потерпілого; встановити факт 

та спосіб внесення змін до документа (монтаж), що містить конфіденційну 

інформацію про особу потерпілого; виявити первинний зміст документа до якого 

вносились зміни, що містить конфіденційну інформацію про особу потерпілого; 

встановити належність частин одному документу, що містить конфіденційну 

інформацію про особу потерпілого; ідентифікувати технічні засоби, що 

використовувались для виготовлення документів та/або внесення до них змін; 

ідентифікувати вироби та матеріали, що використовувались для виготовлення 

документів та/або внесення до них змін; 3) комп’ютерно-технічна експертиза – 

забезпечує можливості: встановити факти й обставини, пов’язані із 

закономірностями створення, обробки та збереження файлів, що містять 

конфіденційну інформацію про особу потерпілого, на комп’ютерах, компактних 

носіях інформації, у мережі Internet, шляхом використання електронної пошти, 

Google диску, та iCloud; ідентифікувати IP-адресу комп’ютера (Internet Protocol 

address) тобто  унікальний числовий номер мережевого рівня, який 

використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які 

побудовані з використанням протоколу ТСР/ІР (мережі Internet) для визначення 

комп’ютера в локальній мережі (одне приміщення, організація або 

підприємство); 4) фототехнічна експертиза (призначається для встановлення 

часу та обставин виготовлення зображень, зокрема, встановлення факту та 

способу монтажу зображених відомостей, що містять конфіденційну інформацію 

про особу потерпілого. При наданні на фототехнічну експертизу цифрових 
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знімків проводиться комплексне дослідження із застосуванням спеціальних 

знань у галузі комп’ютерно-технічної̈ експертизи); 5) судово-психологічна 

експертиза з використанням поліграфа (призначається з метою перевірки 

достовірності інформації, що надається особою). 

8. Виходячи з особливостей предмету злочинного посягання при вчиненні 

порушень недоторканності приватного життя, вважаємо необхідним доповнити 

загальновизнані криміналістичні попереджувальні заходи пунктом про 

застосування сучасних засобів захисту конфіденційної інформації про особу на 

комп’ютерах, компактних носіях, аккаунтах в соціальних мережах, мережі 

Internet, електронній пошті, Google диску, та iCloud. 

Отже, вибір теми дисертації обумовлений обґрунтованою практичною 

значущістю досліджуваної проблеми, відсутністю її наукової розробленості, а 

також потребою впровадження відповідних наукових результатів у практичну 

діяльність органів досудового розслідування. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

Зведені дані анкетування та опитування слідчих та оперативних 
працівників МВС України (168 осіб), прокурорів, які здійснюють 
процесуальне керівництво (35 осіб), слідчих суддів (25 осіб) щодо 

розслідування порушень недоторканності приватного життя (усього – 228 
респондентів) 

 
1. Чи маєте Ви професійний досвід роботи, пов’язаний із досудовими 

розслідуваннями порушень недоторканності приватного життя?  
а) так – 178 осіб, що становить 78% опитаних; 
б) ні –  50 осіб, що становить 22% опитаних. 
 
2. Ваш загальний стаж роботи в практичному підрозділі: 
а) до 1 року - 11 осіб, що становить 5% опитаних; 
б) до 3 років – 57 осіб, що становить 25% опитаних; 
в) до 5 років -  109 осіб, що становить 48% опитаних; 
г) понад 5 років – 23 особи, що становить 10% опитаних; 
д) понад 10 років – 28 осіб, що становить 12% опитаних. 
 
3. Чи вважаєте Ви ефективною роботу правоохоронних органів України 

при розслідуванні порушень недоторканності приватного життя? 
а) так – 137 осіб, що становить 60% опитаних; 
б) ні – 41 особа, що становить 18% опитаних; 
в) важко відповісти – 50 осіб, що становить 22% опитаних. 
 
4. Чи маєте Ви уявлення щодо основних методичних засад розслідування 

порушень недоторканності приватного життя? 
а) так – 52 особи, що становить 23% опитаних; 
б) можу назвати версії – 23 особи, що становить 10% опитаних; 
в) можу  сформулювати послідовність процесуальних дій характерних для 

початку досудового розслідування – 57 осіб, що становить 25% опитаних; 
г) важко відповісти – 96 осіб, що становить 42% опитаних. 
 
5. Чи є певна специфіка розслідування порушень недоторканності 

приватного життя, що дозволяє виділити її в окрему методику розслідування? 
а) так – 187 осіб, що становить 82% опитаних; 
б) ні – 0 осіб; 
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в) важко відповісти –  41 особа, що становить 18% опитаних. 
 
6. Із чим, на Вашу думку, пов’язані головні недоліки у процесі 

розслідування порушень недоторканності приватного життя?  
а) недосконалість законодавчої бази – 73 особи, що становить 32% опитаних; 
б) протидія розслідуванню –21 особа, що становить 9% опитаних; 
в) недосконалість матеріально-технічного забезпечення  - 109 осіб, що 

становить 48% опитаних; 
г) важко відповісти – 25 осіб, що становить 11% опитаних. 
 
7. Чи вважаєте Ви, що відсутність сучасних науково-практичних 

рекомендацій щодо розслідування порушень недоторканності приватного життя 
впливає на ефективність розслідування правопорушень цього виду?  

а) так – 214 осіб, що становить 94% опитаних; 
б) ні – 0 осіб; 
в) важко відповісти – 14 осіб, що становить 6% опитаних. 
 
8. Чи є необхідність у розробці сучасних науково-практичних 

рекомендацій щодо розслідування порушень недоторканності приватного життя?  
а) є необхідність у розробці сучасних науково-практичних рекомендацій щодо 

розслідування порушень недоторканності приватного життя – 214 осіб, що 
становить 94% опитаних; 

б) немає такої необхідності – 14 осіб, що становить 6% опитаних. 
 
9. Яка форма науково-практичних рекомендацій щодо розслідування 

порушень недоторканності приватного життя є для Вас найбільш прийнятною й 
корисною? 

а) сучасна методика розслідування порушень недоторканності приватного 
життя – 196 осіб, що становить 86% опитаних; 

б) статті в наукових журналах щодо окремих проблем розслідування – 25 осіб, 
що становить 11% опитаних; 

в) інше – 7 осіб, що становить 3% опитаних. 
 
10. Які відомості з зазначених Ви вважаєте конфіденційними? 
а) місце роботи (джерело доходів)  - 30 осіб, що становить 13% опитаних; 
б) паспортні дані (П.І.Б., місце народження та прописки, дата народження 

і т.д.) - 59 осіб, що становить 26% опитаних; 
в) матеріальне становище - 52 осіб, що становить 23% опитаних; 
г) коло спілкування - 27 осіб, що становить 12% опитаних; 
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д) стан здоров'я - 17 осіб, що становить 7% опитаних; 
е) абсолютно всі відомості - крім тих, які особа сама забажає повідомити 

– 34 особи, що становить 15% опитаних; 
ж) важко відповісти – 9 осіб, що становить 4% опитаних. 
 
11. Які слідчі дії варто проводити на подальшому етапі розслідування 

порушень недоторканності приватного життя? 
а) допит підозрюваного - 141особа, що становить 62% опитаних;  
б) обшук або огляд житла чи іншого володіння особи - 52 особи, що 

становить 23% опитаних; 
в) пред’явлення для впізнання – 35 осіб, що становить 15% опитаних; 
 
12. Чи є необхідність у криміналістичній профілактиці порушень 

недоторканності приватного життя? 
а) так – 210 осіб, що становить 92% опитаних; 
б) ні – 0 сіб; 
в) важко відповісти – 18 осіб, що становить 8% опитаних. 

 

ДОДАТОК Б 

Типові сліди порушень недоторканності приватного життя 

 

 

предмети та речі, 
залишені 

злочинцем на місці 
події
10%

матеріально-
фіксовані сліди

36%

технічне 
обладнання різного 

призначення 
19%

уявні образи у 
пам’яті потерпілих, 

свідків
27%

електронні сліди
8%
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ДОДАТОК В 
 

Соціальні ознаки та властивості особи злочинця  
як елемента криміналістичної характеристики порушень недоторканності 

приватного життя 
 

 

 

82%

11%
7%

перебувають в шлюбі та мають дітей розлучені та утримують дітей

не перебували у шлюбі та не мають дітей

Правоохоронці
46%

військовослужбов
ці

19%

журналісти
23%

представники 
інших професій

12%

СПЕЦИФІЧНІ ЗНАННЯ ТА НАВИЧКИ ОТРИМАНІ 
ПІД ЧАС РОБОТИ
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ДОДАТОК Г 
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ДОДАТОК Д 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ О. В. ТКАЧ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Ткач О.В. Предмет злочинного посягання як елемент криміналістичної 

характеристики порушень недоторканості приватного життя. Юрист України. 

2014. № 4 (29). С. 136-141. 

2. Ткач О.В.  Спосіб вчинення злочину як елемент криміналістичної 

характеристики порушень недоторканності приватного життя. Форум права. 2015. 

№ 1. С. 318-322. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2015_1_52 (дата 

звернення 20.03.2019). 

3. Ткач О.В. Слідова картина як джерело доказової інформації при 

розслідуванні порушень недоторканості приватного життя. Вісник кримінального 

судочинства. 2015. № 4. С. 192-197.  

4. Ткач О.В. Особливості початку досудового розслідування порушень 
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