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АНОТАЦІЯ 

 

Жалдак І.А. Тактика одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» (081 – 

Право). –  Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2019. 

Дисертацію присвячено формуванню теоретичних положень та практичних 

рекомендацій тактики одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб під 

час розслідування кримінальних правопорушень.  

За результатами проведених досліджень аргументовано, що одночасний 

допит двох чи більше вже допитаних осіб характеризується рядом ознак, що 

дають підстави розглядати його не як різновид допиту (згідно ч. 9 ст. 224 КПК 

України), а як окрему слідчу (розшукову) дію. Сформовано її авторське 

визначення: «слідча (розшукова) дія, що полягає у допиті по черзі у присутності 

один одного двох чи більше вже допитаних за однаковими обставинами 

кримінального провадження осіб, аналізі й безперервному порівнянні 

(співставленні) показань для з’ясування причин розбіжностей у їх показаннях з 

метою перевірки отриманих доказів у кримінальному провадженні». За 

результатами досліджень визначено кримінальні процесуальні засади  проведення 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб та запропоновано 

сформувати окрему статтю 224-1 КПК України.  

З’ясовано особливості проведення аналогічних одночасному допиту двох чи 

більше вже допитаних осіб процесуальних дій відповідно законодавства і 

практики іноземних держав. Досліджувану процесуальну дію слід відносити до 

одного з найдавніших методів пізнавальної діяльності слідчого, прокурора, що за 

змістом відповідає сучасному розумінню «конфронтації» (протиборство, 

протистояння) – саме таку назву в більшості країн Європейського Союзу має 

процесуальна дія, подібна за змістом одночасному допиту двох чи більше вже 
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допитаних осіб. Вивчено зарубіжний досвід (Іспанії, Литви, Польщі, Словаччини, 

Угорщини, Франції, Швеції) та надано пропозиції щодо його імплементації до 

КПК України та правозастосовної діяльності.  

Заходи підготовки до проведення одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб висвітлено відповідно до складових: інформаційної (комплексний 

аналіз джерел інформації) організаційної (проведення одночасного допиту за 

найбільш сприятливих умов); тактичної (вивчення об’єкту тактичного впливу, 

відбір та підготовка тактичних прийомів або їх комбінацій відповідно до слідчої 

ситуації). Підсумком підготовчого етапу є складання плану (бажано – 

письмового) слідчої (розшукової) дії, який має містити: завдання одночасного 

допиту та перелік розбіжностей, причини яких повинні бути з’ясовані; час і місце 

одночасного допиту, застосовувані технічні засоби; питання, які слід задати 

кожному з допитуваних; розподіл завдань між учасниками; визначення черговості 

постановки запитань; відомості про наявні докази, що дозволяють піддати 

сумніву помилкові або неправдиві показання; заходи щодо недопущення змови 

допитуваних осіб; заходи, які повинні бути вжиті після одночасного допиту 

(відповідно до варіанту досягнення завдань слідчої (розшукової) дії і навпаки – за 

умови невдачі).  

Сформовано алгоритм дій слідчого, прокурора на робочому етапі 

одночасного допиту двох чи більше осіб, що включає такі основні 

заходи: перевірка особи учасників; роз’яснення їх прав та обов’язків залежно від 

процесуального статусу,  повідомлення про застосування технічних засобів; 

встановлення факту знайомства осіб та їх стосунків; пропонування особам по 

черзі дати показання про ті обставини, для з’ясування яких проводиться 

одночасний допит (як правило, у першу чергу, надається можливість висловитись 

особі, яка, ймовірно, надавала правдиві показання); постановка запитань 

учасникам (оголошувати показання попередніх допитів, дозволяється лише після 

дачі учасниками показань на одночасному допиті), пред’явлення речових доказів, 

оголошення висновків експертиз;  надання права учасникам одночасного допиту 

ставити запитання один одному; підведення підсумку.  
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Фіксація ходу і результатів одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб полягає у оформленні протоколу та додатків до нього. Розглянуто 

ситуацію, коли учасник одночасного допиту бажає надати показання у письмовій 

формі. Через тактичні та психологічні особливості даної слідчої (розшукової) дії 

це не бажано. У разі отримання такої заяви, слідчий, прокурор повинен 

переконати учасника відмовитися від такого способу фіксації показань, 

підкреслюючи, що важливою вимогою закону є необхідність з’ясування причин 

розбіжностей у показаннях шляхом прямого словесного одночасного допиту осіб, 

які раніше були допитані. У разі наполегливої пропозиції учасника слідчої 

(розшукової) дії – слід врахувати письмові пояснення в якості додатку до 

протоколу одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб. 

Підвищенню ефективності одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб сприяє застосування тактичних прийомів психологічного впливу. 

Такі тактичні прийоми, що застосовуються відносно протидіючої особи з метою 

зміни її позиції та отримання правдивих показань, умовно об’єднано у групи: 

прийоми, засновані на використанні окремих психологічних рис допитуваного; 

прийоми логічного переконання допитуваного про наявність доказової 

інформації; прийоми, що створюють у допитуваного перебільшене уявлення про 

обсяг поінформованості слідчого, прокурора; прийоми емоційного впливу, 

пов’язані із реалізацією дій в умовах  раптовості.  

Тактичні прийоми психологічного впливу діють і стосовно сумлінних  

учасників. Зокрема, свідки, потерпілі змушені, згадуючи подію, заново її 

переживати, зустрічатися із підозрюваним. Це посилює емоційний дискомфорт та 

хвилювання, несприятливо позначається на пригадуванні обставин події. Тому 

важливим є застосування тактичних прийомів психологічного впливу, які можуть 

зняти зайву тривожність у носія достовірної інформації, разом з тим –  досягти 

завдань даної слідчої (розшукової) дії. 

Важливими є тактичні прийоми, що полягають у постійному, невідривному 

спостереженні слідчого, прокурора за допитуваними. При цьому необхідно 



 5 

виключити будь-який безконтрольний контакт між ними (у тому числі обмін 

інформацією).  

Сформовано типові слідчі ситуації одночасного допиту двох чи більше вже  

допитаних осіб, а саме: особа, у показаннях яких є розбіжності, надає  правдиву, 

але неповну інформацію; особа, у показаннях якої є розбіжності, добросовісно 

помиляється; особа, у показаннях якої є розбіжності, свідомо надає неправдиву 

інформацію; особа, у показаннях якої є розбіжності, відмовляється відповідати на 

запитання під час одночасного допиту. Найбільш складною, у тактичному аспекті, 

є третя слідча ситуація. Надання допитуваним  завідомо неправдивої інформації 

може полягати у завідомо неправдивих показаннях, в тому числі й самообмові. 

Ускладнюватиме ситуацію наявність минулого злочинного досвіду допитуваного, 

конфлікти між учасниками. Сформовано алгоритми вирішення всіх чотирьох 

слідчих ситуацій.  

Ефективність одночасного допиту за участю підозрюваного, що протидіє 

розслідуванню, залежить від ретельного планування слідчої (розшукової) дії. Слід 

визначити, яким шляхом і якими засобами можна досягти поставленої мети. Якщо 

одночасний допит проводиться між підозрюваним і свідком, який його викриває, 

або між співучасниками злочину, один з яких викриває іншого, починати 

одночасний допит слід з особи, яка дає неправдиві показання за таких умов:  

1) коли слідчий, прокурор вважає, що правдивий учасник, почувши брехню, 

більш повно і аргументовано обґрунтує свою позицію; 2) коли слова несумлінної 

особи можуть настільки обурити іншого допитуваного, що він повідомить 

слідству нові дані; 3) коли несумлінна особа має намір схилити іншого до зміни 

показань на свою користь, а слідчий впевнений у зворотному і планує 

використати ситуацію для отримання правдивих відомостей. 

Слідчий, прокурор повинен провести попередню психологічну підготовку 

до проведення одночасного допиту двох чи більше вже  допитаних осіб за умови 

участі підозрюваного, що протидіє розслідуванню. Це виражається в: 

– активізації психологічного впливу під час одночасного допиту на інших 

сумлінних учасників, з метою надання більшої переконливості їхнім доводам для 
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слідчого, прокурора. Виникає «змагальність» допитуваних, коли кожен 

намагається переконати слідчого, прокурора саме у власній правоті;  

– підготовці учасника одночасного допиту до можливого негативного 

впливу на нього протидіючого допитуваного; 

– зміцненні вольових якостей сумлінного учасника одночасного допиту, що 

надасть йому можливість виконати поставлені завдання і не піддатися 

навіюванню, тиску або можливим погрозам з боку протидіючого допитуваного. 

Надано комплексі криміналістичні рекомендації щодо застосування 

організаційно-тактичних заходів як складової тактики одночасного допиту двох 

чи більше вже допитаних осіб за етапами підготовки до проведення слідчої 

(розшукової) дії, робочого, фіксації перебігу та результатів. 

Запропоновано криміналістичні рекомендації щодо складення описової 

частини протоколу одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб  

відповідно до двох форм, а саме: за послідовністю постановки запитань та 

надання на них відповідей; відповідно до показань кожного допитуваного. 

Ключові слова: тактика, слідча (розшукова) дія, одночасний допит двох чи 

більше вже допитаних осіб, тактичний прийом, криміналістична рекомендація.  
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SUMMARY 

 

Zhaldak I. A. Тactics of simultaneous interrogation of two or more previously 

interrogated persons. – Manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in Law, specialty 12.00.09 

«Criminal Process and Criminalistics; Forensic Examination; Operative and Search 

Activity» (081 – Law). –  National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2019. 

Thesis presents formulation of theoretical statements and practical recommendations 

of the tactics of simultaneous interrogation of two or more previously interrogated 

persons in the course of criminal offence investigation. 

According to the research outcomes it is justified that simultaneous interrogation 

of two or more previously interrogated persons is characterized with a set of features 

allowing to consider this procedure as independent investigative (search) activity and 

not as the interrogation subcategory (Article 224(9) of the CPC of Ukraine). Author 

provides personal interpretation: «investigative (search) activity which stipulates 

interrogation of one, two or more previously interrogated persons (taking turns and in 

presence of each other) on identical circumstances of criminal proceeding, analysis and 

continuous comparison (сollation) to identify the reason for discrepancies arising in the 

course of testimony provision with aim to check the obtained evidence». Upon its 

results criminal procedural norms of the abovementioned interrogation are defined and 

an offer formulated to fix a separate article (224-1 of the CPC of Ukraine).  

Peculiarities of procedural actions similar to simultaneous interrogation of two or 

more previously interrogated persons are identified after deep examination of foreign 

states’ practices. Procedural action which is subject to this study should be referred to 

one of the oldest investigator’s/prosecutor’s methods corresponding to modern 

«confrontation» concept definition – this is exactly how this procedural action 

(simultaneous interrogation of two or more previously interrogated persons) is called in 

many EU states. Author has properly studied foreign experience (Spain, Lithuania, 

Poland, Slovakia, Hungary, France, Sweden) and provided proposals  regarding its 

implementation in the CPC of Ukraine and law enforcement activity.  
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All measures during the preparation to simultaneous interrogation of two or more 

previously interrogated persons are characterized on the basis of its components: 

information (comprehensive analysis of information sources), organizational (carrying 

out the interrogation procedure in most preferable environment), tactical (examining the 

object of tactical influence, selection and preparation of tactical methods or its 

combinations according to the investigative scenario). Preparatory stage is completed 

with the elaboration (preferably in written form) of plan for this investigative (search) 

action with obligatory inclusion of the following sections: tasks of simultaneous 

interrogation and list of discrepancies (its cause to be identified); time and place of 

simultaneous interrogation, technical means applied; questions prepared for each 

person; allocation of tasks between participants; identification of question sequence; 

data on available evidence allowing to doubt the incorrect or false testimony; measures 

aimed to avoid the collusion of interrogated persons; obligatory post-interrogation 

measures (according to scenario of positive outcome – accomplishment of defined tasks 

and negative one (failure to accomplish).  

Algorithm of investigator’s/prosecutor’s actions at the operational stage of 

simultaneous interrogation is formed including the following key stages: confirmation 

of persons’ identity; explanation of rights and obligations depending on procedural 

status,  notification on technical means application; establishment of certain connection 

between persons (acquaintance level) and their relations; provision of testimony by 

persons (taking turns) on circumstances subject to identification in the course of 

simultaneous interrogation (as a rule, the opportunity to testify is given first to the 

person who probably has been providing true testimony); questions to participants (it is 

allowed to announce the testimony given during the previous interrogation only after 

simultaneous interrogation procedure), familiarization with material evidence, 

announcement of examination results;  providing participants the opportunity to ask 

each other questions; conclusions.  

Fixation of process and results of simultaneous interrogation of two or more 

previously interrogated persons is presented as drafting of report and relevant 

supplements. A scenario is studied when participant of simultaneous interrogation wants 
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to testify in written form. This is not appropriate taking into consideration tactical and 

psychological peculiarities of this investigative (search) action. In case if such request is 

submitted, investigator/prosecutor must convince the participant to refuse from this 

testimony fixation format stressing that the law clearly demands to identify the reason 

for discrepancies appearance in testimony through direct verbal simultaneous 

interrogation of previously interrogated persons. If participant strongly insists, written 

explanation must be attached as supplement to report of  simultaneous interrogation of 

two or more previously interrogated persons. 

Use of tactical methods of psychological influence increases the efficiency of 

simultaneous interrogation of two or more previously interrogated persons. Тhese 

tactical methods which are used against the opposing person with aim to change one’s 

approach and obtain true testimony are classified into: methods based on adaptation to 

certain psychological peculiarities of the interrogated person; methods of logical 

convincing of interrogated person in availability of evidence; methods aimed to 

stimulate the exaggerated understanding of investigator’s/prosecutor’s awareness; 

emotional impact related to actions taken unexpectedly.  

Тactical methods of psychological influence can be applied towards the 

collaborating participants as well. In particular, witnesses, victims are prone to 

experience the same feelings and emotions when they restore the sequence of events – it 

strengthens the emotional discomfort and mental turbulence, negatively affects the 

process of event restoration. That is why it is important  to use tactical methods of 

psychological influence aimed at minimization of excessive anxiety while working with 

holders of truthful data along with accomplishment of investigative tasks.  

Of special importance are the tactical methods comprising constant and 

uninterrupted surveillance of investigator/prosecutor – any uncontrolled contact 

between them must be avoided (including exchange of information).  

Typical investigative scenarios of simultaneous interrogation of two or more 

previously interrogated persons are presented, namely: person with identified 

discrepancies in testimony provides true but incomplete information; person with 

identified discrepancies in testimony makes unintentional mistakes; intentionally 
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provides false information; person with identified discrepancies in testimony refuses to 

provide answers during the simultaneous interrogation. Third scenario is the most 

difficult from the tactical point of view – intentional provision of false information by 

interrogated person may deteriorate the testimony including potential false confession. 

Situation will be aggravated by any criminal records of interrogated persons or conflicts 

between participants. Algorithms for solution of problems in each scenario are 

presented.   

 Еfficiency of simultaneous interrogation with the participation of suspect who 

opposes the investigation depends on thorough planning of investigative (search) action. 

We need to identify how and with what means it is possible to achieve the defined goal. 

If simultaneous interrogation involves suspect and witness tasked to expose him/her, or 

this procedure involves accomplices where one is responsible for exposure of the other, 

it is feasible to start the simultaneous interrogation with person giving false testimony 

under the following conditions:  1) when investigator/prosecutor considers that honest 

participant will provide more arguments to justify one’s opinion after capturing the false 

statements; 2) when the statements of dishonest person cause so much anxiety in other 

participant that new data will be revealed; 3) when dishonest person intends to convince 

other participant to change the testimony in one’s favour and the investigator has no 

doubt about the opposite and plans to use the situation to obtain true information. 

Investigator/prosecutor must carry out preliminary psychological preparation for 

simultaneous interrogation of two or more interrogated persons upon condition of 

opposing suspect’s participation  involving: 

– stimulation of psychological influence on other honest participants during 

simultaneous interrogation with aim to make their testimony sound more convincing to 

investigator/prosecutor. In this case the process becomes somehow «adversarial» when 

interrogated persons are actually competing with each other, trying to convince the 

investigator/prosecutor in one’s statements;  

– preparation of simultaneous interrogation participant to possible negative 

influence generated by opposing one; 
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– strengthening the volitional powers of honest participant of  simultaneous 

interrogation thus allowing one to accomplish the tasks and avoid any pressure or 

threats from the opposing participant to change one’s testimony. 

Comprehensive criminalistic recommendations are provided regarding use of 

tactical-organizational methods as a component of tactics of simultaneous interrogation 

of two or more previously interrogated persons at different stages: preparation to 

investigative (search) action, operational, fixation of process/results, assessment. 

Criminalistic recommendations for drafting of report descriptive part in two 

formats are outlined: by the sequence of questions/answers exchange or relying on each 

participant’s testimony. 

Кey words: tactics, investigative (search) action, simultaneous interrogation of 

two or more previously interrogated persons, tactical method, criminalistic 

recommendation.   
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ВСТУП 

 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Суспільна потреба в якісному 

розслідуванні злочинів актуалізує завдання щодо підвищення ефективності 

проведення слідчих (розшукових) дій. Це зумовлює необхідність поглибленого 

теоретичного осмислення їхнього змісту, постійного вдосконалення методів і 

прийомів їх проведення. Поява нових способів і засобів учинення злочинів, 

обізнаність злочинців щодо прийомів та методів роботи органів досудового 

розслідування, психологічна їх підготовка – це фактори, що засвідчують 

значущість проблеми удосконалення тактики слідчих (розшукових) дій. 

Новелою КПК України 2012 року є ч. 9 ст. 224, що передбачає можливість 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб для з’ясування причин 

розбіжностей у їхніх показаннях. Ця слідча (розшукова) дія суттєво відрізняється 

від передбаченої в ст. 172–173 КПК України 1960 року очної ставки.  

Згідно з даними емпіричних досліджень, перед слідчим, прокурором під час 

проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб постає низка 

проблемних питань (78,1 % опитаних). Вони пов’язані з протидією допитуваних 

(62,4 %), наданням ними неправдивих показань (45,9 %), впливом на позицію 

сумлінного учасника слідчої (розшукової) дії (26,6 %), добросовісними 

помилками допитуваних щодо обставин розслідуваної події (20,7 %), а також 

недооцінюванням слідчим, прокурором тактичних можливостей цієї слідчої 

(розшукової) дії (40,2 %). Отже, 78,3 % опитаних практиків зазначили, що 

одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб є однією зі складних 

слідчих (розшукових) дій.  

Теоретичне підґрунтя дослідження становлять фундаментальні праці, у яких 

висвітлено концептуальні засади криміналістичної тактики й тактики слідчих 

(розшукових) дій, зокрема наукові доробки Ю. П. Аленіна, В. П. Бахіна, 

В. І. Василинчука, В. І. Галагана, В. Г. Гончаренка, В. Я. Горбачевського,  

В. А. Журавля, А. В. Іщенка, Н. І. Клименко, І. І. Когутича, В. П. Колмакова, 
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М. В. Костицького, В. О. Коновалової, І. І. Котюка, В. С. Кузьмічова, 

В. Г. Лукашевича, Є. Д. Лук’янчикова, О. І. Мотляха, Д. Й. Никифорчука, 

Ю. Ю. Орлова, М. А. Погорецького, М. В. Салтевського, Д. Б. Сергєєвої, 

О. С. Старенького, С. М. Стахівського, О. В. Таран, В. В. Тіщенка, В. В. Топчія, 

Л. Д. Удалової, П. В. Цимбала, К. О. Чаплинського, С. С. Чернявського, 

Ю. М. Чорноус, В. Ю. Шепітька та ін. 

На дисертаційному рівні проведення очної ставки (за практикою КПК 

України 1960 р.) вивчали Д. М. Піскун (2009) і Н. М. Калинюк (2012). 

Напрацювання цих учених мають важливе значення для формування засад 

тактики слідчих (розшукових) дій. Однак у вітчизняній науковій літературі 

тактика одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб не була 

предметом окремого наукового дослідження. Нині нагальною є потреба 

комплексного висвітлення цієї тематики в контексті сучасних правових реалій з 

метою формування нових тактичних прийомів, розроблення криміналістичних 

рекомендацій для підвищення ефективності проведення аналізованої слідчої 

(розшукової) дії. Окреслені обставини засвідчують актуальність обраної теми.  

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

виконано відповідно до Стратегії реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки, схваленої Указом Президента 

України від 20 травня 2015 року № 276/2015, Національної стратегії у сфері прав 

людини, затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 року 

№ 501/2015, п. 7 Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення 

діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015–2019 років, 

затвердженого наказом МВС України від 16 березня 2015 року № 275, Основних 

напрямів наукових досліджень Національної академії внутрішніх справ на 2014–

2017 роки, схвалених Вченою радою Національної академії внутрішніх справ 

(протокол від 29 жовтня 2013 року № 28). Тему дисертації затверджено рішенням 

Вченої ради Національної академії внутрішніх справ від 29 січня 2013 року 

(протокол № 1), уточнено рішенням Вченої ради від 24 квітня 2019 року 

(протокол № 8). 
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Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає у формуванні 

теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо тактики одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб.  

Для досягнення поставленої мети необхідно було виконати такі завдання: 

– з’ясувати стан наукових досліджень з питань тактики одночасного допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб;  

– визначити поняття та завдання тактики одночасного допиту двох чи 

більше вже допитаних осіб; 

– висвітлити кримінальну процесуальну регламентацію одночасного допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб; 

– проаналізувати зарубіжний досвід проведення одночасного допиту двох 

чи більше вже допитаних осіб і сформулювати пропозиції для вітчизняної 

практики;  

– виокремити організаційно-тактичні засади підготовки до проведення 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб; 

– сформувати  організаційно-тактичні засади робочого етапу проведення 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб;  

– окреслити організаційно-тактичні засади фіксації ходу й результатів 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб; 

– визначити напрями вдосконалення використання тактичних прийомів під 

час одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб;  

– сформувати типові слідчі ситуації одночасного допиту двох і більше вже  

допитаних осіб та запропонувати напрями їх вирішення; 

– встановити особливості тактики подолання протидії підозрюваних під час 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб.  

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у процесі  

кримінального провадження та проведення одночасного допиту двох чи більше 

вже допитаних осіб.   

Предмет дослідження – тактика одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб.  
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Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі 

використано загальнонаукові та спеціальні методи, які дали змогу найбільш 

оптимально врахувати специфіку об’єкта й предмета дослідження, зокрема: 

методи формальної логіки (аналіз, синтез, дедукція, індукція, аналогія, 

абстрагування) – для детального з’ясування змісту розглядуваних питань (у всіх 

розділах дисертації); спеціально-правові методи, передусім порівняльно-правовий 

– під час аналізу норм матеріального та процесуального права, наукових 

категорій, визначень і підходів (у всіх розділах дисертації); історико-правовий – у 

межах тлумачення крізь призму наукових поглядів і положень законодавства 

основних термінів, що використані в дисертації, таких як «одночасний допит двох 

чи більше вже допитаних осіб», «тактичний прийом», «досудове розслідування» 

(підрозділи 1.2, 1.3); системно-структурний – для формування організаційно-

тактичних завдань слідчого в процесі одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб (розділ 2); метод системного аналізу – у контексті визначення 

напрямів удосконалення тактики одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб (розділ 3); статистичний – задля підтвердження теоретичних 

висновків даними державної та відомчої статистики, узагальнення результатів 

вивчення емпіричних джерел (у всіх розділах дисертації); соціологічний – з метою 

підтвердження наукових висновків даними анкетування слідчих і прокурорів (у 

всіх розділах дисертації). 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні й аналітичні матеріали 

МВС України, Національної поліції України, Генеральної прокуратури України за 

2014-й – І півріччя 2019 року; дані, отримані внаслідок вивчення 

126 кримінальних проваджень, досудове розслідування в яких за ст. 115, 118, 121, 

152, 186, 187, 190, 276 КК України здійснювалось протягом 2014–2018 років за 

умови проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб 

(Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, 

Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська області, м. Київ); результати 

анкетувань 409 слідчих Національної поліції України та 120 прокурорів  

регіональних прокуратур України (Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-
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Франківська, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, 

Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області та м. Київ). Також 

використано власний досвід автора, набутий під час роботи в слідчих підрозділах 

МВС і Національної поліції України впродовж 2009–2019 років.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим монографічним дослідженням, у якому комплексно висвітлено 

теоретичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо тактики 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, сформульовано низку 

положень, висновків і рекомендацій, що мають наукову новизну, зокрема: 

вперше: 

– аргументовано, що одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб 

має низку ознак, що дають підстави розглядати його не як різновид допиту (згідно 

з ч. 9 ст. 224 КПК України), а як окрему слідчу (розшукову) дію; 

– сформовано типові слідчі ситуації одночасного допиту двох і більше вже  

допитаних осіб, запропоновано напрями їх вирішення, а саме: особа, у показаннях 

якої є розбіжності, надає  правдиву, але неповну інформацію; особа, у показаннях 

якої є розбіжності, добросовісно помиляється; особа, у показаннях якої є 

розбіжності, надає завідомо неправдиві показання; особа, у показаннях якої 

є розбіжності, відмовляється відповідати на запитання під час одночасного 

допиту;  

– сформульовано криміналістичні рекомендації щодо використання під час  

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб тактичних прийомів 

психологічного впливу із застосуванням методів переконання, схиляння до 

наслідування, прохання, примусу, а також психологічної конфронтації;  

– запропоновано проведення тактичних комбінацій («сприяння адаптації до 

обстановки слідчої (розшукової) дії та усунення небажаних станів психіки 

допитуваних», «стимулювання установки на необхідність спілкування» тощо) з 

метою встановлення й підтримання з учасниками одночасного допиту двох та 

більше вже допитаних осіб психологічного контакту; 
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удосконалено: 

– авторське визначення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб, згідно з яким це слідча (розшукова) дія, що полягає у допиті по черзі у 

присутності один одного двох чи більше вже допитаних за однаковими 

обставинами кримінального провадження осіб, аналізі й безперервному 

порівнянні (зіставленні) показань для з’ясування причин розбіжностей у їх 

показаннях з метою перевірки отриманих доказів у кримінальному провадженні;   

– перелік завдань, які виконують шляхом проведення одночасного допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб, зокрема: з’ясування причин розбіжностей у 

показаннях раніше допитаних осіб; перевірка достовірності їхніх показань; 

викриття допитуваних в умисному або помилковому наданні неправдивих 

показань; зміцнення позиції сумлінного допитуваного; виявлення та встановлення 

нових обставин події тощо;  

– перелік типових запитань й алгоритм їх постановки в процесі одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб (додаткові, уточнювальні, 

нагадувальні, контрольні, викривальні) відповідно до безконфліктних і 

конфліктних слідчих ситуацій;   

– ознаки розбіжностей у показаннях, які підлягають встановленню слідчим, 

прокурором під час одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб 

(замовчування, виключення із показань окремих елементів події, власних дій та 

дій інших учасників; доповнення показань вигаданими деталями або елементами; 

зміщення в описі окремих фрагментів події за їх місцем, часом, послідовністю, 

взаємозв’язком; підміна окремих елементів події іншими – вигаданими тощо);  

– тактичні прийоми підвищення ефективності тактики одночасного допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб: надання учасникам одночасного допиту двох 

чи більше вже допитаних осіб ініціативи в дослідженні питань, з приводу яких 

виникли суперечності; розгляд спірних питань у зворотній послідовності розвитку 

подій; проведення одночасного допиту на місці події; пред’явлення доказів для 

пожвавлення асоціативних зв’язків пам’яті; поділ предмета одночасного допиту 

на частини; загострення суперечностей у показаннях допитуваних за менш 



 25 

значущими спірними обставинами; припинення брехні одного учасника з 

акцентуванням на правдивості іншого; використання позитивних рис особистості 

несумлінного учасника; уповільнений темп одночасного допиту; зміна черговості 

постановки питань; 

дістало подальший  розвиток: 

– засади кримінальної процесуальної регламентації одночасного допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб, визначення проблемних питань та надання 

пропозицій щодо їх усунення шляхом удосконалення КПК України; 

– пропозиції щодо гармонізації положень ч. 9 ст. 224 КПК України з 

нормами законодавства європейських держав (Іспанії, Литви, Польщі, 

Словаччини, Угорщини, Франції, Швеції) та формування узгоджених із 

європейською практикою кримінальних процесуальних засад одночасного допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб;  

– криміналістичні рекомендації щодо застосування організаційно-тактичних 

заходів як складової тактики одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб за етапами підготовки до проведення слідчої (розшукової) дії, робочого, 

фіксації ходу та результатів; 

– тактичні прийоми, спрямовані на подолання протидії підозрюваного, що 

ґрунтуються на перевірці показань і викритті брехні несумлінного допитуваного – 

замовчування окремих відомих слідству обставин та вияву інтересу до неістотних, 

другорядних фактів; створення в допитуваного враження щодо наявності в 

слідства необхідної доказової інформації; несподіване пред’явлення головного 

доказу; застосування системи тактичних прийомів, що ґрунтуються на 

послідовному ускладненні запитань, тощо; 

– криміналістичні рекомендації щодо складання описової частини 

протоколу одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб за двома 

формами, а саме: за послідовністю постановки запитань і надання на них 

відповідей; за показаннями кожного допитуваного. 
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Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

викладені й аргументовані в дисертації теоретичні положення, висновки, 

пропозиції та рекомендації впроваджено та може бути використано в:  

– законотворчій діяльності – для внесення змін і доповнень до 

КПК України з метою вдосконалення кримінальної процесуальної регламентації 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб (довідка Інституту 

законодавства Верховної Ради України від 28 грудня 2018 року № 22/600-1-15); 

– правозастосовній діяльності – для вдосконалення досудового 

розслідування шляхом підвищення ефективності проведення одночасного допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб (акт впровадження Головного слідчого 

управління Національної поліції України від 23 травня 2019 року);  

– освітньому процесі – під час викладання навчальних дисциплін 

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

кваліфікації слідчих Національної поліції та інших категорій практичних 

співробітників, підготовки навчально-методичних праць (акт впровадження 

Національної академії внутрішніх справ від 29 травня 2019 року); 

– науково-дослідній діяльності – для подальших досліджень проблем  

проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб (Свідоцтво 

про реєстрацію авторського права на твір № 59992 від 4 червня 2015 року 

«Методика одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб», Державний 

департамент інтелектуальної власності).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана автором самостійно. 

Усі сформульовані положення та висновки є результатом особистих досліджень 

автора. Окремі положення дисертації викладено в методичних рекомендаціях і 

навчальному посібнику «Організація і тактика одночасного допиту двох чи 

більше вже допитаних осіб», підготовлених у співавторстві  (особистий внесок 

автора – 50 %, 0,6 та 1,1 друк. арк.). 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення й висновки 

дослідження оприлюднено в доповідях на міжнародних науково-практичних 

конференціях і засіданні круглого столу: «Сучасні перспективи розвитку науки» 
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(Київ, 8–9 вересня 2018 року); «Участь спеціаліста у кримінальному провадженні» 

(Київ, 24 квітня 2019 року);  «Міжнародне співробітництво під час фінансових 

розслідувань» (Ірпінь, 10 травня 2019 року). 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, що містять десять підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

(210 найменувань на 19 сторінках) і чотирьох додатків на 18 сторінках. Загальний 

обсяг дисертації становить 240 сторінок, із них основний текст – 185 сторінок.  
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТАКТИКИ 

ОДНОЧАСНОГО ДОПИТУ ДВОХ ЧИ БІЛЬШЕ ВЖЕ ДОПИТАНИХ ОСІБ 

 

 

1.1. Стан наукових досліджень питань тактики одночасного допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб 

 

 

Сучасному розумінню одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб, передував довгий шлях його виникнення та розвитку. Втім, дане 

дослідження не має мети дослідження одночасного допиту  в історико-правовому 

аспекті, а передусім вбачається як спроба комплексного розгляду сутності, 

завдань, тактико-криміналістичних та процесуальних особливостей одночасного 

допиту. Серед теоретико-методологічних аспектів дослідження одночасного 

допиту, його дослідження в системі права важливе і актуальне значення має 

з’ясування різноманітних шляхів розвитку, концепцій та підходів сутності 

одночасного допиту, або інших процесуальних дій, йому споріднених.  

Розглядаючи стан наукового дослідження тактики проведення одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб, слід наголосити, що тактика даної 

слідчої (розшукової) дії ґрунтується на науковій основі, важливою складової 

котрої є положення криміналістичної тактики й тактики слідчих (розшукових) дій. 

Також, детальна увага повинна бути звернена та тактику допиту, тактику 

очної ставки (за Кримінальним-процесуальним кодексом 1960 року зі змінами та 

доповненнями), тактику одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб 

(за Кримінальним процесуальним кодексом 2012 року).  

Фундаментальне значення для висвітлення проблематики має з’ясування 

наукової думки щодо тлумачення криміналістичної тактики, а також такої її 

складової як тактика слідчих (розшукових) дій [180, с. 14].  

У найзагальнішому плані тактика визначається як вміння переграти 

противника за рахунок маскування свої цілей. Як правило, тактика має місце там, 
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де присутня протидія меті діяльності або досягненню конкретного результату 

[143, с. 8]. 

У військовій сфері тактику (гр. taktica— майстерність побудови війська) 

визначають як складову частину воєнного мистецтва, включаючи теорію і 

практику підготовки та ведення бою; способи та прийоми, обрані для ведення бою 

[149, с. 497].  

У криміналістиці тактику визначають по-різному. Так, О. М. Васильєв 

вбачає в ній складову частину криміналістики щодо системи прийомів 

розслідування злочинів [23, с. 32], В. О. Коновалова – систему наукових прийомів 

проведення окремих слідчих дій [76, с. 15]. О. Я. Баєв обґрунтовує її 

спрямованість на подолання протидії [5, с. 62], М. В. Салтевський включає 

розробку загальних положень-принципів, вчення про версії, планування, засоби 

слідства, закономірності формування психологічних відносин, вчення про 

наукову організацію праці слідчого та суддів [145, с. 6]. В. Ю. Шепітько визначає 

криміналістичну тактику як відносно самостійний розділ науки криміналістики, 

який включає систему наукових положень і рекомендацій з організації та 

планування досудового і судового слідства, розроблюваних на основі визначення 

оптимальної лінії поведінки осіб, прийомів провадження слідчих і судових дій, 

направлених на дослідження і збір доказів і встановлення обставин, що сприяють 

вчиненню злочинів [188, с. 130]. 

У підручнику «Криміналістика», підготовленим колективом кафедри 

криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, 

криміналістична тактика визначається як розділ науки криміналістики, що 

включає систему наукових положень і розроблених на їх основі практичних 

рекомендацій з організації та планування досудового розслідування і судового 

провадження, визначення оптимальної лінії поведінки осіб, які проводять 

розслідування, прийомів проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих 

(розшукових), процесуальних дій під час судового провадження, спрямованих на 

встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному 

провадженні, збирання та оцінку доказів [90, с. 370–371]. 
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Ключове значення у криміналістичній тактиці має тактика проведення 

слідчих (розшукових) дій [180, с. 16].  

Як слушно зазначає О. Я. Баєв, у науковій літературі існує декілька 

визначень тактики (криміналістичної , слідчої), проте спільним для всіх них є те, 

що тактика – це система прийомів і рекомендацій, необхідних для процесу 

збирання, дослідження, оцінки, використання доказів і для найбільш ефективного 

провадження слідчих дій.  Тобто, вчені погоджуються у спільній думці про те, що 

сферою застосування криміналістичної тактики є умови і порядок доказування [3, 

с. 10]. Проте кожний різновид тактики відрізняється один від одного за межами 

сфер доказової діяльності. 

Як вказує М. В. Салтевський, криміналістична тактика як теоретичний 

напрям розробляє вчення про тактику провадження окремих слідчих і судових дій 

[145, с. 6]. Вчення про тактику слідчих дій складається із системи положень двох 

рівнів. Перший із них стосується питань загальної тактики слідчих дій, другий – 

незалежних ланок положень тактики окремих слідчих дій. Кількість таких 

положень залежить від того, як з урахуванням кримінально-процесуальних вимог 

криміналістичною тактикою визначаються поняття і види слідчих дій [146, с. 16]. 

У практичному аспекті криміналістична тактика включає практичні рекомендації 

методики провадження окремих слідчих дій [145, с. 6].  

Таким чином, тактика слідчих (розшукових) дій, насамперед, досліджує 

умови, ситуації, які виникають під час їх безпосереднього проведення. На основі 

отриманого матеріалу розробляються тактичні прийоми і криміналістичні 

рекомендації, а також науково обґрунтовані критерії класифікації та 

систематизації цих прийомів [180, с. 18]. 

Відповідно, слідчу (розшукову) дію слід розуміти як передбачений КПК 

України захід, який застосовується компетентними особами для збирання, 

дослідження, оцінки та використання доказів під час конкретного 

кримінального провадження. Вони мають пізнавальний і процесуальний 

характер та розшукову спрямованість. Не менш важливою метою слідчих 
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(розшукових) дій є перевірка раніше отриманих у цьому кримінальному 

провадженні доказів або інших встановлених фактів [98, с. 482].  

На тактику слідчих (розшукових) дій впливає ряд різних факторів та 

обставин. Передусім, тактика визначається конкретною слідчою (розшуковою) 

дією, яка проводиться. Також принциповим є питання щодо учасників слідчих 

(розшукових) дій та завдань, які повинні бути вирішені. Також слід враховувати 

наявні слідчі ситуації початкового, наступного чи заключного етапів 

розслідування, обумовлені наявною доказовою та орієнтуючою інформацією, вже 

проведеними процесуальними діями слідчого, інших уповноважених суб’єктів. 

Слід прогнозувати наявні слідчі ситуації тактичного ризику й вживати заходи з 

метою його недопущення чи мінімізації.  

Співвідношення організаційних і тактичних аспектів у структурі слідчої 

(розшукової) дії полягає в їх частковому суміщенні, оскільки поряд із 

застосуванням власне організаційних заходів і тактичних прийомів, існує ряд 

заходів спільного організаційно-тактичного характеру, які однаковою мірою 

можуть відноситися як до тактики, так і до організації їх проведення. Їх тісний 

зв’язок, взаємозалежність дозволяє під час розслідування забезпечувати доцільне 

й ефективне проведення слідчих (розшукових) дій, отримувати необхідну 

доказову та орієнтуючу інформацію [180, с. 20].  

До організаційних аспектів відносяться заходи, що сприяють найбільш 

раціональному проведенню розслідування, підготовці й проведенню слідчих дій з 

метою забезпечення їх результативності та якісного використання науково-

технічних засобів, організації взаємодії слідчого з оперативно-розшуковими 

підрозділами тощо [105, с. 52–53].  

 Тактичний зміст слідчих (розшукових) дій проявляється в тому, що порядок 

проведення будь-якої слідчої дії можна розглядати як систему тактичних 

прийомів та їх комплексів, завданням яких є ефективне проведення певної слідчої 

дії та забезпечення процесуальних прав осіб, що беруть в ній участь [106, с. 300–

301]. 
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Отже, кожна слідча (розшукова) дія може бути охарактеризована згідно з 

тактикою її проведення. Концептуальні засади слідчої тактики висвітлені у 

фундаментальній праці В.О. Коновалової «Теоретические проблемы следственной 

тактики (Познавательная функция логики и психологии в следственной тактике): 

(Харків, 1966) [76]. 

Власне тактика кожної слідчої (розшукової) дії підпорядкована цілям 

досягнення максимальної ефективності її проведення і представляє собою певну 

систему. Якщо розглядати структуру тактики як систему, то зміст її складових 

частин – підсистем – являє собою певну стадію (етап) слідчої (розшукової) дії.  У 

загальному, послідовність цих етапів є такою: а) підготовка до проведення слідчої 

(розшукової) дії; б) проведення слідчої (розшукової) дії; в) фіксація ходу і 

результатів слідчої (розшукової) дії; г) оцінка отриманих результатів та 

встановлення їх місця і значення в системі доказової інформації у даному 

кримінальному провадженні [180, с. 22-23].  

Така позиція описана у літературі [90, с. 374] і буде використана  у 

дослідженні тактики проведення одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб.  

Сьогодні, зважаючи на зміни кримінального процесуального законодавства, 

слідчі (розшукові) дії мають ключове значення у забезпеченні процесу 

доказування. Тому дослідження їх тактики є актуальним.  

Тактика слідчих (розшукових) дій, і безпосередньо –  одночасного допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб, повинна суворо відповідати вимогам 

законності. Серед фундаментальних досліджень в даному напрямі наукового 

пошуку слід вказати працю С. М. Стахівського «Кримінально-процесуальні 

засоби доказування» (Київ, 2005 р.) [163].  За його змістом автор розкрив поняття, 

мету, предмет, межі, процес кримінально-процесуального доказування; висвітлив 

поняття, зміст, класифікацію доказів; деталізував процесуальні джерела доказів; 

виділив та обґрунтував значення слідчих дій як основних засобів збирання 

доказів.  
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Як зазначалося, одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб 

розглядається як різновид допиту. Відомо, що допит є найбільш поширеною 

слідчою (розшуковою) дією під час досудового розслідування. Тому тактиці 

допиту присвячена значна кількість наукових та навчально-методичних праць. З 

даного приводу слід вказати працю В.К. Весельського «Сучасні проблеми допиту 

(процесуальні, організаційні і тактичні аспекти)» (Київ, 1999) [26]. У ній автор 

акцентував увагу на допит у системі засобів процесуального доказування (розділ 

1) та власне тактику допиту (розділ 2). 

У загальному, тактика допиту та такого його різновиду одночасний допит 

двох чи більше вже допитаних осіб, пов’язана із отриманням вербальної 

інформації у кримінальному провадженні. Важливим, у контексті нашої роботи, є 

монографічне дослідження Л. Д. Удалової  «Теоретичні засади отримання 

вербальної інформації у кримінальному процесі України» (Київ, 2007 р.) [176]. 

Актуальними є положення щодо сучасного розуміння вербальної інформації та її 

значення у слідчій діяльності; сутності і завдань спілкування в слідчій діяльності; 

організаційних засад отримання вербальної інформації; висвітлення слідчих дій як 

засобу отримання вербальної інформації. 

Проблематика проведення очної ставки під час розслідування злочину 

тривалий час цікавить дослідників. Зокрема, вона знайшла відображення у  

публікаціях Л. Л. Каневського [61], В. О. Коновалової [78, с. 125–134], 

М. П. Перякіна [125, с. 5–7], М. І. Смірнова [152, с. 181–189], В. П. Шибіки [194] 

та інших.  

Вітчизняні науковці, переважно, історичний розвиток законодавчої 

регламентації та практики реалізації даної слідчої (розшукової) дії досліджували з 

урахуванням певної територіальної та історико-культурної приналежності, а саме 

з прив’язкою до Київської Русі та старослов’янських звичаїв, що в подальшому 

проектувалися на зміни радянських часів й, наприкінці, сучасну історію України.  

Власне тактику очної ставки, що передувала законодавчому закріпленню 

такої слідчої (розшукової) дії як «одночасний допит двох чи більше вже 

допитаних осіб», досліджували у дисертаційних дослідженнях Д. М. Піскун 
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«Очна ставка: тактика і психологічні основи» (Харків, 2009) [127] та Н. М.   

Калинюк  «Тактика проведення очної ставки» (Київ, 2012 р.) [60].  

У роботі Д. М. Піскуна «Очна ставка: тактика і психологічні основи:» 

(Харків, 2009) [127],  привертає увагу висвітлення автором процесуальної та 

криміналістичної сутності очної ставки; питань підготовки до проведення очної 

ставки, системи тактичних прийомів даної слідчої дії. Окремо автор приділяє 

увагу розгляду проблеми тактичного ризику при її проведенні. Позитивним, на 

нашу думку, є виокремлення психологічних основ очної ставки. Для цього автор 

визначає джерела конфліктів на очній ставці; пропонує тактичні прийоми 

регуляції психологічного впливу; пропонує вирішення дискусійного питання 

правомірності та  допустимості психологічного впливу в процесі очної ставки 

[127]. 

Природу даної слідчої дії, її сутність у контексті правових звичаїв, традицій, 

первинних кодифікованих актів звичаєвого права та сучасного законодавства, 

враховуючи державотворчі процеси, які відбувалися на українських землях у різні 

епохи існування одержавленого суспільства сучасно та ґрунтовно розглянула 

Н. М. Калинюк [60, с.27–45]. В цьому питанні вона прийшла до висновку, що 

первотвори тактичних основ проведення очної ставки як слідчої дії беруть свої 

витоки з моменту започаткування офіційного розслідування злочинів і залежать 

від рівня розвитку правових норм та механізмів їх реалізації. Використання очної 

ставки як засобу розв’язання завдань кримінального провадження простежується 

у нормах: Руської Правди ((ІХ–ХІІ) Київська Русь); Кодексу (Судебника) Івана 

Грозного ((1497 р.) Великого князівства Московського); Третього Литовського 

Статуту ((1588 р.) Литовсько-Польської держави); КПК Австро-Угорської імперії 

(1873 р.); КПК УРСР (1960 р.) [60, с.166]. 

Окрім того, Н. М. Калинюк розкрила  особливості становлення та розвитку 

інституту очної ставки як слідчої дії (розділ 1), акцентувала увагу на 

процесуальних й тактичних засадах проведення та підвищення ефективності очної 

ставки (розділ 2), безпосередньо висвітлила засоби запобігання конфліктним 

ситуаціям при проведенні очної ставки (підрозділ 2.3),  розкрила особливості 
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використання сучасних наукових досягнень в ході очної ставки (розділ 3). Мова 

йде про використання сучасних досягнень кібернетики та інформатики в тактиці 

проведення очної ставки; особливості дистанційного проведення очної ставки; 

використання досягнень гуманітарних наук як основу  підвищення ефективності 

тактики проведення очної ставки [60].  

Тактика одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб значною 

мірою залежить від тактико-психологічних прийомів проведення слідчих 

(розшукових) дій. Тому значний інтерес викликають дослідження, які стосуються 

психологічних аспектів діяльності слідчого, прокурора та застосовуваних 

тактичних прийомів за даних умов. Зокрема, варто вказати дисертаційні 

дослідження Н. В. Павлюк «Процес формування показань неповнолітніх 

(інтерпретація та використання під час допиту)» (Харків, 2011 р.) [123], О. Я. 

Переверзи «Формування неправдивих показань, система тактичних прийомів їх 

виявлення і подолання»  (Харків, 2000 р.) [124].  

Важливими, у контексті висвітлення тактики проведення одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб, є положення, що розкривають 

поняття, види, причини неправдивих показань; особливості формування 

неправдивих показань (зокрема, особливості механізму формування показань при 

помилці, механізму формування свідомо неправдивих показань); тактику 

виявлення і подолання помилки. 

Необхідною для формування переліку запитань, що можуть ставитися під 

час одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, є використання праці 

О. В. Фунікової «Теоретичні основи класифікації запитань у криміналістиці» 

(Харків, 2007 р.) [179].  

Позитивно оцінюючи існуючи напрацювання, вимушені констатувати, що у 

сучасній юридичній літературі відсутні наукові праці, які б безпосередньо 

стосувалися узагальнених питань тактики  одночасного допиту двох чи більше 

вже допитаних осіб. 

При висвітленні тактики одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб принципово приділити увагу поняттю та змісту тактичних прийомів, що 
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застосовуються під час проведення слідчої (розшукової) дії за умов різних слідчих 

ситуацій. Слід наголосити на важливості фундаментальних досліджень                          

В. О. Коновалової «Теоретические проблемы следственной тактики 

(Познавательная функция логики и психологии в следственной тактике): (Харків, 

1966) [76], В. Ю. Шепітька «Теоретичні проблеми систематизації тактичних 

прийомів у криміналістиці» (Харків, 1996 р.) [193].  

Окремі наукові праці дотично стосуються питань підвищення ефективності 

тактики слідчих (розшукових) дій і безпосередньо – одночасного допиту двох чи 

більше вже допитаних осіб.  

Мова йде про дисертацію Л. П. Ковтуненко «Ситуаційна зумовленість 

тактики слідчих дій» (Харків, 2008) [70]. У даній науковій праці тактика очної 

ставки розглянута із врахуванням ситуаційного підходу до тактики слідчих дій і 

тактичних засобів впливу на ситуації окремих слідчих дій.   

 У роботі О. І. Коровайко «Особливості провадження дій, спрямованих на 

збирання та перевірку доказів в ході судового слідства» (Одеса, 2010) [81] 

розкриті процесуальні засади й тактика очної ставки під час судового розгляду.   

 Тактика очної ставки також була предметом дослідження в структурі 

криміналістичної методики розслідування окремих видів злочинів. Наприклад, 

мова йде про дисертацію В. І. Оперука «Методика розслідування розбійних 

нападів на банківські установи» (Київ, 2010) [119].У вказаній науковій роботі 

один із підрозділів присвячений особливостям проведення очної ставки.  

Питання фіксації очної ставки слід розглядати крізь призму проблематики 

процесуальних і тактичних питань  використання звуко-, відеозапису в 

кримінальному судочинстві України. Мова йде про однойменну дисертацію, 

підготовлену М. Ф. Сокираном (Київ, 2008) [154]. У ній автор один із підрозділів 

присвятив питанням тактики застосування звуко-, відеозапису при проведенні 

допиту і очної ставки.  

Питання дотримання прав і свобод людини під час проведення очної ставки 

розкриваються у докторській дисертації В. М. Тертишника «Гарантії прав і свобод 

людини та забезпечення встановлення істини в кримінальному процесі України» 
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(Дніпропетровськ, 2009) [168]. Вчений акцентує увагу на питаннях процесуальної 

форми, тактики й методики слідчих дій та гарантіях прав і свобод людини. 

Окремий підрозділ дослідження стосується  отримання доказів та забезпечення 

захисту прав і свобод людини за умови допиту та очної ставки. 

Права та обов’язки сторони захисту під час кримінального провадження, 

особливості реалізації поставлених завдань у процесі досудового розслідування, 

під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, у тому числі одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб, розкриті у монографії                              

О. С. Старенького (Київ, 2016) [162].  

Організаційно-тактичні основи очної ставки, поряд із іншими слідчими 

діями, розглядаються у монографічній докторській роботі К. О. Чаплинського 

«Тактичні основи забезпечення досудового розслідування» (Дніпропетровськ, 

2011). За змістом третього розділу «Тактичні основи отримання інформації з 

особистісних джерел» розкриваються основні теоретичні та прикладні підходи до 

очної ставки як самостійної слідчої дії.  

На підставі проведених досліджень ми можемо констатувати відсутність  

монографічних досліджень, які висвітлюють особливості тактики проведення 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб за сучасних умов.  

При формуванні тактики їх проведення, необхідно врахувати весь 

накопичений  науковий досвід, а також приділяти увагу дотриманню 

міжнародних стандартів, вимог кримінального процесуального законодавства 

України, криміналістичних рекомендацій [180, с. 29] щодо використання 

тактичних прийомів та їх комплексів, а також враховувати конкретну слідчу 

ситуацію та індивідуальні особливості учасників даної (слідчої) розшукової дії.  
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1.2. Поняття та завдання тактики одночасного допиту двох чи більше 

вже допитаних осіб 

 

 

Запит практики щодо вдосконалення організації і тактики слідчих 

(розшукових) дій неодноразово поставав в наукових публікаціях, що конкретизує 

головне завдання криміналістики, як науки, в площині «забезпечення боротьби зі 

злочинністю відповідними потребам практики засобами, прийомами і методами 

отримання доказової інформації» [90, с.19]. Відповідно, слідчі (розшукові) дії, що 

мають ресурси оптимізації, зобов'язані бути піддані науковому вивченню.  

С. Ю. Карпушин, з приводу одночасного допиту відзначає, що «сьогодні, 

незважаючи на високу інформативність і оперативність отримання інформації, 

проведення цієї слідчої (розшукової) дії не є популярним та результативним» [65, 

с.238], що вказує на актуальну потребу його дослідження. 

Однією з новел КПК України 2012 року, що передбачена ч. 9 ст. 224 КПК 

України,  –  це надане слідчому, прокурору право проведення одночасного допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб для з’ясування причин розбіжностей у їхніх 

показаннях. Вказана дія має спільні та відмінні ознаки з передбаченою у 

попередньому КПК України слідчою дією – очною ставкою (ст. 172–173 КПК 

України 1960 року), якою було визначено право слідчого провести очну ставку 

між двома раніше допитуваними особами, в показаннях яких є суперечності.  

Спільною ознакою цих дій є використання психологічного впливу, 

спрямованого на зміну лінії поведінки неправдивого учасника, отримання 

пояснень сторін щодо розбіжностей у показаннях.  

Разом із спільним, дана дія отримала й ряд нововведень. Так, законодавець 

України запровадив наступні суттєві зміни: 

1. Виключив з використання термін «очна ставка», яким позначався даний 

різновид допиту як окрема слідча дія. Цим було знято акцентуацію на допиті віч-

на-віч осіб-носіїв інформації (свідків, потерпілих, підозрюваних), що відсунуло на 

задній план взаємний психологічний вплив допитуваних осіб.  
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2. Вказав на можливість одночасного допиту не тільки двох (як було за 

колишнім законодавством), але і більшої кількості раніше вже допитаних осіб. З 

одного боку, це розширило коло суб’єктів, які можуть своєю присутністю 

впливати один на одного під час допиту, а з іншого – значно ускладнило 

підготовку і проведення слідчої (розшукової) дії.  

3. Надав право приймати активну участь у допиті захисникам чи 

представникам суб’єктів, які були вже допитані. Це не тільки ще більше 

розширило коло учасників, але й створило умови для використання стороною 

захисту кваліфікованої юридичної підтримки своє позиції під час допиту.  

4. Визначив мету одночасного допиту кількох вже допитаних осіб – 

з’ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях. За колишнім законодавством 

вказувалося тільки на підставу проведення – наявність «суперечностей» в 

показаннях [130, с.313]. 

Насамперед, вбачається, що термінологічні зміни, які відбулися, є 

принципово важливими, адже науковий термін являє собою особливу мовну 

одиницю, що має повно і точно передавати сутність поняття, яке він позначає, та 

має бути однозначним в межах сфери застосування [167]. Визначена законодавча 

дефініція має бути єдиною, чіткою, однозначною, стислою, логічно та 

лінгвістично правильною, узагальненою, містити найсуттєвіші для правильного 

застосування терміна ознаки предмета або явища [1, с.43]. У разі невдалого 

термінотворення, може бути й зворотна дія, що провокує приховані конфлікти 

між окресленим спеціальним поняттям (терміном) і сутністю того поняття, що 

призводить до погіршення його сприйняття, позначається на якості, ефективності 

вживання цього терміну, або його знеціненні.  

Основним ознаками (або вимогами до створення) терміну вважають: 

системність; точність; прагнення до однозначності у межах своєї терміносистеми, 

наявність дефініції. Крім того, пропонують дотримуватись і таких вимог: 

нейтральність, відсутність емоційно-експресивного забарвлення, відсутність 

синонімів, інтернаціональний характер, стислість тощо [187, с. 514].  
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Відповідно до закону, цим новим терміном є «одночасний допит двох чи 

більше вже допитаних осіб». Категоріальна ознака цього терміну, що засвідчує 

приналежність цього поняття до більш загальної категорії (роду, класу), без 

сумніву є «допит», отже, законодавцем позначено, що вказаний новий термін 

структурно є різновидом допиту. Разом з тим, реальність потреби і підстави 

створення даної законодавчої дефініції викликає сумніви, адже не потрібно 

визначати нові терміни, якщо є діючі і якщо: а) якщо вони вживаються у 

загальнолітературному значенні, зафіксованому тлумачними словниками; б) якщо 

термін вже має визначення у законодавстві та у проекті нового нормативного акта 

термін реалізуватиме таке саме значення [1, с.43]. Тому маємо дослідити, чи 

суттєво змінилися поняття, сутність, завдання та значення одночасного допиту в 

порівнянні з очною ставкою. 

Насамперед, в КПК України 1960 р. очна ставка чітко була визнана 

самостійною слідчою дією (ст. 172), однак, чинний КПК України не надає такої 

чіткої регламентації щодо одночасного допиту, адже він не виділений окремо, а 

передбачений в частині статті, що регламентує допит. Крім того, чинний КПК 

України не містить окремого переліку слідчих (розшукових) дій, яка би 

конкретизувала позицію законодавця.  

Отже питання класифікації одночасного допиту в якості окремої слідчої 

(розшукової) дії, незважаючи на низку спроб його вирішення, залишається 

дискусійним, на що, зокрема, звернула увагу І. С. Кіпрач [68, с.281]. Підхід до 

цього питання загалом різноманітний: частина науковців без вагань в наукових 

працях називають одночасний допит окремою слідчою (розшуковою) дією [91, с. 

332, 90, с. 301, 365], інші – розглядають одночасний допит в якості різновиду 

допиту [97; 64, с.161; 109, с. 180; 92, с.310]. Зустрічається й спроби поєднати ці 

думки, зокрема, С. Ю. Карпушин визначає одночасний допит і як особливий 

різновид допиту і як слідчу (розшукову) дію [66, с.111].  

Серед дискусійних проблем криміналістичної тактики, як з теоретичного, 

так і з практичного погляду, одне з важливих місць займає питання сутності та 

змісту одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, розуміння якого 
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може зумовити подальший розвиток процесуальних та криміналістичних аспектів 

його проведення, зокрема: співвідношення процесуальної регламентації допиту й 

одночасного допиту; взаємозв’язок тактики допиту та одночасного допиту двох 

чи більше вже допитаних осіб; відповідність використання тактичних прийомів 

допиту для досягнення цілей одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб; вдосконалення програми криміналістичного забезпечення тактики 

проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб як 

самостійної слідчої (розшукової) дії тощо. Отже, насамперед, для визначення 

змісту одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб слід встановити –  

чи є одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб по суті окремою 

слідчою (розшуковою) дією або різновидом допиту? 

Дане питання потребує ґрунтовної розвідки сучасної дефініції «слідчих 

(розшукових) дій», що запроваджено як нове поняття в чинному КПК України. 

Сутність, процесуальний порядок проведення та загальні проблеми проведення 

слідчих дій були об’єктом дослідження вчених, зокрема, І. Є. Биховського, 

Р. С. Бєлкіна, О. І. Галагана, І. Ф. Герасимова, А. Я. Дубинського, 

В. С. Кузьмічова, П. П. Михайленко, Д. П. Письменного, М. А. Погорецького, 

С. М. Стахівського, Л. Д. Удалової, Ю. М. Чорноус та ін.  

Дослідження зазначених науковців знесли значний вклад у вдосконалення 

дефініції «слідчих (розшукових) дій», як інституту кримінального процесуального 

права та сферу дослідження криміналістики, й таким чином забезпечувалися 

потреби практики кримінального судочинства. Однак, й сьогодні теоретико-

прикладні аспекти дефініції «слідчі (розшукові) дії» залишаються дискусійними. 

Центральне місце серед засобів розслідування злочинів займають слідчі 

(розшукові) дії.  

Так, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, 

спрямованими на отримання (збирання) доказів, або перевірку вже отриманих 

доказів у конкретному кримінальному провадженні.  

Як різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи 

проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, 
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передбачених КПК України  – розглядаються негласні слідчі (розшукові) дії  (ст. 

246 КПК України).  

Слід погодитись із думкою вчених, що «слідча (розшукова) дія», як збірне 

кримінальне процесуальне поняття – це система кримінальних процесуальних 

правил і умов, що здійснюються уповноваженою на те особою у конкретному 

кримінальному провадженні з метою виявлення, вилучення, дослідження і 

фіксації доказів [101, с. 482]. 

Сутність одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб 

окреслюється шляхом виділення його місця в системі слідчих (розшукових) дій. 

Насамперед, слід визначити їх поняття та структуру. Тлумачення слідчих 

(розшукових) дій різняться, й їх слід умовно поділити на дві групи: у широкому 

розумінні – це всі дії слідчого, які він здійснює під час розслідування у 

кримінальному провадженні; у вузькому, дії слідчого пізнавального характеру, 

спрямовані на всебічне та повне встановлення обставин справи.  

У літературі існують й інші точки зору, зокрема Ю. М. Грошевий [31, 

с. 287], В. П. Горбачов [135, с. 63–64], М. М. Михеєнко, В. Т. Нор, В. П. Шибіко 

[114, с. 210], В. М. Тертишник [169, с. 478], Л. Д. Удалова [175, с. 158] визначають 

слідчі (розшукові) дії як частину процесуальних дій, що пов’язані з виявленням, 

фіксацією та перевіркою доказів у кримінальній справі. М. А. Погорецький надає 

слідчим (розшуковим) діям, крім функції виявлення та фіксації доказів, і функцію 

оцінювання доказів [128, с. 150–156]. Цікаві пропозиції за даним напрямом 

доповнюються О. С. Стареньким [161, с. 82–94].  

КПК України передбачає проведення таких слідчих (розшукових) дій:  

1) допит, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб 

(статті 224–226 КПК України), допит у режимі відеоконференції (ст. 232 КПК 

України); 

2) пред’явлення для впізнання: особи (ст. 228 України), речей (ст. 229 КПК 

України), трупа (230 КПК України);  

3) обшук (статті 233–236 КПК України); 
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4) огляд: місця події, місцевості, приміщень, житла чи іншого володіння 

особи, речей та документів (статті 214, 237 КПК України), трупа (ст. 238 КПК 

України), трупа, пов’язаний з ексгумацією (ст. 239 КПК України); місця вчинення 

кримінального правопорушення (п. 2 ч. 2 ст. 520 КПК України);  

5) слідчий експеримент (ст. 240 КПК України); 

6) освідування особи (ст. 241 КПК України);  

7) залучення експерта та проведення експертизи (статті 242–243 КПК 

України) [62, с. 42]. 

8) ексгумація трупа (ст. 239 КПК України) [184, с. 173–174].  

Як свідчать проведені дослідження, поняття «слідчі дії» здавна відоме в 

історії вітчизняного кримінального судочинства. У Статуті кримінального 

судочинства 1864 року цей термін був використаний для відокремлення 

процесуальних дій судового слідчого від тих дій, які виконувались чинами 

поліції. Зміст низки статей Статуту (ст. 491 та ін. гл. 12), рішень вищих судових 

інстанцій свідчать про те, що під слідчими діями розумілося досить широке коло 

процесуальних дій та рішень, в тому числі й заходи судової влади, яка 

уособлювалася судовим слідчим, зокрема постанови про  зупинення періодичних 

видань, обрання запобіжних заходів, притягнення як обвинуваченого [29, с. 126]. 

У перших роботах з криміналістики автори також зверталися до терміна 

«слідчі дії», не з’ясовуючи їх відмінності від решти дій, що здійснюються слідчим 

під час розслідування злочину. Тобто, законодавцем, вченими, практиками 

ототожнювалися поняття «слідчі дії – дії слідчого», відбувалося їх розширене 

юридичне тлумачення. 

На основі вивчення кримінально-процесуального законодавства                  

О. В. Горбачов робить висновок про те, що в період після 1917 року термін 

«слідчі дії» потерпів різні, навіть парадоксальні зміни у своєму змісті. Так, у КПК 

1927 року цей термін згадувався лише в розділі про судовий розгляд (ст. 261), а дії 

органів досудового слідства охоплювалися поняттям «заходи» чи навіть 

«напрями» (ст. 223); натомість у кодексі були регламентовані правила проведення 

огляду, обшуку, допиту та інших слідчих дій. До часу прийняття Основ 
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кримінального судочинства 1958 року значення терміна «слідчі дії» в розумінні 

заходів, що виконувалися слідчим, було неконкретизованим. У ст. 29 Основ 

наводиться перелік невідкладних слідчих дій, які дозволялося виконувати органам 

дізнання при розслідуванні кримінальних справ, досудове слідство в яких було 

обов’язковим, проте визначення поняття «слідчі дії» та їх повний перелік 

залишалися нез’ясованими [29, с. 125–127].  

Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р. зі змінами та 

доповненнями [102, с. 205] використовував термін «слідчі дії» більше 80 разів, але 

була відсутня дефініція поняття, їх перелік, узагальнені правила провадження. 

Нині глава 20 КПК України регламентує засади проведення слідчих 

(розшукових) дій, й безпосередньо ст. 223 визначає загальні вимоги до 

проведення слідчих (розшукових) дій.  

Важливо, що у ч. 1 ст. 223 законодавець дає визначення слідчих 

(розшукових) дій саме як дій, що спрямовані на отримання (збирання) доказів або 

перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. 

Відповідно, у ст.  223 КПК України «Вимоги до проведення слідчих 

(розшукових) дій» законодавець передбачив ряд загальних вимог до проведення 

слідчих (розшукових) дій, якими є: поняття слідчих (розшукових) дій (ч. 1); 

загальні підстави їх проведення (ч. 2); коло учасників слідчої (розшукової) дії, їх 

права (ч. 3, 6, 7); час та період проведення слідчих (розшукових) дій (ч. 4, 8); 

порядок проведення слідчої (розшукової) дії та фіксування її результатів у разі 

отримання доказів, які можуть вказувати на невинуватість особи у вчиненні 

кримінального правопорушення (ч. 5). 

Поняття слідчих дій за кримінально-процесуальним законодавством 

минулих років постійно піддавалося науковим дослідженням. Сьогодні окреслене 

поняття зазнало змін і ми ведемо мову саме про слідчі (розшукові) дії як такі, що 

мають пізнавальний і водночас процесуальний характер та розшукову 

спрямованість, сутність якої полягає у намаганні процесуальної особи 

розшукати й належним чином зафіксувати у відповідних процесуальних 

джерелах фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження. 
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Не менш важливою метою слідчих (розшукових) дій є перевірка раніше 

отриманих у цьому кримінальному провадженні доказів або інших 

встановлених фактів [98, с. 482].  

Крім вказаного, слідчі (розшукові) дії характеризуються обов’язковими 

ознаками. Перша ознака обумовлена проголошенням України правовою 

державою і дії пріоритету принципу верховенства права (ст. 1, 8 Конституції 

України) [79]. Отже, обов’язковою ознакою слідчої (розшукової) дії є закріплення 

кримінальним процесуальним законодавством, а її проведення повинно 

здійснюватись лише в суворій відповідності з нормами закону, за принципом 

«дозволено лише те, що прямо передбачено законом і лише у визначеній законом 

формі». Як зазначає В. С. Кузьмічов, позиція неухильного дотримання вимог 

кримінально-процесуального законодавства при визначенні кола слідчих дій та їх 

практичної реалізації обґрунтовується специфікою слідчої діяльності, оскільки 

основним джерелом формування її структури і змісту компонентів, регулятором 

їх взаємозв’язків є закон [105, с. 35]. 

По-друге, слідчі (розшукові) дії проводяться за наявності фактичних і 

правових (юридичних) підстав. 

Як вказує С. Ю. Карпушин, правові підстави проведення слідчих 

(розшукових) дій можна визначити через такі два критерії: наявність у посадової 

особи повноважень на проведення відповідної слідчої (розшукової) дії у 

конкретній ситуації та дотримання встановленого порядку прийняття рішення про 

проведення слідчої (розшукової) дії. Відповідно правовими підставами 

проведення слідчих (розшукових) дій слід вважати наявність відповідних 

повноважень державних органів і посадових осіб на проведення конкретної 

слідчої (розшукової) дії у поєднанні з належною процесуальною формою рішення 

про її проведення. Фактичними підставами проведення слідчих (розшукових) дій 

виступає сукупність даних, які обумовлюють необхідність і можливість 

проведення певної слідчої (розшукової) дії у конкретних умовах з огляду на 

досягнення її мети [67, с. 10]. 
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Наступна характерна ознака слідчих (розшукових) дій полягає у 

спрямованості на встановлення обставин кримінального провадження шляхом, як 

зазначено в ч. 1 ст. 223 КПК України, отримання (збирання) доказів або перевірки 

вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. 

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є 

фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких 

слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність 

фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та 

підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові 

докази, документи, висновки експертів (ч. 2 ст. 84 КПК України).  

На нашу думку, спрямованість слідчих (розшукових) дій щодо роботи із 

доказами, є більш широкою та різноманітною.  

Наприклад, В. Т. Нор, М. М. Михеєнко, В. П. Шибіко відносили до функцій 

слідчих дій виявлення, фіксацію та перевірку доказів у кримінальній справі [114, 

с. 120]; Є. Г. Коваленко – збирання, закріплення, перевірку та оцінку доказів [69, 

с. 114–115]. Сутність слідчих дій, як зазначав Р. С. Бєлкін, складають процеси 

збирання, перевірки, оцінки і використання доказів [13]. Хоча відбулися зміни 

щодо сутності слідчих (розшукових) дій, однак, засади дослідження доказової 

інформації є змістовнішими.  

По-перше, слідчі (розшукові) дії є засобом отримання (збирання) доказів – 

початкового етапу, що полягає у накопиченні доказової інформації у 

кримінальному провадженні.  Сутність процесу збирання доказів значною мірою 

залежить від того, під кутом зору науки кримінального процесу чи 

криміналістики він розглядається. Процесуалісти поглиблено досліджують 

форму, дотримання вимог кримінального процесуального законодавства, а 

криміналісти – звертають більш прискіпливу увагу на зміст діяльності зі збирання 

доказів.  

З криміналістичної точки зору, збирання доказів під час проведення  

слідчих (розшукових) дій починається з пошукових операцій, спрямованих на 

пошук та виявлення слідів злочину, інших об’єктів, пов’язаних із подією злочину 
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причинно-наслідковими зв’язками. Потім для їх виявлення застосовуються 

організаційні, технічні й тактичні засоби і прийоми, із дотриманням 

процесуальних вимог.  

Наступне  завдання, яке вирішується під час проведення слідчих 

(розшукових) дій, – дослідження доказів, тобто пізнання суб’єктом доказування їх 

змісту відносно дотримання вимог належності (ст. 85 КПК України) та 

допустимості (ст. 86 КПК України), а також  достовірності та достатності. 

Зважаючи на те, що будь-яка діяльність людини повинна бути оцінена, 

важливе значення має оцінка доказів, що логічно продовжується використанням 

доказів. Оцінка доказів, отриманих у результаті проведення кожної слідчої 

(розшукової) дії, є складною розумовою діяльністю слідчого, інших компетентних 

суб’єктів (прокурора, слідчого судді, захисника та ін.).  

Оцінка отриманих доказів за результатами проведення слідчої (розшукової) 

дії, спрямована на вирішення таких основних завдань: по-перше, оцінюється 

співпадання запланованої мети дії з фактично отриманим результатом; по-друге, 

фактично отримані результати досліджуються за правилами оцінки доказів; по-

третє, з’ясовується значення і місце отриманих результатів у системі доказової 

інформації, визначаються шляхи подальшого використання отриманої доказової 

інформації у процесі розслідування злочину [106, с. 313]. Аналіз зробленої роботи 

і отриманих результатів необхідний як для перевірки достовірності доказової 

інформації, так і для вирішення питання про її доказову силу і шляхи її 

подальшого використання [13, с. 361]. 

Ми підтримуємо точку зору О. Я. Баєва про те, що криміналістична тактика 

пропонує способи здійснення діяльності з доказування; в ній відображаються 

умови і порядок збирання, дослідження, оцінки і використання доказів, в тому 

числі: проведення окремих слідчих дій, планування, організації та оцінки на всіх 

їх рівнях [4, с. 48]. 

Сучасні уявлення про теорію доказування відображають її комплексний 

характер – процесуальний (мета, предмет, межі доказування, поняття і 

класифікація доказів тощо), а також криміналістичний (акцент на особливості 
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збирання, дослідження, оцінки і використання доказів) [11, с. 9; 14, с. 27; 56, с. 

52]. Тому забезпечення процесу доказування у кримінальному провадженні є 

першочерговим завданням проведення  слідчих (розшукових) дій. 

Функція використання доказів є заключним етапом роботи з доказами у 

структурі слідчої (розшукової) дії, оскільки після їх збирання, дослідження і 

оцінки суб’єкт доказування оперує ними, застосовує з певною практичною метою, 

за допомогою чого вирішує завдання встановлення обставин кримінального 

провадження, досягнення його завдань. 

На думку Р. С. Бєлкіна, під використанням доказів слід розуміти оперування 

ними у процесі доказування, встановлення істини, тобто з’ясування всіх 

передбачених законом обставин, що складають предмет доказування у 

кримінальній справі. Тобто, за своєю сутністю, процес доказування зводиться до 

використання доказів, оперування ними [85, с. 9–12].  

Отже, діяльність з використання доказів передбачає: висунення та 

обґрунтування версій; прийняття процесуальних і організаційно-тактичних 

рішень; перевірку версій та іншої інформації (шляхом співставлення змісту 

доказової інформації, отриманої в результаті провадження однієї чи декількох 

слідчих (розшукових) дій, з метою підтвердження чи спростування їх 

узгодженості між собою); отримання нової інформації (застосування на основі 

наявної доказової інформації інших слідчих (розшукових) дій, надання доручень 

на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукових 

заходів); моделювання (дозволяє виявити зв’язки між отриманою доказовою 

інформацією та побудувати її цілісну систему); використання інформації для 

подолання протидії розслідуванню (з метою нейтралізації дій осіб, які чинять 

протидію) тощо. 

Вивчення і пізнання закономірностей збирання, дослідження, оцінки і 

використання доказів необхідні криміналістиці для реалізації свого призначення – 

сприяння практиці боротьби зі злочинністю. Ґрунтуючись на закономірностях 

виникнення та опрацювання доказів, здійснюється цілеспрямована розробка 

техніко-криміналістичних засобів, тактичних прийомів і методичних 
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рекомендацій для роботи з доказами, організації та планування досудового 

розслідування, судового розгляду, попередження злочинів. 

Основу таких заходів складають, згідно ч. 1 ст. 93 КПК України, саме слідчі 

(розшукові) дії.  

Слідчі та інші процесуальні дії, які вирішують завдання доказування під час 

досудового розслідування, поєднані спільною метою – з’ясування об’єктивних 

обставин у кримінальному  провадженні, досягнення завдань кримінального 

судочинства. Відмінність між переліченими різновидами дій полягає в тому, що 

підвищений рівень процесуальної регламентації слідчих (розшукових) дій у 

зв’язку з їх визначальною роллю у процесі доказування відрізняє останні від 

інших способів збирання доказів; відмінність полягає і в активній діяльності 

слідчого, який несе відповідальність за законне і своєчасне проведення слідчих 

(розшукових) дій, організовує розслідування. 

Стосовно інших способів збирання доказів (ч. 2 ст. 93 КПК України), то тут 

характер діяльності слідчого інший: він витребує та отримує від органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій, службових та фізичних осіб речі, документи, відомості, висновки 

експертів, висновки ревізій та актів перевірок, проводить інші процесуальні дії, 

передбачені КПК України. У перелічених випадках збирання доказів проводиться 

слідчим опосередковано. 

Проведення слідчих (розшукових) дій – це складний шлях збирання доказів, 

що вимагає від слідчого значних зусиль, часових витрат, суворого дотримання 

регламентованої кримінальним процесуальним законодавством форми. На 

відміну, при застосуванні інших перелічених процесуальних засобів (ч. 2 ст. 93 

КПК України), збирання доказів відбувається більш спрощено. Тобто, слідчому є 

сенс застосовувати останні (витребувати та отримувати від органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, 

службових та фізичних осіб речі, документи, відомості, висновки експертів, 

висновки ревізій та акти перевірок та ін.) у випадках, коли для розслідування 

злочинів місцезнаходження предметів і документів не має принципового 



 50 

доказового значення, відсутні підстави побоюватися за їх збереження, а також 

слідчий переконаний у добровільності здійснення таких процесуальних дій без 

потреби застосування заходів примусу. Коли у слідчого є підстави вважати, що 

необхідні йому предмети і документи можуть бути знищені чи втрачені, існує 

можливість чинення протидії, або з тактичних міркувань, він повинен застосувати 

для їх отримання передбачені КПК України слідчі (розшукові) дії  (наприклад, 

огляд, обшук).  

Обов’язковою ознакою слідчої (розшукової) дії є те, що її хід  та отримані 

результати відображаються у протоколі (ст. 104 КПК України) та додатках до 

нього (ст. 105 КПК України). На відміну – посвідчення ходу і результатів 

процесуальної дії знаходить своє відображення у різноманітних процесуальних 

документах: постанові, результатах виконання доручення, складення опису майна 

при накладенні на нього арешту тощо. Протокол слідчої (розшукової) дії 

відображає багатосторонні правовідносини, адже до їх проведення можуть 

залучатися підозрюваний, свідок, потерпілий, спеціаліст, експерт, перекладач, 

поняті тощо. Всі вони приймають участь у проведенні слідчої (розшукової) дії, 

мають коло прав та обов’язків, що відображається у протоколі. Таким чином, 

реалізуються двосторонні (чи багатосторонні) правовідносини між слідчим та 

іншими учасниками слідчої (розшукової) дії у формі взаємодії, безпосереднього 

чи опосередкованого впливу один на одного. На відміну від протоколу – 

постанова, доручення, клопотання тощо виражають одностороннє волевиявлення 

суб’єкта розслідування, що може бути підставою для виникнення, зміни, 

припинення правовідносин. 

Важливе значення мають й додатки до протоколу слідчої (розшукової) дії, 

якими, згідно ч. 2, 3 ст. 105 КПК України, можуть бути:  

1) спеціально виготовлені копії, зразки об’єктів, речей і документів;  

2) письмові пояснення спеціалістів, які брали участь у проведенні 

відповідної слідчої (розшукової) дії;  

3) стенограма, аудіо-, відеозапис слідчої (розшукової) дії;  



 51 

4) фототаблиці, схеми, зліпки, носії комп’ютерної інформації та інші 

матеріали, які пояснюють зміст протоколу. 

Додатки до протоколів повинні бути належним чином виготовлені, 

упаковані з метою надійного збереження, а також засвідчені підписами слідчого, 

прокурора, спеціаліста, інших осіб, які брали участь у виготовленні та/або 

вилученні таких додатків. 

Протокол слідчої (розшукової) дії має складну правову природу. 

Функціонально він є універсальним носієм доказової інформації. Під час 

формування протоколів відображаються, з одного боку, встановлені відомості про 

обстановку та інші обставини події злочину, а з іншого – відповідна процесуальна 

форма, встановлений режим фіксації й засвідчення змісту та результатів кожної 

слідчої (розшукової) дії [10, с. 117–125], встановлення джерел (носіїв) та ознак 

тих чи інших негативних обставин, а також сумісних чи несумісних ситуаційних 

процесів їх виникнення [108, с. 96]. Порушення вимог кримінального 

процесуального законодавства щодо змісту протоколу, порядку його складання, 

засвідчення отриманих результатів, тягне за собою втрату доказового значення 

відповідної слідчої (розшукової) дії. 

Наведене дає підстави визначити слідчі (розшукові) дії як окремий вид 

процесуальних дій, що проводиться з метою збирання, дослідження, оцінки і 

використання доказів уповноваженою службовою особою відповідно до вимог 

кримінального процесуального законодавства з метою досягнення завдань 

кримінального провадження [184, с. 175–185].  

Таким чином, враховуючи перелічені обов’язкові ознаки слідчих 

(розшукових) дій слід підсумувати, що одночасний допит двох чи більше вже 

допитаних осіб відповідає сутності самостійної слідчої (розшукової) дії.  

Окрім вказаного, слід звернути увагу, що впродовж багатьох років серед 

науковців спірно вирішувалось питання змісту розшукової діяльності слідчого, а 

отже, і тотожності понять «слідчі дії» і «розшукові дії» або їх істотної відмінності 

[22; 104; 131]. Криміналістична теорія проводила розмежування слідчої і 

розшукової діяльності, що розглядалися як самостійні пізнавальні засоби з 
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розкриття злочину, які здійснюються відповідними суб’єктами за наявності 

передбачених підстав і у визначеній формі. [185; 71, с. 284–291].  

Так, наприклад, Е. Ф. Коновалов розшукову діяльність слідчого зводить до 

встановлення місцезнаходження відомих осіб та інших об’єктів, що мають 

значення для розкриття та розслідування злочину, щодо яких слідчий володіє 

відомостями, які дають змогу їх індивідуалізувати [73, с. 5]. О. О. Закатов 

обмежує розшукову діяльність слідчого розшуком підозрюваних, обвинувачених, 

місцезнаходження яких не встановлено, тобто тих, які підлягають розшуку або 

оголошені в розшук [53, с. 6]. А. С. Косенко зазначає, що розшукова діяльність 

слідчого полягає лише у встановленні місцезнаходження відомих осіб та різних 

відомих об’єктів, невідомих злочинців, потерпілих, свідків, викраденого майна, 

отримання інформації, яка ще не відома, тобто розшуку будь-яких осіб та 

об’єктів, які мають значення для встановлення істини у справі [82, с. 20].  

Аналіз поняття «слідчі (розшукові) дії» свідчить про ототожнення 

законодавцем понять слідчих та розшукових дій слідчого, що, у свою чергу, 

передбачає надання слідчим діям активного пошукового характеру. Таким чином, 

законодавець здійснив спробу наблизити слідчі (розшукові) дії як один із 

основних способів збирання доказів, до процесу доказування у кримінальному 

провадженні, пов’язавши ці процесуальні категорії одним спільним завданням – 

отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів. В цьому 

контексті, слід підтримати точку зору В. І. Галагана, який до розшукових дій 

слідчого відносить такі слідчі дії, як допит, обшук, огляд, при проведенні яких 

зусилля слідчого спрямовані на встановлення тих обставин (пошук особи, яка 

вчинила злочин, його матеріальних слідів), які під час подальшого розслідування 

надають можливість приймати правильні процесуальні й тактичні рішення [160, 

с. 34]. Зазначимо, що відповідно й від ефективної реалізації одночасного допиту 

залежить прийняття правильних процесуальних й тактичних рішень, й якісно 

проведеному одночасному допиту також притаманний активний пошуковий 

характер, однак не в формально-діяльнісному змісті, а в формі психологічного 
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впливу на осіб, що приймають в ньому участь, й пошуку психологічних ознак 

достовірності або недостовірності у показаннях допитуваних осіб.  

Слід підкреслити, що саме в галузі розшуку зараз відбуваються інновації. 

Розшук в сучасному виразі все більше набуває форм інформаційно-

психологічного протистояння, із застосуванням новітніх інформаційних 

технологій, баз даних, соціальних мереж, використання аналітичних можливостей 

хмарних сервісів [111; 134]. Майбутнє правоохоронних органів, на нашу думку, 

передбачатиме збирання та аналіз даних й відповідного реагування, на що й 

потрібно орієнтуватися, як на концепцію ефективного розвитку слідчих 

(розшукових) дій. Застосування інновацій інформаційних технологій й методик 

аналізу психологічних ознак достовірності або недостовірності свідчень у 

допитуваних осіб, може бути впровадженим в методиці одночасного допиту, й в 

даному контексті слід відзначити наявність елементів розшуку й в одночасному 

допиті двох чи більше вже допитаних осіб. 

Як збірне поняття «слідча (розшукова) дія», на думку деяких авторів, це 

система кримінальних процесуальних правил і умов, що здійснюються 

уповноваженою на те особою у конкретному кримінальному провадженні з метою 

виявлення, вилучення, дослідження і фіксації доказів [95, с. 312].  

Які ще аргументи вказують на відокремленість одночасного допиту двох чи 

більше вже допитаних осіб від допиту? Так, чинний КПК України засвідчує 

прогресивні зміни, оскільки містить окрему главу 20 «Слідчі (розшукові) дії» та 

конкретизує зміст та роль слідчих (розшукових) дій у процесі доказування. Згідно 

з п. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на 

отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у 

конкретному кримінальному провадженні, що також відповідає сутності 

одночасного допиту. 

Разом з тим, як зазначає Ю. М. Чорноус, у КПК України (як у редакції 1960 

року, так і 2012 року) в межах єдиної статті перелік слідчих (розшукових) дій не 

наводиться, що спричиняє труднощі як у науковому тлумаченні, так і у процесі 

практичної діяльності [183, с. 27–28]. 

https://aws.amazon.com/stateandlocal/justice-and-public-safety/
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Відповідно, певною компромісною авторською дефініцією, що враховує 

норми чинного законодавства та сутність дії, є наступне формулювання 

одночасного допиту – це «слідча (розшукова) дія, що полягає у допиті по черзі у 

присутності один одного двох чи більше вже допитаних за однаковими 

обставинами кримінального провадження осіб, аналізі й безперервному 

порівнянні (співставленні) показань для з’ясування причин розбіжностей у їх 

показаннях з метою перевірки отриманих доказів у кримінальному провадженні» 

[121, с. 4].  

Необхідно звернути увагу й на те, що одночасний допит проводиться лише 

за умови, якщо в показаннях двох чи більше вже допитаних осіб встановлені 

розбіжності, при цьому слід зважати, що у кримінальному провадженні мають 

значення не будь-які розбіжності у показаннях, а лише ті розбіжності, що 

стосуються тих обставин вчиненого злочину, які є предметом доказування. Такий 

висновок формується не тільки на підставі сутності цієї слідчої (розшукової) дії, а 

й зі змісту абзацу другого ч. 9 ст. 224 згідно з яким «викликаним особам по черзі 

пропонується дати показання про ті обставини кримінального провадження, для 

з’ясування яких проводиться допит, …що стосуються предмета допиту» [102, с. 

126].  

Крім того, розглядаючи поняття «розбіжності» варто звернутися не тільки 

до їх змісту, але й урахувати можливість їх впливу на прикінцеві та проміжні 

тактичні й процесуальні рішення. З цього приводу, а саме щодо значущості, 

важливості «розбіжностей» тривалий час точаться наукові суперечки. У працях 

значної групи науковців, зокрема, Р. С. Бєлкіна [17], В. Г. Гончаренка [103], В. 

О. Коновалової [78, 125–134], В. Ю. Шепітько [191] та інших, вказується, що 

суперечності, для усунення яких має проводитись очна ставка (адаптуючи до 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб), повинні бути 

«істотними». Однак, ні в КПК України 1960 р., ні в КПК України 2012 р. відсутня 

вказівка законодавця на те, що розбіжності у показаннях вже допитаних осіб 

мають бути «істотними». А оскільки поняття «розбіжності» законом не визначене, 

то його тлумачать як відомості, що можуть впливати на правильність 
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розслідування і судового розгляду [33, с. 79] або як відомості про одні і ті ж події, 

факти, явища, які заперечують один одних [21, с. 63]. Виходячи з цих міркувань, 

автор притримується думки, що предметом одночасного допиту двох або більше 

вже допитаних осіб є виявлені в ході слідства конкретні розбіжності, що 

стосуються лише частини інформації про подію злочину, отриманої під час 

попередніх допитів.  

У відповідності з предметом одночасного допиту слід дослідити та 

визначити його загальне завдання. Згідно ч. 9 ст. 224 КПК України метою 

одночасного допиту є з’ясування причин розбіжностей у показаннях раніше 

допитаних осіб. В літературі з криміналістики та кримінального процесу, 

переважно, її так і позначають, однак зустрічаються й уточнення. Зокрема,                     

О. І. Котюк зазначає, що «законодавчо визначена її мета виглядає спірною», й 

конкретизує, що з процесуального, і тактичного погляду для слідчого важливою є 

саме наявність розбіжностей у показаннях, оскільки вони свідчать про те, що 

істина щодо конкретних обставин вчиненого злочину не встановлена, й часто 

немає значення їх причина [83, с.28–29]. Проведене нами опитування дозволило 

дослідити думки слідчих з питання: «Які причини розбіжностей у показаннях 

раніше допитаних осіб здебільшого були Вами встановлені під час проведення 

одночасного допиту?». За результатами проведення даної слідчої (розшукової) дії 

встановлюються такі причини розбіжностей у показаннях: свідома брехня 

принаймні одного із учасників (70,2 % слідчих); сумлінна помилка принаймні 

одного із учасників (13,2 %); у 16,6 % випадків дійсну причину розбіжностей 

визначити не вдалось. Опитування прокурорів показало майже подібні результати 

(Додаток А).  

Разом з тим, чи є це значущим результатом слідчої (розшукової) дії? Адже 

під час підготовки до слідчої дії слідчий, прокурор вже припускає, хто саме з 

допитуваних надає неправдиві показання, а хто свідчить щиро. Чи може слідчий, 

прокурор не суб’єктивно, а науково обґрунтувати свою позицію щодо виявлення 

брехні у показаннях певного допитуваного, або навпаки – їх правдивості? Та яка 

буде цінність такого підходу, адже слідчий, прокурор не є експертами у 
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встановленні ознак психологічної достовірності показань, й навіть за їх наявності 

не можуть їх реалізувати, адже таке суміщення основних кримінальних 

процесуальних функцій суперечить принципу змагальності у кримінальному 

провадженні [27, с.1]. 

Значущу роль для з’ясування сутності одночасного допиту двох чи більше 

вже допитаних осіб відіграють вказані в юридичній літературі різновиди слідчих 

ситуацій одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб.  

Відповідно до очної ставки, А. В. Дулов та П. Д. Нестеренко на підставі 

розвитку психологічних відносин виділяють такі її різновиди, як: 1) така, що має 

на меті допомогти одному з учасників слідчої дії згадати забуті факти; 2) така, що 

спрямована на з’ясування причин і умов, що сприяли виникненню розбіжностей у 

показаннях осіб, їх усунення та встановлення істини [37, с. 112]. Дана 

класифікація, на нашу думку, може бути доповненою, адже важливість зізнання 

винного у вчиненні злочину не може бути недооціненим. Отже, слід виділити й 

третій різновид – надання можливості підозрюваному визнати себе винним, що 

має бути зроблено за допомогою законних методів, правил професійної етики і 

тактики. Належним чином підготовлений одночасний допит двох чи більше вже 

допитаних осіб може вирішити це завдання.  

Проведене нами опитування дозволило дослідити думки практиків на 

запитання «Чи слугували встановлені причини розбіжностей під час проведення 

одночасного допиту ефективним знаряддям проведення подальшого 

розслідування?» На це питання ствердно відповіли тільки 29,1 % слідчих та 

26,7 % прокурорів, заперечили це твердження 55,7 % слідчих та 70,0 % 

прокурорів (Додаток А), адже причини розбіжностей показань підозрюваних з 

показаннями інших осіб і для слідчого та прокурора, і для суду у більшості 

випадків є передбачуваними. Як особисту думку, опитувані здебільшого 

вказували, що шляхом проведення одночасного допиту вони намагалися виконати 

інші завдання, зокрема: 

1) продемонструвати істині показання та переконатися в їх достовірності;  

2) отримати деталізацію розбіжностей у показаннях; 
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3) переконати підозрюваного у необхідності говорити правду (наприклад, 

через спростування його алібі); 

4) переконатися, що розслідування рухається у вірному напрямку. 

Підсумовуючи отримані дані за цим питанням, слід зазначити, що в певній 

частині завершених одночасних допитів конкретизація розбіжностей дозволяє 

обґрунтовано засвідчити, що дія досягнула своєї мети. Це має місце, коли 

джерелом протиріччя виступають певні відмінності в термінології, різниця в 

сприйнятті об’єктів, подій тощо. В таких випадках більш детальне тлумачення 

змісту розбіжностей, здебільшого, призводить до їх усунення чи значного 

скорочення.  

Поширеною є й протилежна ситуація, коли в ході одночасного допиту 

розбіжності були тільки посилені, й не вдалося з'ясувати причини їх виникнення, 

їх усунути або хоча б обмежити. Така ситуація буде мати місце, коли кожен із 

допитуваних залишиться прихильним своїй версії подій. Однак, в цій ситуації, що 

здобув слідчий, прокурор в якості результату? На нашу думку, якісно 

організована та проведена дія навіть при такому результаті отримає цікаві для 

формування подальших процесуальних рішень дані. Зокрема, психологічний 

ефект присутності може спровокувати у неправдивої особи: надуману 

деталізацію, яку слідчий може перевірити та спростувати; промовку у показаннях; 

продемонструвати спроби психологічного тиску на іншого допитуваного із 

бажанням не обговорювати деталі події та інші змістовні та психологічні ознаки 

приховання правдивої інформації. Зазначимо, що це не є найгіршим результатом 

слідчої (розшукової) дії, адже така суперечка між сторонами краще ніж 

домовленість між допитуваними в протизаконний спосіб, що дає можливість 

слідству сприймати реальну картину взаємовідносин сторін кримінального 

провадження.  

Мета одночасного допиту буде досягнута й в тому випадку, якщо хоча би 

один з допитуваних, який надає неправдиві показання, в результаті 

психологічного ефекту, отриманого в ході цієї слідчої (розшукової) дії, змінить 

свою колишню позицію й перестане заперечувати очевидне. 
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Спільне дослідження групи криміналістів та процесуалістів дозволило 

виокремити завдання, притаманних одночасному допиту:  

− з’ясування причин розбіжностей в показаннях раніше допитаних осіб 

(загальне завдання, визначене кримінальним процесуальним законодавством); 

− викриття одного із допитаних в умисному або помилковому наданні 

неправдивих показань; 

− посилення тактико–психологічного впливу на несумлінного учасника 

слідчої (розшукової) дії з метою схиляння його до дачі правдивих показань; 

− зміцнення вольових якостей і позиції сумлінного учасника (учасників) 

одночасного допиту; 

− виявлення й встановлення нових обставин розслідуваної події; 

− додаткова перевірка й закріплення показань свідків, потерпілих, 

підозрюваних; 

− мінімізація тактичних ризиків, які унеможливлюють неправомірний 

психологічний вплив на учасника (учасників), зміни показань сумлінних 

(правдивих) учасників, розголошення таємниці слідства тощо [121, с.5]. 

Перелічені завдання умовно можна віднести до окремих, які вирішуються за 

умови певних слідчих ситуацій.   

Втім, наведені вище міркування актуальні виключно для існуючої нині та 

діючої законодавчої регламентації одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб, але якщо врахувати наведені вище міркування практиків, то 

насамперед одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб слід віднести 

до слідчих (розшукових) дій, спрямованих на контроль та верифікацію доказів, 

отриманих вербально від допитуваної особи. Саме такої думки ми притримуємося 

щодо завдання цієї слідчої (розшукової) дії, що обумовлено її сутністю.  

Отже, мета і завдання одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб, що ґрунтуються саме на сутності даної дії, на наше переконання, мають 

виглядати наступним чином. 
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Мета одночасного допиту: випробування надійності показань раніше 

допитаних осіб в частині, що є розбіжною в отриманих слідством показаннях та 

інших джерелах доказів визначеного кримінального провадження. 

Завдання одночасного допиту: 

– перевірка надійності показань кожного з учасників; 

– унеможливлення або обтяження надання умисно неправдивих показань 

учасника (учасників); 

– виявлення та виправлення помилкових суджень у показаннях учасника 

(учасників); 

– отримання додаткової деталізації розслідуваної події; 

– блокування неправомірних спроб учасників узгодити свої показання; 

– блокування погроз та іншого неправомірного психологічного впливу 

одним учасником на іншого. 

За результатами проведених досліджень слід підсумувати, що одночасний 

допит двох чи більше вже допитаних осіб відповідає сутності самостійної слідчої 

(розшукової) дії, адже: порядок проведення одночасного допиту двох чи більше 

вже допитаних осіб визначений кримінальним процесуальним законодавством; 

проводиться за наявності фактичних і правових (юридичних) підстав; спрямована 

на встановлення обставин кримінального провадження шляхом збирання, 

дослідження, оцінки і використання доказів; хід та отримані результати 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб відображаються у 

протоколі та додатках до нього.  

Із врахуванням проведених досліджень сутності одночасного допиту двох 

чи більше вже допитаних осіб відповідає наступне визначення слідчої 

(розшукової) дії  – це «слідча (розшукова) дія, що полягає у допиті по черзі у 

присутності один одного двох чи більше вже допитаних за однаковими 

обставинами кримінального провадження осіб, аналізі й безперервному 

порівнянні (співставленні) показань для з’ясування причин розбіжностей у їх 

показаннях з метою перевірки отриманих доказів у кримінальному провадженні». 

Пропонуємо дане визначення закріпити законодавчо, за умови формування 
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окремої статті КПК України, присвяченої правовій регламентації одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб.  

 

 

1.3. Кримінальна процесуальна регламентація одночасного допиту двох 

чи більше вже допитаних осіб 

 

 

Відповідно до наданого законодавцем визначення поняття «слідчі 

(розшукові) дії», вони є основним інструментом процесу доказування в 

кримінальному провадженні, який, відповідно до п. 2 ст. 91 КПК України, полягає 

у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають 

значення для кримінального провадження. Слід відзначити, що сутність 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб  відповідає визначенню 

поняття «слідчі (розшукові) дії», що підкреслює доцільність його виділення в 

якості окремої слідчої (розшукової) дії. К. О. Чаплинський також підкреслює, що 

«Одночасний допит … виступає як засіб перевірки вже отриманих під час допитів 

показань. Це дозволяє розглядати одночасний допит як самостійну слідчу 

(розшукову) дію (виділено мною – І. Ж.) що проводиться, як правило, на 

подальшому етапі розслідування» [92, с. 326]. Однак, як зазначалося раніше, 

питання залишається спірним й частина науковців не поділяють такої думки. 

Наразі, прийти до обґрунтованої позиції шляхом лише аналізу 

кримінального процесуального законодавства та літературних джерел досить 

проблематично. Для більш ґрунтовного аналізу, звернемось до сучасної 

класифікації видів слідчих (розшукових) дій, що розроблені й в криміналістиці 

[91, с.254–268, 92, с.227–228] й в кримінальному процесі [95, с.224–225], та в 

межах дослідження порівняємо й встановимо, до яких класифікаційних груп буде 

віднесено допит та одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб, які 

подібні риси характеризують ці процесуальні дії, та чи притаманні цим 

процесуальним діям суттєві відмінності. 
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По-перше, враховуючи, що згідно ст. 246 КПК України, негласними є слідчі 

(розшукові) дії, відомості про факт і методи проведення яких, за загальним 

правилом, не підлягають розголошенню, тому залежно від можливості 

розголошення (повідомлення, інформування), слідчі (розшукові) дії поділяються 

на гласні та негласні.  

Допит та одночасний допит в даній класифікації відносяться до однієї 

категорії –  гласні слідчі (розшукові) дії. 

По-друге, залежно від обсягу предмета пізнання слідчі (розшукові) дії 

поділяються на основні та додаткові. Допит, в залежності від обсягу кола 

обставин, що є предметом допиту, може бути й основним та додатковим. 

Одночасний допит, з урахуванням того, що його предметом є з'ясування окремих 

обставин вчинення злочину, а саме з’ясування причин розбіжностей у показаннях 

вже допитаних осіб, слід віднести до додаткових. 

По-третє, залежно від ймовірної кількості проведення однієї і тієї самої 

слідчої (розшукової) дії в кримінальному провадженні, поділяються на первинні 

та повторні. Первинною буде та слідча (розшукова) дія, яка в конкретному 

кримінальному провадженні проводиться вперше. Проведення тієї ж самої слідчої 

(розшукової) дії в конкретному кримінальному провадженні для з'ясування в 

повному обсязі предмета пізнання після проведення такої слідчої (розшукової) дії 

вперше, буде характеризувати цю слідчу (розшукову) дію як повторну, незалежно 

від кількості разів її проведення в конкретному кримінальному провадженні. 

Повторні слідчі (розшукові) дії проводяться заново у повному обсязі, якщо є 

обґрунтовані сумніви у правильності проведення первинних слідчих 

(розшукових) дій, якщо результати останніх суперечать іншим матеріалам 

кримінального провадження, а також за наявності істотного порушення норм 

матеріального чи процесуального права: прав та свобод людини, гарантованих 

Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України, процесуальних норм, 

якими встановлено порядок проведення первинних слідчих (розшукових) дій. 

Згідно із вказаною сутністю даної класифікаційного поділу, допит може бути 
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проведений первинним та повторним. Разом з тим, закон й не забороняє 

повторного проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб. 

В такому разі слід припустити, що це юридично допустимо. Однак, чи відповідає 

повторне проведення тактико-психологічній сутності одночасного допиту двох чи 

більше вже допитаних осіб? На наше переконання – ні, оскільки за рахунок 

повторності втрачається гострота сприйняття тактичної ситуації в умовах 

психологічної конфронтації сторін, що є важелем переборювання обманливої 

позиції одного із учасників. Відповідно, повторне проведення одночасного допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб  суперечить його сутності. 

В-четверте, залежно від визначення проміжку часу, в який та чи інша слідча 

(розшукова) дія повинна бути проведена, слідчі (розшукові) дії поділяються на 

невідкладні та наступні. Допит на початковому етапі розслідування, як правило, є 

невідкладним, адже він є потужним джерелом інформації про подію злочину, що 

потребують термінового опрацювання за «гарячими слідами». Одночасний допит 

двох чи більше вже допитаних осіб, навпаки, завжди вимагає ретельної 

підготовки й, як правило, не потребує поспішності, адже від цього буде залежати 

його якість та результативність, тому, відноситься до наступних дій. 

По-п’яте, за рівнем обов'язковості проведення слідчої (розшукової) дії у 

конкретному кримінальному провадженні, слідчі (розшукові) дії поділяються на 

обов'язкові та необов'язкові. Обов'язковість слідчої (розшукової) дії може 

визначатися: а) прямою вказівкою в законі на обов'язковість її проведення; 

б) дорученням прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час 

проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням (п. 4 ч. 2 ст. 36, ч. 4 ст. 40 КПК України); 

в) дорученням суду в разі, якщо під час судового розгляду виникне потреба у 

встановленні обставин або перевірці обставин, які мають істотне значення для 

кримінального провадження, і вони не можуть бути встановлені або перевірені 

іншим шляхом (ч. 3 ст. 333 КПК України). Допит, у переважній більшості 

кримінальних проваджень, відноситься до обов’язкових, адже суттєво впливає на 

всебічність, повноту та неупередженість досудового розслідування та судового 
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розгляду. Втім, одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб  

визначається слідчим або прокурором залежно від обставин конкретного 

кримінального провадження на підставі внутрішнього переконання й 

криміналістичного мислення, особистого бачення процесуальної перспективи, 

відповідно відноситься до групи необов’язкових слідчих (розшукових) дій.  

По-шосте, залежно від способів та методів отримання інформації слідчі 

(розшукові) дії поділяються на вербальні, невербальні, змішані. До групи 

вербальних слідчих (розшукових) належать дії, джерелом отримання інформації 

яких є мовлення особи, й, відповідно за результатами проведення котрих  

отримуються показання підозрюваного (обвинуваченого), свідка, потерпілого, 

експерта. До невербальних відносяться такі слідчі (розшукові) дії, в результаті 

проведення яких компетентними суб’єктами отримується інформація із об’єктів 

матеріального світу. До змішаних відносяться такі слідчі (розшукові) дії, під час 

проведення яких отримується інформація як з об’єктів матеріального світу, так й 

зі слів осіб – учасників слідчих (розшукових) дій. Прикладом таких слідчих 

(розшукових) дій може виступати пред'явлення для впізнання. Щодо одночасного 

допиту, то він також може бути віднесений до змішаних, адже на початку такого 

допиту встановлюється, чи знають викликані особи одна одну, отже, задіюється 

впізнання зовнішності допитуваних осіб, й, в подальшому, кожному з 

допитуваних пропонується дати показання, відповідно, одержується інформація зі 

слів особи. Й навіть той факт, що допит та одночасний допит об’єднує загальним 

критерієм вербального спілкування учасників слідчої (розшукової) дії не повинен 

вводити в оману спрощеного сприйняття цих дій, адже психологічні механізми, 

що слугують двигунами цих процесів, суттєво різняться, що буде розглянуто в 

подальшому. Виходячи із існуючої недослідженості даного питання, роботу за 

даним напрямом слід продовжити. 

По-сьоме, за можливістю проведення слідчої (розшукової) дії у режимі 

відеоконференції слідчі (розшукові) дії розподіляються на ті, проведення яких 

дозволено здійснювати в режимі відеоконференції (у цьому режимі при трансляції 

з іншого приміщення чинним кримінальним процесуальним законом дозволено 
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проведення допиту й впізнання осіб чи речей під час досудового розслідування 

(ст. 232 КПК), а також ті слідчі (розшукові) дії, проведення яких у режимі 

відеоконференції чинним законодавством не передбачено. Проведення 

одночасного допиту в режимі відеоконференції є доволі спірним, хоча й окремі 

автори досліджують таку можливість [58, с.288–291]. 

Відповідно словнику української мови, «різновид – окремий вид якої-

небудь загальної категорії, типу, явища та ін.» [151, с.567]. Отже, різновид має 

бути окремою ланкою в структурі загального, мати спільні класифікаційні ознаки. 

Проведений аналіз вказує, що майже кожна класифікація слідчих (розшукових) 

дій відносить допит та одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб  до 

різних кваліфікаційних груп, що формує умовивід про суттєві відмінності між 

ними й неприпустимість вважати одночасний допит двох чи більше вже 

допитаних осіб різновидом допиту. Саме ця ситуація, щодо визначення 

одночасного допиту різновидом допиту, на думку автора, є джерелом 

фундаментальних помилок у визначенні його сутності, процесуальних і  

криміналістичних аспектів його практичного застосування. Адже, сутність як 

філософська категорія виражає головне, основне, визначальне в предметі, й таке, 

що зумовлене глибинними внутрішніми зв’язками й тенденціями розвитку й 

пізнається на рівні теоретичного мислення [177, c. 610] 

Головною проблемою, термінологічною пасткою досліджуваної дії при 

формуванні діючого кримінального процесуального законодавства постала її 

назва, лексично близька до допиту, яка за сутністю та змістом значно 

відрізняється від допиту, що відповідно впливає на її ефективність. Й на відміну 

від КПК України 1960 р., де очна ставка законодавцем була виділена у окрему 

главу від допиту, одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб  не має 

такого привілею, однак, дана позиція є менш аргументованою, оскільки 

одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб  суттєво вирізняється у 

своїх власних пізнавальних операціях, має свою мету, завдання і умови 

проведення. 
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Оцінка ознак допиту та одночасного допиту, що проведена вченими, також 

вказує на суттєві, а в деяких аспектах – несумісні розбіжності для віднесення цих 

дій, як різновидів, до однієї слідчої (розшукової) дії. Зокрема, виділяється 

наступне:  

1. Метою допиту є отримання показань від особи про відомі їй обставини 

події, мета ж одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб – з’ясування 

причин розбіжностей у їхніх показаннях; 

2. Предмет інших видів допиту значно ширше предмету одночасного допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб: предметом одночасного допиту є усунення 

конкретних суперечностей, які стосуються зазвичай лише частки інформації про 

злочин, що отримана під час допиту від чітко окресленої законом категорії 

учасників кримінального провадження (свідків, потерпілих, підозрюваних); 

3. Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб  є слідчою 

(розшуковою) дією, направленою на отримання доказів, які часто значно 

відрізняються від доказів, отриманих під час раніше проведених допитів свідків, 

потерпілих та підозрюваних; 

4. Організація одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб  

значно відрізняється від організації допиту, оскільки активними учасниками є 

одночасно дві та більше раніше допитані особи; 

5. Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб  має свою 

тактичну своєрідність: під час його проведення застосовуються тактичні прийоми 

психологічного впливу, які найкраще відповідають принципам психологічної 

конфронтації та притаманні саме одночасному допиту; 

6. У психологічному аспекті одночасний допит двох чи більше вже 

допитаних осіб  також відрізняється від інших слідчих (розшукових) дій, адже він є 

одним з найпотужніших засобів психологічного впливу його учасників один на 

одного: взаємні впливи пов’язують слідчого, прокурора й осіб, які зведені на 

одночасний допит, в єдину систему інформаційної та психологічної взаємодії, і 

роль слідчого, прокурора полягає в управлінні і контролі за функціонуванням цієї 

системи;  
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7. Специфічним засобом впливу на одночасному допиті двох чи більше вже 

допитаних осіб  є учасник, який дає показання (ефект присутності), що викривають 

іншого учасника (у конфліктній ситуації) чи допомагають згадати забуті факти (у 

безконфліктній ситуації) [121, с.5–6]. 

Проведене опитування дозволило з’ясувати, чи вважають практики 

одночасний допит ефективним методом для з’ясування причин розбіжностей у 

показаннях раніше допитаних осіб. На це питання ствердно відповіли лише 32,8% 

слідчих й 37,5% прокурорів. Заперечили ефективність цієї слідчої (розшукової) дії 

набагато більше –  48,4% слідчих та 57,5% прокурорів (Додаток А). В якості 

особливої думки опитувані вказували, що є першопричиною такого результату, й 

зазначили наступне: 

1. Назва процесуальної дії є незручною у використанні. 

2. Назва процесуальної дії не відображає особливості тактичного змісту дії. 

3. Визначена в законодавстві мета даної процесуальної дії є недосяжною у 

багатьох слідчих ситуаціях. 

4. Визначена в законодавстві мета даної процесуальної дії ускладнює  

обґрунтування слідчим потреби її проведення. 

5. Одночасний допит трьох та більше учасників має значні організаційні й  

тактичні ризики. Зокрема, психологічний вплив з боку двох осіб, що дають 

неправдиві, але узгоджені показання на правдивого допитуваного значно 

посилюється, що може змінити хід досудового розслідування негативну сторону. 

6. Вказані причини загалом викликають недооцінку тактичних 

особливостей одночасного допиту серед слідчих та прокурорів, що позначається 

на якості його проведення [47, с. 81]. 

Як відомо, одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб може 

проводиться для з’ясування причин розбіжностей, що містяться у показаннях 

раніш допитаних осіб. Однак, слідчий, прокурор не випускає з уваги й інші 

джерела доказів, які є у кримінальному провадженні. Наприклад, під час 

підготовки та постановки запитань слідчий, прокурор враховує висновки 

експертів щодо окремих обставин кримінального провадження, протоколи огляду 
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місця події, обшуку тощо. По суті, відбувається перевірка обставин 

кримінального провадження, які змістовно виходять за межі показань, наданих 

під час допитів учасників кримінального провадження.   

Слід підкреслити, що літературні джерела, здебільшого, також не містять 

ґрунтовної методичної інформації щодо одночасного допиту, наприклад, 

сучасний науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу 

України ніяким чином не коментує зміст ч. 9 ст. 224, а лише надає зразок 

протоколу одночасного допиту [118, с. 490], що опосередковано вказує на 

наявність значних розбіжностей в науковому середовищі щодо сутності цієї 

слідчої (розшукової) дії. 

Дослідження питань сучасної теоретичної доктрини одночасного допиту дає 

підстави для висновку про недосконалість чинних кримінальних процесуальних  

норм, що врегульовують її процесуальні аспекти, формують тактико-

криміналістичні рекомендації її проведення. 

Однією із суттєвих проблем щодо досліджуваної дії при формуванні 

діючого кримінального процесуального законодавства є її назва, що стала її 

термінологічною пасткою, адже «одночасний допит двох та більше вже 

допитаних осіб» за своєю сутністю, завданнями та значенням не має достатньо 

спільного з допитом, щоби бути його різновидом. Слід продовжити роботу над 

вдосконаленням терміну щодо цього важливого інструменту розслідування, й 

нині варто керуватися міжнародними стандартами щодо термінів, 

напрацьованими спеціальними термінологічними комісіями, академічними 

установами, інституціями (Міжнародної організації стандартизації – ICO, 

ЮНЕСКО тощо). Стандартизація термінів та їх дефініцій допоможе забезпечити 

єдність термінологічної бази українського законодавства, уніфікувати моделі 

законодавчих дефініцій. Законодавча дефініція має бути єдиною, чіткою, 

однозначною, стислою, логічно та лінгвістично правильною, узагальненою, 

містити найсуттєвіші для правильного застосування терміна ознаки предмета або 

явища [1, с. 43]. В цьому питанні важливо звернутися й до європейського досвіду, 

адже в країнах Європейського Союзу подібні за змістом дії пройшли відповідні 
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випробування тривалим досвідом передової практики, що, на нашу думку, 

потребує наукової розвідки. Вказане питання буде детально розглянуто за змістом 

підрозділу 1.4. дисертації.   

Таким чином, продовжуючи висловлену вищу тезу, одночасний допит двох 

чи більше вже допитаних осіб характеризується рядом ознак, що дають підстави 

розглядати його не як різновид допиту (згідно ч. 9 ст. 224 КПК України), а як 

самостійну слідчу (розшукову) дію (72,9 % слідчих, 71,7 % прокурорів).  

За результатами досліджень визначено кримінальні процесуальні засади її 

проведення та запропоновано сформувати окрему статтю 224-1 КПК України 

«Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб», де перебачити наступні 

положення.  

1. Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб є слідчою 

(розшуковою) дією, спрямованою на отримання (збирання) доказів або перевірку 

вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. 

2. Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб проводиться для 

з’ясування причин розбіжностей, що містяться у показаннях раніш допитаних осіб 

або інших джерелах доказів.  

3. На початку одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб 

встановлюється, чи знають викликані особи одна одну і в яких стосунках вони 

перебувають між собою. Свідки попереджаються про кримінальну 

відповідальність за відмову від давання показань і за давання завідомо 

неправдивих показань, а потерпілі – за давання завідомо неправдивих показань. 

4. Викликаним особам по черзі пропонується дати показання про ті 

обставини кримінального провадження, для з’ясування яких проводиться 

одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб , після чого слідчим, 

прокурором можуть бути поставлені запитання. Особи, які беруть участь у допиті, 

їх захисники чи представники мають право ставити одна одній запитання, що 

стосуються предмета одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб. 
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5. Оголошення показань, наданих учасниками одночасного допиту двох чи 

більше вже допитаних осіб на попередніх допитах, та інших доказів, дозволяється 

лише після давання ними показань. 

6. У кримінальних провадженнях щодо злочинів проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи, а також щодо злочинів, вчинених із застосуванням 

насильства або погрозою його застосування, одночасний допит двох чи більше 

вже допитаних осіб для з’ясування причин розбіжностей в їхніх показаннях не 

може бути проведений за участю малолітнього або неповнолітнього свідка чи 

потерпілого разом з підозрюваним. 

6. Під час одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб допиту 

може застосовуватися фотозйомка, аудіо- та/або відеозапис. Допитувана особа 

має право використовувати під час допиту власні документи і нотатки, якщо її 

показання пов’язані з будь-якими обчисленнями та іншими відомостями, які 

важко зберегти в пам’яті. 

7. Особа має право не відповідати на запитання з приводу тих обставин, 

щодо надання яких є пряма заборона у законі (таємниця сповіді, лікарська 

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

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

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

щодо службових осіб, які виконують негласні слідчі (розшукові) дії, та осіб, які 

конфіденційно співпрацюють із органами досудового розслідування. 

8. Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб не може тривати 

без перерви понад дві години, а загалом – понад вісім годин на день. За участю  

малолітньої або неповнолітньої особи не може продовжуватися без перерви понад 

одну годину, а загалом – понад дві години на день. 

Вказані пропозиції до кримінального процесуального законодавства не слід 

вважати вичерпаними, за змістом роботи буде акцентуватися увага й на інших 

проблемних питаннях та формуватимуться пропозиції щодо їх вирішення.  

Характеризуючи кримінальну процесуальну регламентацію одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб, слід підкреслити принципову вимогу 
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щодо неухильного дотримання загальних засад кримінального провадження, 

визначених у ст. 7 КПК України.     

Так, згідно ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження 

повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, 

зокрема, відносяться: 1) верховенство права; 2) законність; 3) рівність перед 

законом і судом; 4) повага до людської гідності; 5) забезпечення права на свободу 

та особисту недоторканність; 6) недоторканність житла чи іншого володіння 

особи; 7) таємниця спілкування; 8) невтручання у приватне життя; 9) 

недоторканність права власності; 10) презумпція невинуватості та забезпечення 

доведеності вини; 11) свобода від самовикриття та право не свідчити проти 

близьких родичів та членів сім’ї; 12) заборона двічі притягувати до кримінальної 

відповідальності за одне і те саме правопорушення; 13) забезпечення права на 

захист; 14) доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень; 15) 

змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні 

перед судом їх переконливості; 16) безпосередність дослідження показань, речей і 

документів; 17) забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи 

бездіяльності; 18) публічність; 19) диспозитивність; 20) гласність і відкритість 

судового провадження та його повне фіксування технічними засобами; 21) 

розумність строків; 22) мова, якою здійснюється кримінальне провадження. 

Тактика одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб 

характеризується неухильним дотриманням загальних засад кримінального 

провадження, що під час практичної діяльності у процесі досудового 

розслідування має особливості реалізації. Розглянемо детально особливості 

практичної реалізації окремих засад кримінального провадження під час 

проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, а саме: 

законності; свободи від самовикриття та право не свідчити проти близьких 

родичів та членів сім’ї; презумпції невинуватості та забезпечення доведеності 

вини та ін.  

Передусім слід наголосити, що Україна є демократичною державою права, 

яка реалізує принципи соціальної справедливості й затверджує основоположні 
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засади забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і 

судового розгляду, що проголошені в ратифікованих міжнародних правових 

актах, які, згідно ст. 9 Конституції України, є джерелами національного 

законодавства. Міжнародно-правові стандарти кримінальної процесуальної 

діяльності, зафіксовані у Загальній декларації прав людини, Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод, Міжнародному пакті про громадянські та 

політичні права лягли в основу національного законодавства, відіграють все 

більшу роль в нормотворчій та правозахисній діяльності.  

У наукових дослідженнях та методичних рекомендаціях щодо проведення 

окремих слідчих (розшукових) дій розумно зростає встановлення чітких бар'єрів 

для правоохоронних органів у їх діяльності, щоби «до кожного учасника 

кримінального провадження була застосована належна правова процедура» 

[100, с. 3], що спрямоване на отримання повних, обґрунтованих та неупереджених 

висновків розслідування. На дотримання належної правової процедури 

наголошують й ратифіковані міжнародні правові акти, зокрема ч. 1 ст. 6 

Європейської конвенції про захист прав людини [40]. Разом з тим, низка вчених 

піддають справедливій критиці ряд поспіхом прийнятих «процесуальних і 

споріднених законів, які наповнили правову доктрину і систему права 

суперечливими концептами, юридичними функціями, посилили конкуренцію 

правових норм та ускладнили їх тлумачення» [170, с. 66]. Певною мірою, на наше 

переконання, це відноситься й до окремих положень КПК України, у тому числі 

що стосуються проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб. 

В доктрині кримінального процесу основоположні принципи (засади) 

кримінального процесу визначають як закріплені в законі й панівні в державі 

політичні й правові ідеї щодо завдань і способу здійснення судочинства в 

кримінальному провадженні [114]. Не можна недооцінювати значення принципів, 

інакше соціальна вартість практичної реалізації кримінального процесу може 

перевищити переваги, яку досягає ця діяльність. «Недоліки та хиби правосуддя, – 

слушно зауважує М. Й.  Коржанський, – особливо у сфері боротьби з 
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злочинністю, і найбільш значні та шкідливі наслідки їх, виявляються саме там і 

тоді, де й коли порушуються принципи» [80, с. 66]. Принципи кримінального 

процесу змістовно включені в загальну дефініцію принципів права. 

Принципи права – сформовані в процесі розвитку правосвідомості та 

природного права та закріплені в законах, міжнародних правових актах і правових 

позиціях Європейського суду з прав людини, основоположні морально-правові 

фундаментальні ідеї, які в силу свого змісту і цінності є фундаментом правничої 

стратегії, визначають доктринальну цінність правової системи, гармонізують усю 

системи правових норм, виступають першоджерелом окремих інститутів і норм 

права (є генетичною підвалиною, хромосомним набором системи права), надають 

глибокої єдності регулятивним механізмам права, визначають особливості й 

доктринальні якості галузі права, дають юридичну базу для тлумачення 

конкретних норм та вирішення суперечливих питань, сприяють правильному 

пізнанню та застосуванню норм права, служать основою й вихідним положенням 

для подальшого розвитку правничої доктрини та законодавчих актів [170, с. 67]. 

Діючий КПК України закріпив перелік принципів (загальних засад)  

кримінального процесу, що вказує наскільки велике значення законодавець їм 

надає. Деякі автори, зокрема П. І. Репешко та інші, крім закріплених в законі 

принципів відносять до них також ті, які не дістали такого закріплення в правових 

нормах, але випливають з них [141]. В. М. Савицький, В. Т. Томін та інші 

визначають принципи (засади) кримінального процесу як  положення та керівні 

ідеї, які не потребують обов’язкового законодавчого закріплення [142, с. 9; 174, с. 

59]. З урахуванням вказаного, слід виділити принципи, що є дискусійними, та 

принципи, що є вже стандартизовані шляхом закріплення в законодавстві. 

Питання класифікації основних принципів кримінального судочинства, які 

запропоновані різними авторами [2, с. 169–174], в контексті даного дослідження 

не потребує розгляду. Обговорення буде сфокусовано через призму окремих 

принципів кримінального процесу, які безпосередньо впливають на процесуальні 

та криміналістичні особливості одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб.  
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Принцип законності. Законність прийнято відносити до загальноправових 

принципів кримінального процесу, якому підпорядковані інші галузеві та 

міжгалузеві принципи. За змістом даний принцип, насамперед, опирається на ч. 2 

ст. 19 Конституції України, відповідно якої органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в 

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України [118, с. 31].  

Даний принцип є складним та багатокомпонентним. Особливості реалізації 

даного принципу при проведенні одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб розпочинаються вже на його підготовчому етапі, адже ч. 2 ст. 9 

КПК України закріплює обов’язок прокурора, керівника органу досудового 

розслідування, слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини 

кримінального провадження.  

У контексті дослідження одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб – всебічність має полягати в однаково ретельному дослідженні 

слідчим, прокурором як обставин, що збігаються з головною версією слідства, так 

і тих, що не відповідають їй; обставин, що викривають, так і тих, що 

виправдовують підозрюваного; обставин, що пом’якшують або обтяжують 

відповідальність. Відповідно, навіть використання «права провести одночасний 

допит», що надане слідчому, прокурору в ч. 9 ст. 224 КПК України має бути 

обґрунтовано не стільки волею, ініціативою або позицією сторін кримінального 

провадження, а більше потребою у використанні усіх доступних процесуальних 

засобів, необхідних для досягнення істини, й сукупною тактико-

криміналістичною перспективою ефективного проведення одночасного допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб. 

Повнота дослідження при проведенні одночасного допиту двох чи більше 

вже допитаних осіб означає встановлення всього кола фактичних обставин, що 

можуть суттєво вплинути на оцінку результату слідчої (розшукової) дії, побудову 

змістовної частини одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб таким 
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чином, щоби отримати докази, які обґрунтовують висновки як такі, що не 

залишають місця сумнівам.  

Неупередженість визначає пізнання слідством обставин кримінального 

провадження у точній відповідності з дійсністю, безсторонність щодо всіх 

учасників процесу та інших осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. 

Практична реалізація вказаних складових принципу має суттєві 

ускладнення, адже жодної стандартизованої методики, яка була б рекомендована 

слідчому, прокурору, й дозволяла визначити повноту й вірогідну достовірність 

вихідних даних, змісту допиту та отриманих результатів вітчизняна наука поки 

що не запропонувала. Слід відзначити, що в активі передової світової практики 

такі методики існують, зокрема: оцінка валідності тверджень (CBSA) [206; 209], 

моніторинг реальності (Reality Monitoring) [201, с. 67–85], науковий контент-

аналіз (SCAN) [205] та інші.  

Відповідно, не зважаючи на важливість даного принципу, в практичній 

площині не завжди є можливість повною мірою реалізувати його, адже цей 

принцип страждає низкою обмежень.  

Зокрема, джерелом розбіжностей, що є передумовою проведення 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, законодавець позначив 

розбіжності у показаннях раніше допитаних осіб. В законі не йдеться про інші 

джерела доказової інформації, такі як інші слідчі (розшукові) дії, висновки 

експертиз тощо, що можуть також містити змістовні й вагомі розбіжності з 

показаннями попередньо допитаних осіб. Відповідно, слідчий, прокурор, які чітко 

слідують букві закону в рамках проведення одночасного допиту не повинні брати 

до уваги інші джерела, крім допитів учасників? Або розглядати такі джерела в 

якості факультативних? Вбачається, що цей недолік є доволі вагомим та 

суперечить реалізації всебічності, повноти та неупередженості дослідження 

обставин кримінального провадження, й може бути виправлений шляхом 

внесення коректив в діюче законодавство [47, с.81].  

Цікавою з позиції дотримання законності у процесі одночасного допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб є ситуація, коли підозрюваний прагне 
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протистояти потерпілому або свідкам, які його звинувачують, в надії (часто 

доволі виправданої), що вони змінять свої показання. У процесі одночасного 

допиту завжди слід враховувати можливість узгодження версії події її учасниками 

на шкоду встановленню істини. З цих причин, якщо такий одночасний допит 

може ускладнити встановлення істини, слідчий, прокурор повинен утриматися від 

його проведення. Відповідно, для особи, що приймає рішення про проведення 

одночасного допиту, найважливіше – обережність, яка залежить, серед іншого, від 

професійного досвіду. 

Принцип свободи від самовикриття та право не свідчити проти близьких 

родичів та членів сім’ї. [118, 39] Встановлення істини при проведенні 

одночасного допиту, незважаючи на значущість, може мати місце виключно в 

межах закону, й протилежне тягне за собою визнання недопустимості доказів (ч. 

1. ст. 87 КПК України). З цієї причини слід вказати про інше обмеження: через 

гуманний характер процесу, зокрема, коли особа не несе відповідальність за 

відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї та близьких 

родичів, коло яких визначається законом (ст. 63 Конституції України). Разом з 

тим, вбачається, що під час проведення одночасного допиту права підозрюваного 

є краще захищеними, ніж права потерпілого або свідка, адже свідок та потерпілий 

несуть кримінальну відповідальність за давання завідомо неправдивих показань в 

ході одночасного допиту (ст.384 КПК України), а підозрюваний – ні. Отже, вже з 

початкової стадії даної слідчої (розшукової) дії, під час оголошення прав та 

обов’язків, вже створюється дисбаланс: від законослухняних вимагається тільки 

правда без права на добросовісну помилку, а для порушників зберігається 

комфортна можливість мовчати або брехати. Такий підхід значно знижує 

мотивацію доброчесної особи до співпраці зі слідством. Цю проблему варто 

компенсувати за рахунок зміни алгоритму проведення одночасного допиту двох 

чи більше вже допитаних осіб, що буде розглянуто в наступному розділі 

дослідження. 

Принцип змагальності сторін та свобода в поданні ними до суду своїх 

доказів і доведенні перед судом їх переконливості [118, с. 41]. Даний принцип 
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закріплений у ст. 22 КПК України та є втіленням і конкретизацією в 

кримінальному провадженні конституційного принципу судочинства – 

змагальності сторін (п. 4 ч. 3 ст. 129 Конституції України). Принцип змагальності 

у кримінальному провадженні конкретизує також положення ч. 3 ст. 14 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та ч. 3 ст. 6 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод.  

Принцип змагальності зазвичай розуміється як директива для проведення 

кримінального судочинства у формі спору між рівними сторонами перед 

неупередженим арбітром, щоб учасники процесу могли надати різні доводи з 

полемікою від протилежної сторони, надавати докази, що доводять різні 

аргументи сторін. Така модель кримінального процесу створює можливості для 

сторін не лише висвітлювати свої думки та суперечки, а й надавати слідству, суду 

найкращі умови для оцінки доказів та прийняття збалансованих, точних рішень.  

Значущим проявом принципу змагальності в проведенні одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб  є право осіб, які беруть участь в 

допиті, їх захисників чи представників, ставити одна одній питання, що 

стосуються предмету допиту (п. 2 ч. 9 ст. 224 КПК України). Однак слід 

припустити, що запитання однієї з сторін можуть стосуватися іншого. В 

літературі представлені думки, що уповноважена посадова особа, яка проводить 

одночасний допит, повинна  використовувати владні повноваження й скасувати 

такі питання, які вона вважає невідповідними [121, с. 23]. Однак, цей підхід є 

суперечливим, оскільки у такому разі обмежується принцип змагальності, адже 

слід підкреслити важливість дозволу підозрюваному ставити під сумнів 

достовірність показань свідків та задавати їм питання (хоча не слід розглядати це 

правило без винятків).  

Для подальшої реалізації принципу змагальності в ході одночасного допиту 

також необхідно включити право осіб, які беруть участь в допиті, їх захисників чи 

представників виступати з будь-якого питання, що підлягає вирішенню. На цій 

підставі, наприклад, у випадку подання однією стороною клопотання про 
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проведення одночасного допиту, інша сторона матиме можливість відповісти на 

цей запит по суті, перш ніж слідчий чи суддя прийме рішення.  

На завершення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, для 

більш повної реалізації принципу змагальності, слід надавати особам, які беруть 

участь в допиті, їх захисникам чи представникам, можливість прокоментувати хід 

одночасного допиту та його результати (що може бути особливо важливим, коли 

одночасний допит досяг мети й привів до пояснення причин розбіжностей).  

Забезпечення принципу змагальності надає максимально можливий спосіб 

зробити справжні фактичні висновки й, отже, якісно виконати завдання  

кримінального провадження, також тоді, коли мова йде про одночасний допит 

експертів, які сформулювали розбіжні висновки при дослідженні однакових 

питань в конкретному кримінальному провадженні та були допитані з цього 

приводу. Однак подібна практика, хоч і не суперечить змісту ч. 9 ст. 224 КПК 

України, не є популярною у вітчизняній діяльності. 

Принцип презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини [118, 

с. 38]. Один із головних принципів кримінального процесу, що закріплює одне з 

найважливіших демократичних положень, які характеризують правову державу та 

її кримінальне провадження – презумпцію невинуватості особи, яка підозрюється 

чи обвинувачується у вчиненні злочину. Ця засада знайшла своє закріплення у 

Конституції України (ст. 62), міжнародно-правових актах, визнаних Україною: 

Загальній декларації прав людини (п. 1 ст. 11), Міжнародному пакті про 

громадянські і політичні права (п. 2 ст. 14), Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод (п. 2 ст. 6), а також у галузевому законодавстві, зокрема у 

кримінальному (ч. 2 ст. 2 КК України).  

Формула презумпції невинуватості, яка міститься в ч. 1 ст. 17 КПК України 

може бути роз’яснена таким чином: підозрюваний чи обвинувачений у вчиненні 

кримінального правопорушення вважається невинуватим допоки той, хто вважає 

його винним на суб'єктивному рівні – слідчий, прокурор, потерпілий (у випадках, 

коли обвинувачення набуло приватного характеру) не доведе у встановленому 
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законом порядку його вину перед судом належними, допустимими і достовірними 

доказами. 

Сумніви щодо фактів розслідуваної події мають бути розтлумачені шляхом 

комплексної доказової ініціативи та ретельного аналізу всіх наявних доказів у 

сукупності. У тому разі, коли використання всіх існуючих можливостей залишає 

сумніви, які не можуть бути усуненими існуючими засобами певної слідчої 

ситуації, це слід пояснити на користь підозрюваного (обвинуваченого). Отже, 

згідно з цим принципом, прийняття рішень можливе лише в тому випадку, якщо 

слідчий, прокурор продемонстрував всеохоплюючу ініціативу щодо виявлення й 

збирання доказів, а потім ретельно та добросовісно проаналізував всю їх 

сукупність.  

Виявлення та збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) 

дій є обов'язком органів досудового розслідування, який не можливо оминути 

(або замінити) у зв’язку з посиланням на принцип презумпції невинуватості. У 

такій ситуації слідство повинно буде виконати одночасний допит двох чи більше 

вже допитаних осіб, з метою реалізації завдань кримінального провадження. 

 

 

1.4. Зарубіжний досвід проведення одночасного допиту двох чи більше  

вже допитаних осіб  

 

Як свідчить вивчення різних джерел, відмінності кримінального процесу 

різних держав, безумовно, значні [28; 32; 116; 195], й урегулювати їх повністю 

неможливо. Ускладнює ситуацію й те, що кримінальне процесуальне право 

деяких держав (США, Великобританія) є недостатньо кодифіковане і має значну 

кількість норм так званого прецедентного права. В інших державах, наприклад, 

ФРН, поряд із КПК діє ціла низка нормативних актів, які визначають порядок 

досудового провадження [166, с. 586–589].  
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Окрім того, наукові публікації радянського та пострадянського часу, 

здебільшого, не приділяли достатньо уваги питанням походження та розвитку в 

європейських зарубіжних країнах процесуальних дій, у тому числі подібних за 

змістом одночасному допиту двох чи більше вже допитаних осіб, оскільки 

ідеологічна політика полягала у визнанні власних розробок й зміщення акцентів 

щодо невизнання закордонних досягнень. Оскільки «очна ставка» отримала 

широкий розгляд в літературі та всебічний аналіз, не є доцільним розглядати 

питання в цьому ж ключі, адже вбачається практичний результат її трансформації 

у діючому КПК України у вигляді одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб, що на нашу думку, не є бездоганним. Без сумніву, й дослідження 

власних здобутків мають значну цінність для розуміння даної слідчої 

(розшукової) дії, однак, також є важливим розширення географії дослідження.  

Оскільки правові норми європейських країн також здійснюють 

опосередкований вплив на формування національного законодавства слід 

розглянути європейський аналог такої дії – «конфронтацію». 

Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб слід відносити до 

одного з найдавніших методів пізнавальної діяльності слідчого, що за змістом 

відповідає сучасному розумінню «конфронтації» – саме таку назву в більшості 

країн Європейського Союзу має процесуальна дія, подібна за змістом 

одночасному допиту двох чи більше вже допитаних осіб.  

Словник української мови надає таке тлумачення терміну: «Конфронта́ція, 

і, жін. протиборство, протиставлення соціальних систем, класових інтересів, 

ідейно-політичних принципів і т. ін.; зіткнення» [150, с. 689].  

Відомий англійський філософ і правознавець Джеремі Бе́нтам (1748–1832 рр.) 

таким чином описував конфронтацію, що проводилася у ході слідства: «Коли він 

(слідчий) стикається з свідченнями, що суперечать один одному, керує допитом й 

надає можливість сторонам атакувати один одного – з цього зіткнення воскресає 

істина» [18, с. 247]. Такою влучною алегорією автор пояснив квінтесенцію 

розглядуваної слідчої (розшукової) дії. Отже, головним акцентом сутності даної 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1748
https://uk.wikipedia.org/wiki/1832
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дії є протиборство, протиставлення показань про розслідувану подію, що чітко 

наголошує на її криміналістичній сутності. 

Особливості правового регулювання конфронтації в сучасних кримінальних 

процесах окремих країн Європейського Союзу демонструють схожість, а також 

деякі істотні та цікаві відмінності.  

У деяких країнах зміст конфронтації є суто процесуальним, а в інших – 

також регулюються певні особливості її тактики. Проте, перш ніж обговорювати 

норми, слід зазначити, що їх розуміння вимагає посилання на весь законний 

порядок, звичаї, а іноді навіть соціальні умови. Ось чому наступне обговорення 

норм у деяких країнах є дещо обмеженим. Розглянуті приклади регулювання 

конфронтації у кримінальних процесах різних країн Європейського Союзу не 

охоплюють всі країни без виключення, оскільки ця дискусія – пошук можливих 

рішень та відстеження особливостей подібної за змістом процесуальної дії. Слід 

також зазначити, що дослідження країн англосаксонської системи в цьому 

питанні не здійснювалося, оскільки певна частина завдань конфронтації фактично 

реалізується шляхом перехресного допиту.  

Особливості перехресного допиту регламентовані ст. 352-353 КПК України 

і дана процесуальна дія проводиться під час судового розгляду.  

Зокрема, згідно ч. 6 ст. 352 КПК України свідка обвинувачення першим 

допитує прокурор, а свідка захисту – захисник, якщо обвинувачений взяв захист 

на себе – обвинувачений (прямий допит). Під час прямого допиту не дозволяється 

ставити навідні запитання, тобто запитання, у формулюванні яких міститься 

відповідь, частина відповіді або підказка до неї.  

Відповідно до ч. 7 ст. 352 КПК України, після прямого допиту протилежній 

стороні кримінального провадження надається можливість перехресного допиту 

свідка. Під час перехресного допиту дозволяється ставити навідні запитання. Під 

час допиту свідка сторонами кримінального провадження головуючий за 

протестом сторони має право зняти питання, що не стосуються суті 

кримінального провадження (ч. 8 ст. 352 КПК України).  
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При цьому, згідно ч. 14 ст. 352 КПК України, суд має право призначити 

одночасний допит двох чи більше вже допитаних учасників кримінального 

провадження (свідків, потерпілих, обвинувачених) для з’ясування причин 

розбіжності в їхніх показаннях, який проводиться з урахуванням правил, 

встановлених ч. 9 ст. 2224 КПК України.  

Аналогічні правила встановлені щодо допиту потерпілого під час судового 

засідання (ст. 353 КПК України).  

Таким чином, вітчизняний кримінальний процес чітко виділяє два види 

допиту – одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб, що може 

проводитися як під час досудового розслідування, так і судового розгляду та 

прямий і перехресний допит, що проводяться у межах судового засідання й має 

свої процесуальні та організаційно-тактичні особливості.  

Виходячи із викладеного вище, розглянемо тактику процесуальних дій, 

максимально подібних до тактики одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб, згідно законодавства та практичної діяльності з розслідування 

іноземних держав.  

Іспанія. Кримінальний процесуальний кодекс Іспанії [198] передбачає 

«Конфронтацію свідків та обвинувачених» (гл. VI, розд. V, кн. ІІ) – у випадку, 

коли свідки чи обвинувачені не погоджуються з відповідними обставинами у 

справі, суддя, на його розсуд, може проводити конфронтацію між ними. Ця дія 

може бути здійснена тільки між двома людьми одночасно (ст. 451). Ст. 452 

визначає порядок проведення конфронтації, що включає: прочитання особам, які 

беруть участь у ньому, фрагментів попередніх протоколів їх допиту, одночасно 

нагадуючи про кримінальну відповідальність за неправдиві показання; запитання 

особам, чи суперечать вони їх показанням і чи хочуть вони їх змінити; суддя має 

також вказати на протиріччя у попередніх показаннях і тоді він просить осіб 

домовитися, знайти компроміс. Ст. 453 передбачає повну фіксацію секретарем 

процесу конфронтації: питання, відповіді та звинувачення, які були пред’явлені 

один одному, а також те, що спостерігається у їхній поведінці. Сама дія повинна 

обмежуватися з’ясуванням  спірних питань, досягненням згоди та встановленням 
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істини. Суддя зобов'язаний не дозволяти особам ображати або погрожувати один 

одному (ст. 454). Без крайньої необхідності закон забороняє проводити 

конфронтацію із неповнолітніми свідками (ст. 455). У випадку, коли суддя вважає 

за необхідне, він проводить консультацію з експертом щодо можливої шкоди для 

зазначених неповнолітніх свідків. Допит неповнолітніх свідків та осіб, які мають 

обмежену дієздатність, можуть проводити без візуальної конфронтації з 

обвинуваченим, використовуючи для цього будь-які технічні засоби, що 

дозволяють це здійснювати (ст. 448).  

Литва. Кримінальний процесуальний кодекс Литви, ст. 190 передбачає 

проведення «очної ставки» [54], що є, вочевидь, наслідком уніфікації з 

законодавством країн пострадянського простору або спадковості законодавства 

часів СРСР. За цією нормою, слідчий вправі провести очну ставку між двома 

раніш допитуваними особами, в показаннях яких є суперечності, та які потрібно 

з'ясувати та усунути. Під час проведення «очної ставки» регламентовано 

дотримуватися загальних правил Кодексу щодо проведення допиту свідка та 

підозрюваного. Подальша частина положень цієї статті стосується ходу слідчої 

дії. На початку очної ставки встановлюється, чи знають особи, що викликані на 

очну ставку, один одного і в яких стосунках вони перебувають між собою. 

Викликаним на очну ставку особам по черзі пропонується дати показання про ті 

обставини справи, для з'ясування яких призначена очна ставка. Після цього 

слідчий може ставити їм запитання. Якщо під час проведення очної ставки особи 

змінюють надані ними попередні показання, потрібно у них взяти пояснення 

стосовно причин, які спонукали їх до зміни їхніх попередніх показань. Особи, 

викликані на очну ставку, з дозволу слідчого можуть ставити запитання одна 

одній. Особам, викликаним на очну ставку, можуть ставити запитання і інші 

учасники, що беруть участь у проведенні вказаної слідчої дії. Надані учасниками 

очної ставки показання, фіксуються у протоколах проведення перших допитів цих 

осіб, до яких також можуть приєднуватися звукові та відеозаписи цих допитів для 

пред’явлення їх учасникам очної ставки, і після цього учасників можуть 

знайомити зі змістом протоколу.  
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Польща. Кримінальний процесуальний кодекс Польщі [202] передбачає, що 

допитані особи можуть прийняти участь у проведенні конфронтації з метою 

з'ясування суперечностей (ст. 172). Закон допускає проведення цієї процесуальної 

дії за участю двох та більше осіб. Проведення конфронтації у режимі 

відеоконференції при трансляції з іншого приміщення залишається дискусійним, 

але закон передбачає таку можливість в наступних ситуаціях:  

1) дозволено долучити свідка, використовуючи технічні пристрої, які 

допускають проводити цю діяльність на відстані з одночасною прямою передачею 

зображення та звуку; під час провадження у суді судовий клерк, помічник судді 

чи клерк окружного суду перебуває разом зі свідком (ст. 177 § 1a.);  

2) допит свідка в рамках міжнародної правової допомоги. Конфронтація не 

допускається у випадку, якщо є обґрунтовані підозри щодо небезпеки життя, 

здоров'я, свободи або власності важливого свідка або його найближчих родичів  

(ст. 184).  

Словаччина. Кримінальний процесуальний кодекс Словаччини регулює 

конфронтацію у ст. 125 [210]. Відповідно цієї норми, якщо заяви підозрюваного у 

важливих обставинах розслідуваної події не узгоджуються із заявами спільника 

підозрюваного або свідка, й розбіжності неможливо усунути якимось іншим 

чином, може бути проведена конфронтація підозрюваного з цією особою. 

Учасники даної дії можуть запитувати один одного лише за згодою особи, що 

проводить слідчу дію. Конфронтація, відповідно частини третьої даної статті, не 

може бути застосована до агента, крім випадку, коли агент погодився розкривати 

свою особу; уразливого свідка, що знаходиться під загрозою викрадення 

(знищення); свідка, що захищений програмою захисту; і свідка, особистість якого 

є секретною.  

Угорщина. В кримінально-процесуальному кодексі Угорщини, прийнятому 

в 2017 році, конфронтація має статус окремої слідчої дії, що передбачено в ст. 206 

[208]. Відповідно, у разі розбіжностей у показаннях підозрюваних та свідків, за 

необхідності може проводитися конфронтація для з'ясування цих протиріч. 

Учасники процесуальної дії дають свої показання  у присутності один одного й 
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дозволяють їм задавати питання. Якщо це вимагає захист підозрюваного або 

свідка, слідство не може провести конфронтацію. Для осіб, що не досягли 

чотирнадцяти років, участь у конфронтації є винятком. У п. 4 ст. 197 Кодексу 

врегульовано питання про взаємне прослуховування експертів. А саме, у випадку 

розбіжностей у думках експертів, їх можна уточнити шляхом допиту експертів за 

участю інших експертів, що розглядається як певний вид конфронтації. 

Франція. Ст. 82-1 Кримінально-процесуального кодексу Франції [197] 

регламентує, що сторони у підготовці до судового слідства можуть подати 

обґрунтовані письмові прохання про здійснення конкретних заходів, включаючи 

конфронтацію між сторонами. У ст. 119 даного Кодексу визначається, що 

прокурор має право приймати участь у всіх процесуальних діях, у тому числі у 

конфронтації. В ст. 120 зазначено, що слідчий-суддя керує допитами, 

конфронтаціями та слуханнями. Прокурор, захисники та свідки можуть ставити 

запитання під час дії або робити короткі зауваження. Головуючий суддя визначає, 

у разі необхідності, порядок конфронтації та може завершити дію, коли він 

вважає себе достатньо поінформованим. Він може виступати проти питань, які 

можуть завдати шкоди ходу викладення інформації або гідності особи. Окремі 

процесуальні питання проведення конфронтації також регламентують статті 338 

та 454.  

У ст. 706-71 прямо передбачається можливість проведення конфронтації в 

режимі відеоконференції при трансляції з іншого приміщення. Особливу 

процедуру проведення конфронтації регламентовано ст. 706-53, за умови  

розслідування сексуального насильства щодо неповнолітнього. У таких випадках 

конфронтація здійснюється за рішенням прокурора або судді на прохання 

неповнолітнього або його законного представника у присутності дитячого 

психолога, або медичного спеціаліста, або члена сім'ї неповнолітнього, або 

адміністратора спеціального призначення.  

Швеція. Кримінальний процесуальний кодекс Швеції [207], у розділі 

«Докази», процесуальній дії «конфронтації» присвячує три статті. Ст. 9 § 36 

передбачає, що у випадку суперечливості або неоднозначності показів свідків 
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може бути проведена конфронтація між ними. Ст. 3 § 37 та ст. 11 § 40 

передбачають застосування цього принципу до інших сторін процесу, а також 

потерпілих (які не є стороною процесу) та експертів.  

Таким чином, кримінальні процесуальні норми країн Європейського Союзу, 

що стосуються процесуальної дії, подібної до одночасного допиту двох або 

більше вже допитаних осіб (ч. 9 ст. 224 КПК України), відзначають, що 

конфронтація – це особлива форма допиту, яка:  

1) здійснюється органом слідства (більшість) або за вимогою (меншість); 

2) полягає в одночасній конфронтації двох або – у виправданих ситуаціях – 

більше осіб;  

3) спрямована на пояснення суттєвих суперечностей у своїх попередніх 

свідченнях, поясненнях або висловах;  

4) проводиться, коли результати можуть сприяти встановленню істини; 

5) його призначення залежить від волі процесуального органу, тому – не є 

обов'язковим.  

Слід відзначити, що дані аспекти подібно реалізовані в КПК України.  

Разом з тим, існують й відмінності:  

1) законодавство країн Європейського Союзу, здебільшого, чітко 

підкреслює тактико-криміналістичну сутність процесуальної дії;  

2) у нормах законодавствах країн Європейського Союзу ширше 

представлені окремі випадки заборони проведення конфронтації, зокрема, щодо 

агента, свідка, відносно якого застосовуються заходи безпеки у кримінальному 

провадженні, тощо;  

3) здебільшого в законодавстві країн Європейського Союзу мова йде про 

«усунення розбіжностей», а не про «з’ясування причин розбіжностей», що 

передбачає українське законодавство;  

4) наявні можливості конфронтації між експертами, спеціалістами під час  

досудового розслідування;  

5) в окремих країнах розглядаються можливості проведення конфронтації в 

режимі відеоконференції. 



 86 

Отже, діючий КПК України відносить одночасний допит двох або більше 

вже допитаних осіб (ч. 9 ст. 224 КПК України) до особливої форми допиту. 

Однак, його назва є невдалою з лінгвістичної точки зору й недостатньо актуалізує 

сутність даної слідчої (розшукової) дії, що у більшості країн Європейського 

Союзу реалізовано краще – терміном «конфронтація».  

На нашу думку, слід розглянути питання щодо внесення змін у діюче 

кримінальне процесуальне законодавство України й запровадити термін 

«конфронтація», що призведе до зручності у використанні, відобразить сутність 

процесуальної дії й, відповідно, тактико-криміналістичну складову, дозволить 

уніфікувати цю дію з існуючими аналогами країн Європейського Союзу. 

 

Висновки до розділу 1 

 

З’ясовуючи стан наукових досліджень питань тактики одночасного допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб, опрацьовано джерела з проблематики. 

Тактику очної ставки, що передувала законодавчому закріпленню такої слідчої 

(розшукової) дії як «одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб», на 

дисертаційному рівні досліджували Д. М. Піскун та Н. М. Калинюк. Попри 

напрацювання науковців, питання тактики одночасного допиту двох чи більше 

вже допитаних осіб, лишаються недостатньо висвітленими.  

Розглядаючи поняття та завдання тактики одночасного допиту двох чи 

більше вже допитаних осіб, проведено порівняльний аналіз слідчої дії – очної 

ставки (за КПК України 1960 року) та одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб (за КПК України 2012 року). Спільною ознакою цих дій є 

використання психологічного впливу, спрямованого на зміну лінії поведінки 

несумлінного учасника, отримання показань сторін щодо розбіжностей у 

показаннях.  

Відмінними ознаками є: регламентація одночасного допиту двох чи більше 

вже допитаних осіб як різновиду допиту, а не окремої слідчої (розшукової) дії; 

можливість одночасного допиту не тільки двох, але і більшої кількості раніше вже 
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допитаних осіб; мета одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб 

полягає у з’ясуванні причин розбіжностей у їх показаннях (не «суперечностей», 

що було метою очної ставки). 

Обґрунтовано, що завдання одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб є загальними, що полягають у з’ясуванні причин розбіжностей в 

показаннях раніше допитаних осіб та окремими, що спрямовані на перевірку  

достовірності показань раніше допитаних осіб в частині, що є розбіжною щодо 

вже отриманих показань та інших джерел доказів; викритті одного із допитаних в 

умисному або помилковому наданні неправдивих показань; посиленні тактико–

психологічного впливу на несумлінного учасника слідчої (розшукової) дії з метою 

схиляння його до дачі правдивих показань; зміцненні позиції сумлінного учасника 

одночасного допиту; виявленні й встановленні нових обставин події; мінімізації 

тактичних ризиків, які унеможливлюють неправомірний психологічний вплив на 

учасника, зміну показань сумлінних учасників тощо. 

У ряді випадків, конкретизація причин розбіжностей у показаннях  дозволяє 

зробити висновок про досягнення мети одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб. Наприклад, коли джерелом протиріччя є відмінності в 

термінології, різниця в сприйнятті об’єктів, подій, більш детальне тлумачення 

змісту розбіжностей обумовлює їх усунення чи значне скорочення.  

Розглядається й протилежна ситуація, коли в ході одночасного допиту 

розбіжності були тільки посилені, причини їх виникнення з’ясувати не вдалося. 

Така ситуація наявна за умови, коли кожен із допитуваний неухильно 

дотримується своєї версії перебігу подій. Однак, навіть за таких умов, якісно 

організована та проведена слідча (розшукова) дія може надати необхідні для 

формування подальших процесуальних і тактичних рішень дані. 

Досліджуючи кримінальну процесуальну регламентацію одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб, проведено порівняльний аналіз 

кримінальних процесуальних засад допиту та одночасного допиту двох чи більше 

вже допитаних осіб. Виявлені відмінності обумовили висновок щодо їх 

кримінального процесуального розмежування. Зокрема: 1) метою допиту є 
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отримання показань від особи про відомі їй обставини події, мета ж одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб – з’ясування причин розбіжностей у їх 

показаннях; 2) предмет допиту значно ширше предмету одночасного допиту, що 

обмежений з’ясуванням причин розбіжностей у показаннях раніш допитних осіб; 

3) відмінності щодо учасників даних слідчих (розшукових) дій та ін. Важливо, що 

одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб, як самостійна слідча 

(розшукова) дія, відповідно до п. 2 ст. 91 КПК України, забезпечує доказування, 

спрямовується на збирання, перевірку та оцінку доказів.  

Вивчаючи зарубіжний досвід проведення одночасного допиту двох чи 

більше  вже допитаних осіб, дослідження кримінальних процесуальних норм 

держав Європейського Союзу засвідчило, що аналогічною одночасному допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб процесуальною дією є так звана 

«конфронтація» – особлива форма допиту, яка: 1) здійснюється органом слідства; 

2) полягає в одночасній конфронтації двох або – у виправданих ситуаціях – 

більше осіб; 3) спрямована на пояснення суттєвих суперечностей у попередніх 

показаннях, чи поясненнях осіб; 4) проводиться, коли результати можуть сприяти 

встановленню істини; 5) її призначення залежить від волі процесуального органу, 

тому – не є обов'язковим. Слід відзначити, що дані аспекти подібно реалізовані в 

КПК України.  

Разом з тим, існують і відмінності: 1) законодавство країн Європейського 

Союзу підкреслює тактико-криміналістичну сутність процесуальної дії; 2) в 

законодавстві країн Європейського Союзу ширше представлені окремі випадки 

заборони проведення конфронтації (щодо агента та ін.); 3) здебільшого в 

законодавстві країн Європейського Союзу мова йде про «усунення 

розбіжностей», а не про «з’ясування причин розбіжностей», що передбачає 

українське законодавство; 4) регламентована конфронтація між експертами, 

спеціалістами під час досудового розслідування; 5) передбачена можливість 

проведення конфронтації в режимі відеоконференції. Окремі положення 

зарубіжного досвіду запропоновано залучити до вітчизняного законодавства та 

практичної діяльності.  
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РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОДНОЧАСНОГО 

ДОПИТУ ДВОХ ЧИ БІЛЬШЕ ВЖЕ ДОПИТАНИХ ОСІБ 

 

 

2.1. Організаційно-тактичні засади підготовки до проведення 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб  

 

 

У літературі слушно відзначається, що одночасний допит двох чи більше 

вже допитаних осіб є однією із найскладніших слідчих (розшукових) дій, оскільки 

ефективне проведення одночасного допиту вимагає урахування не тільки 

положень кримінального процесу, криміналістичних рекомендацій і тактики, але 

й пов’язаних з цим психологічних аспектів [50, с. 77–82]. Саме цей ступінь 

складності потребує від слідчого, прокурора ретельної підготовки, яка повинна 

включати в себе аналіз ситуації з технічної, тактичної та процесуальної сторони, 

планування слідчої (розшукової) дії та відповідної організації ходу проведення 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб.  

Особи, що вчинили злочин, часто намагаються наштовхувати слідчого, 

прокурора на помилкові версії, що викривляють сприйняття події й ретельно це 

продумують. Вказані особи намагаються входити в змову зі спільниками, 

свідками, й тому розвінчання його неправдивих показань і отримання істинних 

даних – непроста задача для слідчого, прокурора, що вказує на необхідність 

ретельної підготовки.  

Аналіз літературних джерел вказує на недостатність дослідження даної 

тематики. Здебільшого, досліджувалися питання щодо підготовки та проведення 

допиту, зокрема, в наукових працях В.П. Бахіна, Р.С. Бєлкіна, В.А. Журавля, 

Л.М. Карнєєвої, В.О. Коновалової, В.В. Печерського, М.І. Порубова, Л.О. Соя-

Серко, В.Ю. Шепітька та ін. [7; 15; 51; 63; 74; 126; 132; 156; 190]. Вказані 

науковці підкреслюють важливість проведення якісної підготовки до проведення 
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допиту, однак особливості підготовки до одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб (або очної ставки), здебільшого оминають стороною. 

Як влучно зазначають О.А. Калганова та Т.М. Балицький, криміналістика 

вимагає, щоб кожній слідчій (розшуковій) дії передували вдумливі підготовчі дії 

для досягнення головної мети [57, с. 407]. Зазначене повною мірою стосується й 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб. Для підготовчих дії 

одночасного допиту, що спрямовані на збільшення шансів з’ясування причин 

розбіжностей, здебільшого відносять аналіз ситуації з технічної, тактичної та 

процесуальної сторони, підготовка плану одночасного допиту та відповідної 

організації ходу проведення даної слідчої (розшукової) дії.  

Підготовчий етап одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб за 

своїм складом є подібним загальним рекомендаціям допиту й відрізняється лише 

окремими специфічними рисами [90, с.371]. Така думка не є поодинокою, й 

більшість вчених-криміналістів її підтримують, оскільки окремий розгляд 

підготовчого етапу одночасного допиту в підручниках з криміналістики, 

здебільшого, ігнорується [110, с.95–97]. Але, даний підхід, на нашу думку, є 

недостатньо аргументований. Дійсно, підготовка одночасного допиту має чіткі 

інформаційні взаємозв’язки із результатами попередніх допитів, але це не 

означає, що за змістом вона має дублювати підготовку до допиту. Проведений 

нами порівняльний аналіз допиту та одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб в світлі сучасних класифікацій слідчих (розшукових) дій 

відносить їх до різних кваліфікаційних груп, що формує умовивід про суттєві 

відмінності між ними й неприпустимість вважати одночасний допит двох чи 

більше вже допитаних осіб різновидом допиту. Отже, організацію одночасного 

допиту, відповідно й його підготовку та планування, слід розглядати як для 

самостійної слідчої (розшукової) дії, опираючись на її сутність, істотні 

особливості, роль в розслідуванні.  

На наше переконання, кожен елемент будь-якої слідчої (розшукової) дії не 

повинен поспіхом складатися слідчим під час ведення розслідування, а має бути 
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стандартизованою технологічною операцією, що може бути порушена тільки в 

обґрунтованих виключеннях. 

Використання технологічного підходу для побудови технологічних моделей 

слідчих (розшукових) дій на підготовчому та робочому етапах досліджувала Ю.О. 

Гресь, яка вказує з цього приводу, що технологічна модель слідчої (розшукової) 

дії будується з урахуванням таких спеціальних принципів: принцип системності, 

що передбачає наявність цілісної сукупності узгоджених та взаємопов’язаних дій 

різного характеру, об’єднаних спільною метою; принцип універсальності 

використання типової технологічної моделі слідчої (розшукової) дії при побудові 

технологічних моделей конкретних слідчих (розшукових) дій; принцип 

врахування специфіки завдань та змісту конкретної слідчої (розшукової) дії, що 

випливає із процесуальних, тактичних, технологічних та психологічних засад її 

підготовки та проведення; принцип ситуаційності, що зумовлює алгоритм слідчої 

(розшукової) дії; принцип урахування ролі кожного учасника слідчої (розшукової) 

дії; принцип урахування технологічних та евристичних засад слідчої діяльності 

[30, с.189]. Вказані принципи логічно взяти за основу при побудові або перевірці 

надійності запропонованого алгоритму проведення одночасного допиту двох чи 

більше вже допитаних осіб у даному дослідженні. 

Визначення структури типової технологічної моделі одночасного допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб потребує визначення етапів проведення 

слідчих (розшукових) дій, що традиційно виділяються у межах положень розділу 

криміналістичної тактики, адже в криміналістичній літературі існують відмінні 

підходи.  

Зокрема, М. І. Єнікєєв, В. О. Образцов та В. Є. Емінов розглядають склад 

слідчої дії, що поділяється вченими на три етапи: початковий (ознайомча 

орієнтуюча стадія), проміжний або основний (безпосередня контактна чи 

безконтактна взаємодія з об’єктами) та заключний (аналіз та оцінка досягнутих 

результатів, упаковка вилучених об’єктів, завершення процесуального 

оформлення) [39, с. 5–10]. 
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Є. П. Іщенко в структурі слідчої дії теж пропонує виділяти 4 стадії (етапи): 

1) стадію тактичного забезпечення; 2) стадію орієнтуючого дослідження; 

3) стадію детального дослідження і 4) заключну стадію [55, с.178; 86, с.149]. 

Т. В. Авер’янова та Р. С. Бєлкін стверджують, що максимальна ефективність 

проведення слідчої дії має бути забезпечена чотирма етапами її проведення: 

1) підготовка до проведення слідчої дії (підготовчий етап); 2) проведення слідчої 

дії (робочий, основний етап); 3) фіксація ходу та результатів слідчої дії 

(заключний етап); 4) оцінка отриманих результатів проведеної слідчої дії [86, с. 

456–459; 87, с. 33–37]. Однак, за даних умов слід враховувати, що оцінка 

отриманого комплексу результатів слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 

(розшукових) дій та інших джерел інформації про подію має проводитись 

постійно та динамічно протягом всього ходу розслідування. 

Більшість науковців підтримують ідею виділення трьох етапів у структурі 

проведення слідчої (розшукової) дії. Зокрема, М.В. Стояновський вказує на 

наявність тактики підготовчого, робочого та заключного етапів у структурі 

слідчої дії [164, с. 93]. Початковий етап група вчених поділяє на два під-етапи: 

підготовка до прибуття на місце проведення слідчої (розшукової) дії та підготовка 

після прибуття на місце проведення слідчої (розшукової) дії [91, с. 278–279; 93, с. 

274–275]. Але, цей поділ початкового етапу не є універсальним для всіх слідчих 

(розшукових) дій, зокрема, одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб, 

на нашу думку, такого не потребує, на відміну від огляду місця події. Отже, 

загалом найбільш зручною та логічно обґрунтованою є трьох-етапна структура, 

що забезпечує особливості реалізації дій слідчого при здійсненні слідчої 

(розшукової) дії, а саме одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб 

На думку Ю.М. Чорноус, при підготовці до проведення слідчої (розшукової) 

дії однією із обов’язкових умов є побудова уявної динамічної моделі її перебігу 

[90, с. 375]. Науковець також справедливо відзначає, що характерними для етапу 

підготовки є виконання ряду організаційно-тактичних завдань:  

– визначення мети, завдань слідчої (розшукової) дії, шляхів їх досягнення, 

складення плану слідчої (розшукової) дії, визначення об’єкту тактичного впливу; 
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– системний аналіз вихідної слідчої ситуації; оцінка наявної у провадженні  

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; 

– визначення учасників слідчої (розшукової) дії та їх завдань; забезпечення 

їх явки та участі; постійне керівництво учасниками та надання їм допомоги з 

практичної реалізації наданих вказівок; 

– прийняття заходів щодо забезпечення безпеки учасників кримінального 

судочинства, захисту речових доказів та слідової інформації від застосування до 

них протиправного впливу; 

– розробка тактичної лінії поведінки слідчого та інших залучених до 

проведення слідчої (розшукової) дії компетентних осіб;  

– забезпечення взаємодії слідчого з підрозділами правоохоронних органів, 

громадськими організаціями, окремими громадянами, а також організація 

взаємодії у межах підрозділу досудового розслідування; 

– визначення потреби та забезпечення можливості застосування технічних 

засобів під час проведення слідчої (розшукової) дії (засоби виявлення і фіксації 

слідів злочину, засоби фіксації ходу та результатів слідчої (розшукової) дії) та ін. 

[90, с. 375]. 

Даний перелік завдань доречно систематизувати змістом, що здебільшого 

характеризують як інформаційний, організаційний і тактичний [121, с.9]. Ці 

складові компоненти взаємопов’язані та забезпечують:  

– інформаційний – збір та обробка даних, що стосуються розслідуваної 

події, допитуваних осіб та обставин, які підлягають встановленню;  

– організаційний –  проведення одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб в найбільш сприятливих умовах для досягнення його цілей;  
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– тактичний – відбір та підготовка до застосування тактичних прийомів або 

їх комбінацій відповідно до слідчої ситуації. 

Інформаційна складова підготовки одночасного допиту. 

Проведенню одночасного допиту має передувати ґрунтовний аналіз 

матеріалів кримінального провадження, адже загальновідомо, що 

непідготовлений слідчий, який не володіє сутністю розбіжностей в матеріалах 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, допускає помилки, 

відповідно –  втрачає довіру потерпілих та вплив на винних, що, загалом, буде 

заважати досягненню мети слідчої (розшукової) дії.  

Цілком припустимо, на нашу думку, щоб одночасний допит був проведений 

спеціалістом,  який раніше не мав контакту з особами, які були попередньо 

допитаними. Адже на перший план виходить не стільки добре знання матеріалів 

провадження (що має бути досконалим в будь-якому випадку), а більше –  

майстерне використання особливого емоційного зв'язку, який виникає в ході 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб між учасниками дії. Без 

сумнівів слід зазначити, що успіх одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб  нерідко обумовлений проведенням його особою, яка необхідні 

навички та досвід, що відповідають сучасному науковому рівню. 

Готуючись до вибору доцільних тактичних засобів та організаційних дій, 

слідчому, прокурору слід передусім приділити увагу вивченню інформації щодо: 

а) події кримінального правопорушення (злочину) та слідчої ситуації у 

конкретному кримінальному провадженні;  

б) процесуального статусу й індивідуальної (у тому числі психологічної) 

характеристики осіб, які будуть залучені до одночасного допиту; 

в) предмету одночасного допиту з конкретизацією обставин, які підлягають 

з’ясуванню.  

Проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб має 

суттєву особливість щодо правових та фактичних підстав проведення, а також є 

специфічним у інформаційному аспекті, що впливає на вказані вище чинники. 

Зокрема, як визначено законодавцем, одночасний допит проводиться тільки за 
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наявністю розбіжностей у показаннях раніше допитаних осіб, коли такі 

розбіжності неможливо усунути за допомогою інших слідчих (розшукових) дій, у 

тому числі шляхом проведення повторного чи додаткового допиту. Однак, в 

законі не конкретизовано, які саме розбіжності та їх причини в показаннях раніше 

допитаних осіб повинні бути з’ясовані. Прийняття рішення щодо даного питання 

здійснюється слідчим, прокурором на підставі комплексної оцінки норм 

кримінального процесуального законодавства, слідчої ситуації у конкретному 

кримінальному провадженні з врахуванням наявного тактичного ризику. Слідчий, 

прокурор при прийнятті рішення повинні всебічно, повно, об’єктивно дослідити 

всі обставини кримінального провадження, встановити характер та зміст наявних 

розбіжностей, що є в показаннях допитаних, дослідити їх можливі причини. 

Вказані розбіжності у показаннях допитаних, як правило, характеризуються 

невідповідністю, неузгодженістю або виключенням одних обставин, заміною їх 

іншими щодо обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню 

у кримінальному провадженні та з приводу яких містяться розбіжності у 

показаннях.  

У праці групи вчених-процесуалістів відзначається, що розбіжностями у 

показаннях є: 

1) протиріччя, які не дозволяють дійти до однозначної відповіді про 

обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; 

2) мають в собі протилежні оцінки зібраних у кримінальному провадженні 

доказів; 

3) компрометують джерела отримання цих доказів; 

4) мають в собі заперечення з приводу засобів отримання окремих зібраних 

у кримінальному провадженні доказів [96, с. 172]. 

Причинами таких розбіжностей, на думку С. Ю. Карпушина, у показаннях 

можуть бути: 

1) сумлінна омана; 

2) завідомо неправдиві показання, в тому числі й самообмова; 

3) протиріччя, пов’язані з колишнім злочинним досвідом допитуваного; 
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4) неприязні відносини між учасниками одночасного допиту; 

5) відмінні рольові позиції учасників одночасного допиту у події, що є 

предметом розслідування, а також різний соціальний та інший статус у житті 

(керівник –  підлеглий, багатий –  бідний, водій – пішохід тощо); 

6) відмінності у темпераменті або психофізіологічному стані того чи 

іншого допитуваного [66, с. 114]. 

Поруч з вище розглянутими обставинами, що відносяться до справи, 

важливими є й ті, що стосуються допитуваних осіб. Насамперед, варто 

спробувати зрозуміти, яка з осіб надає правдиву, а яка – неправдиву інформацію, 

й спробувати передбачити їх реакцію в ході одночасного допиту. Щодо особи, яка 

надає правдиві показання, достатньо вірогідним є прогноз, що в ході одночасного 

допиту вона їх повторить. А щодо підозрюваного у брехні, цей прогноз 

передбачає, що в присутності правдивого учасника особа може змінити свої 

показання. Зрозуміло, що це є виключно припущення, й поведінка осіб під час 

одночасного допиту залежить від багатьох чинників та особистих якостей, й 

категорично стверджувати про таку закономірність неможливо. Отже, нічого не 

можна випускати з поля зору підготовчого процесу, важливими є й наявність 

попередньої судимості, традиційні переконання оточення соціальної групи або 

навіть спосіб протидії слідству у попередніх кримінальних процесах. 

Рекомендується також проявляти велику обережність, якщо одночасний 

допит має місце між особами, які мали або мають соціальні відносини нерівності, 

які, закономірно, вбачають понятійне чи емоційне забарвлення (підпорядкування 

у злочинній групі, повага, вдячність тощо). Відсутність такого зв’язку або 

непідлеглі, рівні відносини між особами, як уявляється, будуть більш 

сприятливим для досягнення успішного результату.  

Не можна випускати з уваги ситуацію, коли слідчий відмовляється від 

проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб. Відповідно, 

окремої уваги потребує питання щодо причин відмови від проведення одночасного 

допиту. Згідно ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої 

(розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість 
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досягнення її мети. Складно говорити про з’ясування причин розбіжностей у 

показаннях, коли один допитуваний надає повну та достовірну інформацію, а 

іншій – ту ж саму інформацію із несуттєвими прогалинами. Так само, 

недоцільним є одночасний допит осіб, які описують ті чи інші обставини події  

неправдиво. В таких ситуаціях складно констатувати розбіжності, тому 

проведення одночасного допиту, вірогідно, було б просто засобом підтвердження 

попередньо отриманих показань. Тому, перед проведенням одночасного допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб, слід розглянути можливості пояснити 

причини розбіжностей у показаннях іншим чином. У літературі також 

передбачається, що рішення про проведення одночасного допиту двох чи більше 

вже допитаних осіб слід приймати лише тоді, коли інші методи досягнення істини 

виявились неефективними, й, відповідно, не має іншої можливості отримання 

правдивих фактів [120, с.9; 66, с.115]. Цей висновок випливає з того, що 

одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб майже завжди містить в 

собі значні тактичні ризики. 

При вивченні матеріалів події, варто дослідити, чи насправді виникли в 

конкретному провадженні розбіжності в показаннях допитаних осіб, та чи є вони 

суттєвими для розслідування. У зв'язку з цим необхідно мати належні протоколи 

допиту осіб, яких планується одночасно допитати. Належні, тобто такі, які містять 

відомості, що є ясними і зрозумілими, а відносини, які в них містяться, мають 

конкретний характер. Адже в практиці іноді трапляється, що фіксування допиту 

виконано досить грубо, що знаходить своє вираження не тільки в змісті протоколу 

(недоліки в повноті та точності показань, додавання в протокол домислів слідчого 

тощо), але й формі (нерозбірливість тексту протоколу, недоліки підписів, 

неточності схематичних малюнків, відсутність або неякісність відео- та 

аудіозапису тощо). Такі недоліки, зазвичай, будуть «протипоказаннями» для 

проведення одночасного допиту. Якщо описана ситуація має місце, й, одночасно, 

є досить ймовірним, що допитуваний може мати важливі відомості, необхідні для 

розслідування, слід провести додатковий допит, й тільки після цього приймати 

рішення про необхідність одночасного допиту.  
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Разом з тим, потрібно враховувати, що одночасний допит двох чи більше 

вже допитаних осіб є важливим джерелом інформації, спрямований на перевірку 

достовірності отриманих показань, отже слідчий, прокурор має використати всі 

наявні у слідства можливості й, по можливості, не позбавляти підозрюваного  

права захисту шляхом проведення одночасного допиту. На цей аспект 

наголошувалося в рішеннях Європейського суду з прав людини, зокрема справа 

«Костовський проти Нідерландів» [157]. 

Під час підготовки до одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб важливим, а у низці випадків – необхідним, є проведення додаткового допиту 

учасників кримінального провадження. За необхідності слідчий, прокурор може 

провести додатковий допит для з’ясування суперечливих обставин, що мають 

значення для кримінального провадження. Це може дозволити уточнити спірні 

питання й здійснити їх повторне обговорення. 

Організаційні й тактичні особливості проведення допиту, в тому числі й 

додаткового, значною мірою розглянуті у вітчизняних та закордонних наукових 

джерелах. Зокрема, слід відзначити роботи В.П. Бахіна, В.К. Весельського, 

Л.Д. Удалової та інших. Разом з тим, існуючі світові тенденції вимагають 

подальші кроки для вдосконалення вітчизняних напрацювань. Зокрема, 

розроблена в 60-роках минулого століття в США методика допиту, відома як 

«техніка Рейда», яка дозволяє фахівцю виявити брехню у показаннях допитуваної 

особи, отримати розширені показання від допитуваного, й підвищує можливість 

зізнання винної особи [203; 204]. Однак, до даного часу дане питання не було 

предметом наукового розгляду у вітчизняній літературі. Насамперед, вказана 

методика відрізняється від вітчизняних заздалегідь продуманою та обґрунтованою 

технологією (так звані «дев’ять кроків Рейда»), що глибоко використовує знання 

психології людини, вимагає від фахівця спеціальної підготовки для проведення 

такого допиту, та є стандартизованою операцією, що дозволяє контролювати 

якість проведеного допиту.  

До цілей додаткового допиту, що може передувати одночасному допиту, 

слід віднести виклик таких внутрішніх реакцій допитуваного, які змушують її 
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говорити правду, й в кінці-кінців за рахунок котрих правдива людина сама 

виступить з ініціативою проведення одночасного допиту. Вплив на мотиваційну 

сферу особистості за умови позиції співробітництва передбачає застосування 

таких методів впливу як стимулювання, схвалення, висловлення подяки, 

коригування уявлень про можливий розвиток ситуації в позитивному напрямі, а у 

разі конфронтації – методи критики (докір, жаль, обурення, негативне 

узагальнення), коригування уявлень про можливий розвиток подій в негативному 

напрямі. За умови позиції співробітництва вплив на інтелектуальну сферу 

особистості здійснюється за допомогою методів надання допомоги в побудові 

системи уявлень і переконань, а у разі конфронтації – методів дезорганізації 

системи наявних уявлень і переконань, конкретизації помилкових уявлень про 

ситуацію. На емоційно-вольову сферу особистості вплив здійснюється за умови 

позиції співробітництва за допомогою методів схвалення вольових зусиль і 

навіювання необхідного стану та методів психологічного примусу й нейтралізації 

мотивів «проти» у разі конфронтації між співрозмовниками [121]. 

До проведення слідчої (розшукової) дії доцільно повідомити ймовірно 

сумлінних учасників одночасного допиту про можливі складнощі психологічного 

характеру (погрози, тиск), що можуть виникнути під час її проведення, та 

поінформувати про заходи забезпечення безпеки, надати рекомендації, які 

дозволять запобігти негативному впливу. Попередня психологічна підготовка 

посилює вольові якості сумлінного учасника слідчої (розшукової) дії з метою 

запобігання негативному впливу. Слідчим, прокурором необхідно враховувати, 

що одночасний допит може мати і негативний вплив на сумлінних учасників. Під 

час проведення допиту учасники з різним процесуальним статусом знаходяться в 

межах візуального спостереження один одного і мають можливість 

психологічного впливу своєю поведінкою, жестами, інтонацією [121].  

Однак, недоцільно рекомендувати, наприклад, «впевнено триматись», 

«активно викривати» тощо, оскільки це тільки посилить нервозність особи. Буде, 

також, неправильним ознайомити допитуваного з протоколом допиту іншої особи 

перед запланованим одночасним допитом, що може звести нанівець тактичний 
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ефект, який він може створити. Адже, «раптовість», як тактичний прийом 

криміналістики, має на меті подолання протидії осіб, які не зацікавлені в 

успішному розслідуванні [8, с.141–152], та передбачає можливість спостерігати 

реакції допитуваного (наприклад, здивування від несподіваної участі в 

одночасному допиті свідка або співучасника злочину, жах викриття, переживання 

провини). Також, раптовість позбавляє брехуна часу на підготовку та тренування 

неправдивої реакції на ситуацію, вибору лінії поведінки, формування зручної 

правдоподібної відповіді, що майстерно вплітається в обставини реальної події. 

Саме з цієї причини Р. С. Бєлкін підкреслював необхідність обов’язкової системи 

захисту доказів, щоби попередити можливість їх дискредитації [12, с.197–201]. Й 

основна думка щодо цієї системи є послідовність розкриття фактів та 

можливостей слідства, що має бути обґрунтована тактикою ведення 

розслідування. Відповідно, ознайомлення з протоколом допиту іншої особи в 

якійсь мірі готує допитуваного до майбутнього одночасного допиту, що зменшує 

його шанси на тактичний успіх. 

При цьому слід уникати використання застарілих та неетичних прийомів 

допиту. Зокрема, тиск чи погроза застосування насильства, фабрикування доказів 

є протиправними діями, що не повинен застосовувати співробітник, який 

проводить допит [122, с.16]. На противагу, у сучасний період набирає 

популярності методика допиту P.E.A.C.E., що була розроблена на початку 90-х 

років спільними зусиллями правоохоронців та психологів в Англії та Уельсі. Ця 

модель використовує розмовний, неконфронтаційний підхід до отримання 

інформації у суб'єкта розслідування. Дана методика була розроблена для того, 

щоб зменшити кількість помилкових визнань, які були отримані через надто 

агресивну тактику опитування. Сьогодні модель P.E.A.C.E. успішно 

використовується в усій Великобританії та схвалена більшістю юрисдикцій 

поліції Австралії, Канади, Нової Зеландії та Європи, набуває популярності в 

Північній Америці. Основними перевагами цієї методики є науково доведена 

точність, зменшення ризику звинувачення непричетного, використання стандартів 

оцінювання якості допиту, підвищення рівня довіри й точності показань свідків 



 101 

[200]. Наближення до таких переваг і є завданнями дослідження та один із 

напрямів вдосконалення методики одночасного допиту. 

Під час підготовки до одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб важливе значення має встановлення обставин, які підлягають з’ясуванню. 

Предметом слідчої (розшукової) дії є обставини, з приводу яких виникли істотні 

суперечності в показаннях раніше допитаних осіб. Слідчий, прокурор повинен 

визначити коло питань, які підлягають з’ясуванню, і завчасно сформулювати 

питання та визначити їх послідовність. Особливо уважно необхідно підійти до 

формулювання запитань. Насамперед потрібно визначити загальні питання, а далі 

з метою їх уточнення і деталізації обставин підготувати уточнюючі і контрольні 

питання [121].  

Джерелами інформації про визначені обставини будуть слугувати: 

матеріали кримінального провадження; оперативна інформація; спеціальні знання 

про складні об’єкти, події, явища, отримані слідчим, прокурором; консультації 

спеціаліста; вивчення спеціальної літератури [121]. 

Досліджена інформація слугує підставою для формулювання переліку 

запитань та визначення порядку їх постановки під час одночасного допиту двох 

чи більше вже допитаних осіб [121].  

Види запитань слідчого або прокурора, що розкривають необхідний зміст та 

виконують певне завдання одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб, є наступними: 

– додаткові питання – задають з метою заповнити прогалини раніш 

одержаних показань; 

– уточнюючі питання –  можуть задаватися з метою деталізації показань, 

але частіше – для уточнення, конкретизації отриманих відомостей; 

– нагадуючі питання – спрямовані на актуалізацію забутого, пожвавлення 

пам'яті допитуваних, на виникнення тих чи інших асоціацій, за допомогою яких 

вони зможуть пригадати обставини події; 

– контрольні питання – формуються з метою перевірки відомостей, 

отриманих на попередніх допитах, особливо, якщо в них міститися розбіжності; 
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– викриваючі питання – спрямовані на розвінчання брехні несумлінного 

допитуваного, що зазвичай супроводжується пред'явленням допитуваному доказів 

або показів другого допитуваного, які спростовують його показання. 

Як правило, основу підготовлених запитань будуть складати ті, які 

відображають сутність розбіжностей у показаннях раніше допитаних осіб. 

Відповідно, є необхідність підготувати відповідні фрагменти протоколів для 

зачитування у ході одночасного допиту. Слід також заздалегідь підготувати 

запитання, що мають на меті досягнення тактичних цілей слідчої (розшукової) дії, 

реалізують тактичні прийоми, наприклад: створення враження поінформованості 

слідчого, прокурора про подію та учасників, актуалізацію забутого тощо.  

Важливим порядок, в якому ці питання повинні ставитись. Він має істотне 

значення для встановлення обставин кримінального провадження. Кожне питання 

повинне ставитися без випередження подій, а тоді, коли сформувалися умови для 

його оголошення.   

При цьому треба дотримуватись наступних вимог: 

1. Питання повинно бути конкретним і стосуватися однієї обставини, 

лаконічним і не допускати двозначного тлумачення. 

2. Необхідно уникати питань, на які можлива коротка відповідь типу: «так», 

«ні», «точно», «звичайно», «звісно» тощо. 

При формулюванні питань слід враховувати недопущення використання 

навідних запитань, тобто тих, що містять відповідь, частину відповіді або підказку 

до неї. Наприклад, сформулювати запитання потрібно таким чином, щоб воно 

мало не індивідуальне, а групове значення: замість питання «Чи брав Р. 

безпосередню участь у вбивстві К.?» – питання «Хто з учасників події брав 

безпосередню участь у вбивстві К.? Хто був його ініціатором?» тощо [121]. 

Питання формуються з урахуванням розумового і культурного розвитку 

особи, що допитується, рівня його знань. Вони ставляться точно і в прямій формі, 

щоби особа, яка відповідає на запитання, чітко його розуміла.  

Необхідно заздалегідь продумати послідовність запитань. Як правило, одне 

питання повинне витікати з іншого і мати ясну логічну структуру. До наступного 
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питання не потрібно переходити доти, доки всі допитувані учасники одночасного 

допиту не дадуть вичерпних відповідей на попереднє запитання.  

Після того, як орієнтовний перелік питань буде визначений, слід встановити 

порядок їх пред’явлення, який обирається на підставі аналізу слідчої ситуації 

[121]. 

Для безконфліктної ситуації одночасного допиту може бути 

рекомендований хронологічний порядок (за часом розвитку події, що 

розслідується), який забезпечить можливість більш цілісного та логічного 

відновлення в пам’яті інформації про подію [121].  

Для конфліктної ситуації – рекомендується розпочинати з питань, в яких 

слідчий, прокурор добре поінформований або має прямі докази. Такий підхід 

дозволить реалізувати принцип раптовості, створити уявлення про хорошу 

поінформованість слідчого, прокурора вже на початку одночасного допиту, 

подолати протидію особи, що надає неправдиві показання, та отримати правдиві 

відповіді на інші наступні питання.  

Організаційна складова підготовки до проведення одночасного допиту двох 

чи більше вже допитаних осіб.  

Отримана й систематизована інформація в подальшому слугує основою для 

прийняття організаційних рішень щодо досягнення цілей одночасного допиту. 

Напрямки дій слідчого, прокурора мають бути спрямовані:  

а) прийняття рішення щодо складу учасників одночасного допиту та 

черговості їх допиту; 

б) вибору та підготовки місця й засобів його проведення;  

в) вибору оптимального часу проведення слідчої (розшукової) дії. 

Учасниками одночасного допиту можуть бути: підозрюваний, свідок, 

потерпілий, захисник, законний представник, спеціаліст, експерт, педагог, 

психолог, перекладач, лікар. Під час цього заходу слідчий, прокурор повинен 

враховувати можливість допитуваних осіб впливати один на одного із 

урахуванням позитивних і негативних якостей, «слабких місць», нестійкості 

психіки та ін. Необхідно прогнозувати можливість зміни показань.  
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Щодо кількості осіб, які можуть одночасно допитуватися, то це питання 

залишається дискусійним. В літературі відсутні будь які емпіричні дослідження, 

що можуть вказувати на орієнтовну кількість одночасно допитуваних осіб. У 

практичній діяльності одночасний допит часто має місце тільки між двома 

особами.  

В літературі, більшість сучасних дослідників, спираючись на власне 

бачення цього питання також схиляються до думки, що в одночасному допиті 

мають бути долучені тільки дві допитувані особи. Зокрема, С. Ю. Карпушин 

акцентує на цьому назвою підрозділу дисертаційного дослідження : «2.2. 

Проведення одночасного допиту двох вже допитаних осіб» [66, с.109]. 

Здебільшого, дослідники відзначають зростання ризиків втрати контролю над 

проведенням слідчої (розшукової) дії внаслідок одночасного допиту більшої 

кількості осіб [121, с.14]. 

Таким чином, важливим питанням є визначення кількості осіб, що можуть 

одночасно допитуватися. Як вважають практики, гранично доцільна кількість осіб 

для проведення їх одночасного їх допиту (з тактичних міркувань) складає дві 

особи (43,5 % слідчих, 37,5 прокурорів), три особи  (49,7 %, 48,3  %), чотири (2,9 

%, 2,5%), п’ять осіб (1,7%, 5,8 %) та ін. Вісім і більше одночасно допитуваних 

осіб не отримали жодної позитивної відповіді. В якості особливої думки деякі 

опитувані вказали, що більша чисельність одночасно допитуваних може бути 

виключно з особами, що подібні за процесуальним статусом, наприклад, свідки 

або потерпілі.  Більшість практиків (72,9 % слідчих, 71,7 %  прокурорів) у своїй 

практиці одночасно допитували дві-три особи (Додаток А). Таким чином, під час 

досудового розслідування відсутні законодавчі обмеження щодо кількості 

одночасно допитуваних осіб. Однак чим більша кількість учасників, тим 

складнішою в організаційно-тактичному відношенні є слідча (розшукова) дія і 

тим ретельніша повинна бути підготовка слідчого, прокурора. 

Також ймовірно, що значний вплив на обставину, що на практиці переважно 

одночасно допитується дві-три особи, має попередня усталена практика 

проведення очної ставки, яка діяла за попереднім КПК й припускала допит тільки 



 105 

двох осіб. Отже, використання інструкцій очної ставки, що були широко прийняті 

в повсякденній роботі, силою звички досить міцно ще тримається в практиці. Це 

підтверджують й результати вербального опитування фахівців, серед яких 

виявився досить високий відсоток осіб, які здійснюють одночасний допит двох чи 

більше вже допитаних осіб.  

Крім того, раніше досліджена сутність одночасного допиту двох чи більше 

вже допитаних осіб свідчить про пріоритет проведення одночасного допиту не 

більше двох осіб, що обумовлює відповідні тактичні особливості та викликає 

дисонанс між описаною сутністю та положеннями ч. 9 ст. 224 КПК України, де 

немає визначення максимальної кількості осіб, що може бути одночасно 

допитана.  

У літературі думки з цього приводу різняться. Є науковці, які категорично 

стверджують, що допитувати можна лише двох осіб та є ті, хто вважає, що їх 

може бути й більше. У зв’язку з цим виникає питання про доцільність 

запровадження кримінальної процесуальної норми щодо збільшення кількості 

осіб, які беруть участь в ході одночасного допиту.  

Зазначимо, що у вітчизняній та зарубіжній літературі були висловлені 

різноманітні пропозиції з цього приводу. Так, І. П. Лановенко свого часу поставив 

питання про доцільність проведення очної ставки між трьома і більше особами 

[107, c. 58–62]. Однак, у більшості випадків криміналісти стверджують, що 

одночасний допит (очна ставка) більше ніж двох осіб є тактичною помилкою, 

зокрема, така думка прослідковується в роботах Н. В. Бахарєва [6, c. 12],                   

Р. С. Бєлкіна [16, c. 153], О. М. Васильєва [23], М. І. Порубова [133],                         

В. Ю. Шепітька [191]. У свою чергу, як правило, процесуалісти вказують, що 

кількість осіб, які одночасно можуть бути допитаними – може бути більше, ніж 

двоє, й, насправді, це залежить тільки від рішення посадової особи, яка веде на 

даному етапі кримінальне провадження. Вказане твердження прослідковуються в 

роботах  І. О. Поліванової [130, с.312], С. Ю. Карпушина [66, с.112]. На наш 

погляд, проведення чи непроведення одночасного допиту більше, ніж двох за 

кількістю осіб за своєю природою є тактичним, а не процесуальним рішенням 
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слідчого, прокурора, а тому обмежувати доказові можливості останніх у такий 

спосіб (на рівні закону), не варто. Отже, прихильники останньої думки, 

приймають, що одночасний допит найчастіше відбувається між двома особами, 

але не має жодних перешкод, щоб зробити його між трьома або чотирма 

допитуваними.  

В сучасних кримінально-правових процедурах європейських та інших країн 

також немає єдиного рішення цієї проблеми. Одночасний допит тільки двох осіб 

передбачено у судочинстві, зокрема, Вірменії [172], Іспанії [198] та Литви [54]. У 

свою чергу, в Кримінальний процесуальний кодекс Польщі [202] та Франції [197] 

чітко допускає одночасний допит більшого числа осіб, ніж двоє. Чинний 

Уголовно-процесуальний кодекс Російської Федерації не обмежує число 

учасників очної ставки двома, адже за буквальним змістом ст. 192, учасників 

очної ставки може бути і більше [173].  

В якості джерела пізнання цінною є практика судових розглядів в іноземних 

судових процедурах. Ознайомлення з окремими рішеннями Європейського суду з 

прав людини демонструє, що на стадії досудового розслідування, за необхідності, 

проводять одночасний допит між більше ніж двома особами. У справі «Мюллер 

проти Франції» у вироку описаний одночасний допит, що був проведений між 

п'ятьма особами: потерпілим та чотирьома обвинуваченими [158]. У матеріалах 

справи «Круслен проти Франції» відображений одночасний допит між трьома 

підозрюваними у вбивстві [159].  

Отже, сьогодні слідство не обмежено кількістю осіб, які слід одночасно 

допитати. Однак, за умови збільшення кількості допитуваних учасників, вже при 

плануванні слідчої (розшукової) дії, необхідно адаптувати тактику до числа осіб, 

що одночасно допитуються. 

Питання кількості одночасно допитуваних осіб залишається дискусійним, 

адже аргументи на користь обмеження кількості учасників одночасного допиту до 

двох осіб є вагомими:  

– значна небезпека втрати контролю при проведені одночасного допиту; 
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– зміна сутності одночасного допиту шляхом ризику долучення щирої особи 

до переважання суперечливих думок, що саме по собі містить значний тягар в 

здатності сприймати психічний вплив з боку іншої особи або групи осіб.  

Крім того, одночасний допит значної групи осіб може привести до 

порушення свободи висловлювань, й слідчий, прокурор повинні вжити заходів з 

метою гарантування свободи обговорення розбіжностей у поглядах на одну й ту ж 

саму подію. Отже, враховуючи результати емпіричного дослідження та вказані 

аргументи, максимальна доцільна кількість учасників одночасного допиту є три 

особи. Збільшення кількості одночасно допитаних осіб є переважно винятком, що 

обумовлений слідчою ситуацією розслідування та повинно бути добре 

запланованим. 

У той самий час, для посилення тактико–психологічного впливу за рахунок 

осіб, що спільно надають правдиву інформацію – кількість допитуваних може 

бути збільшено. З метою запобігання негативному впливу на сумлінного учасника 

слідчої (розшукової) дії, або обміну інформацією для погодження у займаній позиції 

до слідчої (розшукової) дії доцільно залучати співробітників оперативних 

підрозділів. Такі особи здійснюють спостереження за поведінкою допитуваних 

[121]. 

На підготовчому етапі до проведення слідчої (розшукової) дії традиційно 

значна увага приділяється характеристиці одночасно допитуваних осіб. 

Відповідно, наступним проблемним питанням розглядуваної слідчої 

(розшукової) дії є питання про відбір учасників та визначення їх послідовності під 

час одночасного допиту осіб, відмінних за процесуальним статусом й іншими 

характеристиками, та їх можливі комбінації.  

В кримінальному процесуальному законі не конкретизується, хто саме за 

процесуальним статусом та іншими характеристиками може бути допитаним 

одночасно. Єдиною умовою для загальних випадків (за виключенням  злочинів 

проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, а також щодо злочинів, 

вчинених із застосуванням насильства або погрозою його застосування) є те, що 

особа попередньо має бути вже допитаною (ч.9 ст.224 КПК України).  
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Якщо звернутися до криміналістичної класифікації видів допиту за 

процесуальним статусом допитуваного, то вбачаємо, що, як правило, виділяють 

допит свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого та експерта [88, с. 

170]. Однак, в науковій літературі з кримінального процесу та криміналістики, 

присвячених одночасному допиту двох чи більше вже допитаних осіб уникають 

цього питання або обговорюють одночасний допит «осіб з числа свідків, 

потерпілих, підозрюваних» [90, с. 365]. За всієї різноманітності поглядів, слід 

відзначити є й те, що об’єднує різних авторів: всі згодні з тим, що допустимо 

протиставляти показання свідків, потерпілих та підозрюваних. Однак, якщо мова 

йде про інших можливих учасників одночасного допиту, то – це питання 

висвітлюється по-різному. Значна частина дослідників-процесуалістів, що 

займаються проблематикою одночасного допиту в кримінальному процесі, 

зазначають про можливу участь у слідчій (розшуковій) дії вузького кола суб'єктів, 

при цьому виключаючи участь спеціалістів, законних представників, експертів. 

Виникає питання, чи можна діяти слідчому, прокурору за аналогією 

процедури допита експерта в суді, а саме, проводити допит двох експертів 

одночасно, коли у їх висновках існують розбіжності між їх висновками по 

конкретному факту? Г. С. Бідняк наголошує, що ця нормативна прогалина 

повинна бути усунута, шляхом доповнення КПК окремою регламентацією допиту 

експерта на стадії досудового розслідування [19, 27–30]. В літературі можна 

зустріти й протилежну точку зору, щодо недопустимості допиту експертів. За 

даних умов було проведено анкетування фахівців-практиків. Зокрема, було 

поставлено питання: «Чи допустимо, на вашу думку, в ході досудового слідства 

проведення одночасного допиту із експертами, чиї висновки з одного питання 

містять суперечливі відомості в ході досудового слідства?» Ствердно відповіли 

переважна частина опитаних: 86,8 % слідчих та 80,8 % прокурорів (Додаток А). 

Респонденти висловили також окремі думки щодо цього питання: «так, якщо 

експертів раніше було допитано у справі»; «залежно від обставин справи»; «ця дія 

не є одночасним допитом»; «мені не відомо». 



 109 

Як вказують результати, переважна більшість опитаних практиків допускає 

таку можливість за умови, що експерти будуть попередньо допитані. Допит 

експерта на етапі досудового розслідування регламентований ч. 5 ст. 69 КПК 

України «Експерт зобов’язаний: прибути до слідчого, прокурора, суду і дати 

відповіді на запитання під час допиту». Стаття, що регламентує допит експерта в 

суді (ст. 356 КПК України), деталізувала допит експерта в судових стадіях. 

Цілком згодні з науковими дослідженнями, у яких визначено, що допит експерта 

особою, яка здійснює кримінальне провадження (слідчим, прокурором, судом), є 

одним із способів оцінки достовірності висновку експерта [181, с.132–133].  

Разом з тим, має значення зміст питань, предмет одночасного допиту двох 

чи більше вже допитаних осіб-експертів. В окремих країнах Європейського 

Союзу кримінальний процесуальний закон забороняє одночасний допит експертів 

з питань релігії. Зокрема, про вказує Кодекс судочинства Швеції [207] та 

Кримінально-процесуальний кодекс Угорщини [208].  

Аналізуючи можливості встановлення причин розбіжностей у висновках 

експертів, а також враховуючі результати опитування практиків, слід зазначити, 

що у разі виникнення таких розбіжностей слідство може прийняти наступні 

рішення:  

1) переконатися у достовірності та надійності одного з висновків й на цій 

основі прийняти рішення у результаті одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб-експертів;  

2) визнати непереконливими доводи обох експертів й призначити додаткову 

експертизу, з метою отримання обґрунтованих висновків;  

3) визнати, що сумніви, які виникають внаслідок суперечливих висновків 

неможливо усунути, та, як наслідок, відповідно принципу презумпції 

невинуватості, який вказує, що «усі сумніви щодо доведеності вини особи 

тлумачяться на її користь…» (ст. 62 Конституції України), ґрунтувати судження 

потрібно на висновку, який відповідає даному принципу стосовно 

обвинуваченого. 
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Це одне цікаве, але не менш дискусійне питання було поставлено 

практикам, а саме: «чи доцільно, на вашу думку, проведення одночасного допиту 

між іншими особами, такими як законний представник, спеціаліст, перекладач?» 

Як вказують результати, ствердно на це питання відповіли менша частина 

опитаних: 29,1% слідчих та 26,7% прокурорів. Більша частина опитаних, 55,7% 

слідчих та 70,0% прокурорів, відповіли заперечно (Додаток А). За окремою 

думкою респондентів, ними було вказано осіб, які за певних обставин можуть 

бути допитаними серед інших учасників одночасного допиту: представники, 

спеціалісти та перекладачі, психологи. Доповнюючи особливу думку, 

респонденти зауважили, що одночасний допит можливий за цих умов, якщо:   

якщо вони допитуються як свідки; якщо в їхніх показаннях присутні розбіжності,  

після допиту представник, спеціаліст та перекладач стають свідками й, за певних 

обставин, можуть прийняти участь в одночасному допиті.  

Таким чином, якщо стосовно участі експерта в одночасному допиті двох чи 

більше вже допитаних осіб, ситуація може бути вирішена, то більш складною є 

ситуація стосовно спеціаліста, правовий статус, права та обов’язки якого 

регламентовано ст. 71-72 КПК України. В законодавстві та літературі 

наголошується на тому, що залучення спеціаліста покликано надати технічну 

допомогу або консультації сторонам кримінального провадження під час 

досудового розслідування і судового розгляду. Ця позиція, на нашу думку, 

вимагає доповнення, бо у разі необхідності, слідчий зможе допитати спеціаліста в 

якості свідка, й відповідний протокол допиту матиме статус самостійного джерела 

доказів. Відповідно, вказане процесуальне рішення створить передумови для 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб.  

Важливою процесуальною гарантією дотримання прав і законних інтересів 

учасників кримінального провадження, які не володіють мовою кримінального 

провадження, є залучення такого його учасника, як перекладач [138]. Статтею 68 

КПК України передбачено, що в разі необхідності сторони кримінального 

провадження або слідчий суддя, суд залучають відповідного перекладача 

(сурдоперекладача). Аналізуючи можливість одночасного допиту перекладачів, 
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слід зауважити, що в ході кримінального процесу перекладач виконує функцію 

помічника процесуальних органів, а це призводить до того, що дані, надані 

перекладачем,  не створюють самостійного джерела доказів під час проведення 

слідчої (розшукової) або судової дії. 

Таким чином, результати досліджень підтверджують, що в кримінальному 

провадженні найбільш поширеним є одночасний допит за участю свідків, 

потерпілих та підозрюваних. Проведення одночасного допиту із іншими 

категоріями раніш допитаних осіб  має місце в поодиноких, виключних, випадках. 

Кількість та особи учасників одночасного допиту визначаються слідчим, 

прокурором у кожному конкретному випадку виходячи з аналізу слідчої ситуації, 

вивчення інформації щодо предмета допиту, характеристики допитуваних осіб, їх 

процесуального стану, віку та інших обставин. 

На підготовчому етапі вибір та підготовка місця й засобів його проведення 

має здійснюватися слідчим, прокурором із врахуванням можливості розвитку 

неприязних стосунків між допитуваними. Слід виключити (з урахуванням розміру 

кабінету, наявність в ньому відповідних меблів, сторонніх предметів тощо) 

можливість контакту між учасниками одночасного допиту, в тому числі бійки. 

Приміщення повинне бути добре освітленим, учасників потрібно розташувати 

так, щоб світло падало на їх обличчя. Допитуваних осіб потрібно розміщувати на 

певній відстані від вікон і дверей, вікна не залишати відкритими. Допитувані 

мають знаходитися на достатній видаленій відстані один від одного й від 

слідчого, але в полі зору останнього повинні знаходитися їх обличчя, руки і ноги. 

У приміщенні не повинно бути таких предметів, які могли б бути використані як 

знаряддя нападу. Якщо одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб 

проводиться на місцевості, то в просторі між її учасниками потрібно прибрати 

палиці, каміння та інші предмети, що можуть бути використані для завдання 

тілесних ушкоджень. 

Якщо сторони, які повідомляють суперечливу інформацію, під час 

одночасного допиту будуть розміщені один навпроти одного, це буде посилювати 

конфронтацію, що, подекуди, не буде сприяти реалізації завдань слідчої 
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(розшукової) дії. Отже, пропонується для допиту двох осіб одночасно 

використовувати розміщення (або розташування у звичайній кімнаті) у формі 

трикутника, де допитувані в рівній мірі будуть розташовані один до одного та до 

особи, що проводить дію. Слідчий, прокурор займає головуючу позицію, але 

жодним чином, в тому числі й розташуванням у кімнаті не займає чиюсь сторону. 

У разі проведення одночасного допиту із залученням більшої кількості 

допитуваних осіб, на нашу думку, слід використовувати столи округлої форми, 

або розміщувати осіб по колу. 

Оснащеність кімнати апаратурою відео та звукозапису буде сприяти 

спостереженню за допитуваними, фіксації невербальних форм спілкування, 

запобіганню змови між ними й подальшому аналізу отриманих результатів слідчої 

(розшукової) дії. 

Важливим є вибір доцільного моменту часу для проведення одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб. З одного боку, слідчу (розшукову) дію 

слід провести тоді, коли слідчий, прокурор мають достовірні дані, що дозволяють 

оцінити твердження, показання її майбутніх учасників та оперативно визначити їх 

доказову цінність. З іншого боку, зволікання щодо проведення одночасного 

допиту може призвести до того, що слідча (розшукова) дія втратить характер 

раптовості, який є одним з елементів його успіху. Отже, будь-які невиправдані 

зволікання з її проведенням можуть обумовити настання негативних наслідків –  

отримання неправдивих показань або взагалі відмову від їх надання. У більшості 

випадків, одночасний допит доцільно провести безпосередньо після допиту особи, 

в показаннях якої з’ясувалися суттєві суперечності, перш ніж допитані встигнуть 

погодити (продумати) подальші показання.  

Водночас, виникає питання: чи потрібно запитувати згоду майбутніх 

учасників щодо їх участі у проведенні одночасного допиту? Це питання слід 

розглянути як з криміналістичної,  так і процесуальної точки зору. Враховуючи  

різні погляди, які висловлюють фахівці-практики, вирішено було поставити таке 

запитання опитуваним. Респондентів запитали, чи запитують вони згоду 

майбутніх учасників щодо їх можливої участі у одночасному допиті (Додаток А). 
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Ствердно відповіли вкрай незначна частина опитаних: 7,1% слідчих та 20,0% 

прокурорів. Більша частина, 87,0% слідчих та 48,3% прокурорів, здебільшого не 

застосовують такий захід підготовки. Респонденти також висловили також окремі 

думки щодо цього питання: «пояснюю особі, що для встановлення причин 

розбіжностей одночасний допит є необхідним»; «для отримання згоди 

підозрюваного, інформую його, що він має право відмовитись від надання 

показань»; «отримую згоду осіб, адже без згоди учасників не має сенсу 

проведення одночасного допиту». 

Проведення одночасного допиту з особою, яка надає неправдиві показання, 

загалом відноситься до типових слідчих ситуацій, але тим не менше, на практиці 

ця обставина викликає занепокоєння слідчого, прокурора. У той самий час,  

елемент раптовості або неготовності особи до проведення одночасного допиту 

надає більше шансів на отримання реальних результатів. Слідчий, прокурор, 

згідно законодавства, на етапі підготовки до проведення слідчої (розшукової) дії,  

не зобов’язаний інформувати сторони кримінального провадження про свої 

процесуальні й тактичні рішення.  

Однак, якщо мова йде про залучення до проведення одночасного допиту  

потерпілого, бажано враховувати його думку з даного приводу. Не бажання 

потерпілого прийняти участь у проведенні одночасного допиту із підозрюваним, 

свідком, повинна бути комплексно оцінена слідчим, прокурором. Слід визначити, 

чи є версія, що його відмова свідчить про ймовірність певної фальсифікації його 

показань. Однак, можуть бути зовсім інші мотиви відмови потерпілого від участі 

у слідчій (розшуковій) дії, наприклад, страх зустрічі зі злочинцем. 

Важливим підготовчим заходом є складання плану проведення одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб. Не зважаючи на наявний досвід, якщо 

слідчий, прокурор не має плану дій під час одночасного допиту, логічно 

розроблених питань, побудованих на основі комплексного знання матеріалів 

кримінального провадження, розраховувати на успіх йому не доводиться. 

Планування в кримінальному провадженні відіграє значну роль не тільки 

щодо окремих слідчих (розшукових) дій, їх етапів, але й всього ходу 
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розслідування. Однак, практики, які здійснюють кримінальні провадження, 

відносяться до будь-яких письмових планів неохоче. Це відбувається внаслідок 

багатоманітних форм службового контролю, які, здебільшого, перевіряють 

формальну сторону питання, а не надають змістовну підтримку та допомогу. Ці 

плани, відповідно до вимог керівництва, мають систематично поповнюватися, а 

зазначені у них терміни реалізації скрупульозно дотримуватися. Якщо згадати про 

загальне навантаження слідчого, прокурора, стає цілком зрозумілим, що практики 

уникають будь-якого планування або ставляться до цього з великим скепсисом, 

часто сприймаючи їх як втрату часу. 

Між тим, складення плану слідчої (розшукової) дії є запорукою її  

правильної організації. Письмова форма плану являє собою лише вираз  

планування, його технічну сторону, адже планування має характер 

інтелектуального процесу реалізації задуму. Тому письмовий план, здебільшого, 

потрібен тільки в складних ситуаціях, або на етапах професійного становлення 

фахівця – слідчого, прокурора. Однак, як було означено раніше – одночасний 

допит являє собою складну слідчу (розшукову) дію, отже у разі його підготовки 

майже завжди є потреба в складанні розширеного плану дії. В літературі 

сформувалася домінуюча точка зору з цього приводу. Зокрема, В. Ю. Шепітько 

відзначає необхідність такого ретельного планування [117, с. 112] 

На нашу думку, письмовий план одночасного допиту має містити: 

1) завдання одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб та 

перелік розбіжностей, причини яких повинні бути з'ясовані в під час слідчої 

(розшукової) дії; 

2) питання, які слід задати кожній з допитуваних осіб; 

3) розподіл ролей і завдань між особами, здійснюють одночасний допит; 

4) обрання допитуваної особи, яка буде перша відповідати на питання 

слідчого або прокурора; 

5) час і місце одночасного допиту; 

6) маркери наявних доказів, що дозволяють піддати сумніву помилкові або 

неправдиві показання, й, відповідно, що підтверджують істинні показання; 
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7) перелік технічних засобів, необхідних для проведення одночасного 

допиту; 

8) спосіб захисту від можливої змови допитуваних осіб; 

9) дії для виконання безпосередньо після одночасного допиту (бажано 

розробити два варіанти: перший, що має бути здійснений, коли одночасний допит 

досягнув успіху, та другий, коли він закінчився невдало) та ін.  

Звичайно, що розробка такого докладного плану одночасного допиту є 

доцільною тоді, коли справа є складною, характеризується протидією учасників 

кримінального провадження, численнями розбіжностями у показаннях, й 

одночасний допит має значні тактичні ризики. Відносно менш складних ситуацій 

слід обмежити маркери наявних доказів, що дозволяють піддати сумніву 

помилкові або неправдиві показання, й, відповідно, що підтверджують істинні 

показання, підготовку відповідних фрагментів протоколів попередніх допитів для 

зачитування й підготовки питань. Крім того, доцільно заздалегідь підготувати 

речові докази або документи, які слідчий має намір пред'явити допитуваним 

особам.  

З даного приводу вивчалася думка практиків. Респондентів запитали,  чи 

складають вони письмовий план проведення одночасного допиту двох чи більше 

вже допитаних осіб із запитаннями, які потрібно сформулювати до кожного 

учасника, й питань, що потребують роз’яснення (Додаток А). Ствердно відповіли 

вкрай незначна частина опитаних: 12,7% слідчих та 3,3% прокурорів. Більша 

частина, 74,6% слідчих та 81,7% прокурорів, здебільшого не здійснюють таку 

частину підготовки. Респонденти висловили також окремі думки щодо цього 

питання: «необхідність складанні плану визначається обставинами справи, й не 

завжди є потрібною»; «потреба складання плану залежить від сутності 

розбіжностей, які підлягають з’ясуванню»; «послідовність проведення 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб  достатньо визначена 

процесуально, тому в письмовому плані немає потреби»; «в складанні плану 

немає потреби, достатньо переглянути матеріали провадження, особливо 

показання допитаних осіб»; «слідчий, що добре знає матеріали кримінального 
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провадження, не потребує складання плану – це марна витрата часу»; «замість 

плану достатньо схематично намалювати алгоритм»; «крім плану також готую 

фрагменти протоколів для прочитання». 

Як вказують результати, переважна більшість опитаних недостатньо 

готуються до одночасного допиту, не приділяють достатньо уваги його 

плануванню. Серед причин такого становища, згідно із результатами 

дослідження, є переоцінка респондентами своєї обізнаності та професіоналізму, 

недооцінка ефективності самої слідчої (розшукової) дії й значення до її 

підготовки, реальний брак часу в роботі тощо. Найменший відсоток практиків, що 

підтверджують необхідність таких дій серед прокурорів (3,3 %), дещо більше 

серед слідчих (12,7%). Слід зазначити, що встановлена опитуванням ситуація не 

має прямого підтвердження даними практики розслідування, однак, підстав для 

недовіри відповідям респондентів немає. Крім того, про це свідчить власний 

десятирічний досвід роботи слідчим. Результати також вказують на необхідність 

розроблення та впровадження стандартизованої форми, що може сприяти якісній 

підготовці до одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, скоротити 

витрати часу на планування. 

Планування слідчої (розшукової) дії повинно охоплювати наступні дані: 

– обставини, що є предметом одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб, розташовані слідчим в певній черговості їх розгляду; 

– суть показань особи, що допитується по кожній винесеній на одночасний 

допит двох чи більше вже допитаних осіб спірній обставині; 

– докази, які підтверджують або спростовують показання учасників 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, з вказівкою, при розгляді 

яких спірних обставин, в якому об'ємі і в якій послідовності будуть пред'являтися;  

– сформульовані слідчим питання, з вказівкою черговості їх постановки 

учасникам одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб;  

– час і місце проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб, коло осіб, які будуть брати участь при проведенні слідчої (розшукової) дії.  
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По суті, такий перелік запитань, сформований в певний план і буде основою 

для складання загального плану слідчої (розшукової) дії. Якщо слідчому, 

прокурору додатково вдасться сформулювати припущення щодо варіантів реакцій 

одночасно допитуваних осіб та підготувати засоби нейтралізації можливої 

протидії й, безумовно, зазначити інші процесуальні та організаційні дії – можемо 

вважати, що план складено достатньо повно. План може бути усним чи 

письмовим, коротким або розгорнутим. У нескладних випадках план – це перелік 

запитань, що підлягають встановленню. У багатоепізодних, складних 

провадженнях складається детальний план у вигляді таблиці. План проведення 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб  може бути  поданий у 

графічній формі, яка є орієнтиром для її правильної організації. У разі 

необхідності план може бути доповнений схемами злочинних зв’язків 

підозрюваних, епізодів злочину, місць їх вчинення, структури злочинної групи 

[121]. 

Таким чином, одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб 

вимагає ретельної підготовки. Цьому повинен передувати ретельний аналіз 

ситуації, що склалася в конкретному кримінальному провадженні, з метою 

з'ясування змісту та значущості розбіжностей у показаннях допитаних. Затим слід 

враховувати, чи були використані інші реальні можливості пояснення причин цих 

розбіжностей. Варто також дослідити, чи є виявлені розбіжності у теперішній час 

є твердими, чіткими та значними. Також рекомендується, як правило, провести 

додатковий допит. При підготовці необхідно порівняти (виділити) розбіжності, 

які вимагають з’ясування причин, та підготувати відповідні фрагменти 

протоколів, які планується зачитати під час одночасного допиту. У більш 

серйозних випадках обов'язково слід розробити план одночасного допиту, в той 

час як в інших випадках буде досить підготувати перелік розбіжностей, що 

вимагають пояснення, та підготувати перелік питань допитуваним особам.  
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2.2. Організаційно-тактичні засади робочого етапу проведення 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб  

 

 

Робочий етап проведення слідчої (розшукової) дії можна назвати ключовим, 

адже він спрямований на вирішення її конкретних завдань. На думку                    

В.О. Образцова [148, с. 22], типовими завданнями, які вирішуються на робочому 

етапі проведення слідчої (розшукової) дії, є: отримання вихідних даних;  

перевірка наявної у кримінальному провадженні інформації; уточнення, 

конкретизація, доповнення наявної інформації; усунення суперечностей у 

показаннях однієї і тієї ж особи, а також усунення суперечностей у показаннях 

інших осіб; закріплення зібраних даних; виявлення і викриття брехні;  

ідентифікація і розпізнавання; перевірка слідчих версій [148, с. 22]. 

Варто доповнити, що на робочому етапі проведення одночасного допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб,  вирішуються такі загальні завдання:  

–  створення умов для застосування тактичних прийомів, техніко-

криміналістичних засобів;  

–  роз'яснення учасникам змісту та порядку проведення слідчої (розшукової) 

дії, реалізація запланованого;  

–   розгляд звернень учасників слідчої (розшукової) дії, їх вирішення; 

–  підтримання взаємодії з учасниками, забезпечення їх безпеки;  

–  забезпечення протокольної та інших форм фіксації проведення слідчої 

(розшукової) дії та ін. [180, с. 83].  

Успішне виконання завдань слідчим, прокурором залежить від вірно 

обраної ним тактики, використання належних тактичних прийомів, 

криміналістичних рекомендацій. Основним «інструментом» на робочому етапі 

проведення слідчої (розшукової) дії є тактичний прийом. Основними елементами 

криміналістичної тактики, головними її тактичними засобами, цілком 

обґрунтовано вважати тактичні прийоми та слідчі (розшукові) дії, у рамках яких 

вони реалізуються [9, с. 179]. На думку В.Ю. Шепітька, тактичний прийом – це 
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спосіб здійснення процесуальної дії, спрямований на досягнення її конкретної 

мети, заснований на психологічному механізмі його реалізації, що є найбільш 

раціональним і ефективним у певних ситуаціях [192, с. 37].  

Тактичні прийоми, що застосовується слідчим, прокурором під час 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, повинні відповідати 

вимогам  законності, етичності, науковості, вибірковості, пізнавальної цінності. 

Слідча робота відноситься до видів діяльності, які здійснюється в 

екстремальних умовах, для яких характерні дефіцит часу й інформації, 

невизначеність ситуацій, емоційна значимість, підвищена відповідальність за 

прийняті рішення. Існують також психологічні особливості, специфічні в 

основному для слідчої роботи, сполучення яких обумовлює і психологічну 

своєрідність тактики дій практичних працівників [180, с. 85]. 

За даних умов важливе значення має врахування ряду психологічних 

факторів, що визначають специфіку тактичних прийомів при проведенні 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб:   

– обов'язкове психологічне вивчення особистості учасників одночасного 

допиту; 

– забезпечення психологічного контакту, створення передумов для 

реалізації заходів психологічного впливу; 

– володіння слідчим специфічними особливостями особистості, що 

обумовлюють ефективність його професійної діяльності.  

Таким чином, типовими тактичними прийомами, які застосовуються під час 

робочого етапу проведення слідчої (розшукової) дії, є: тактичні прийоми, 

спрямовані на створення сприятливих умов для проведення слідчої (розшукової) 

дії; тактичні прийоми, спрямовані на встановлення психологічного контакту; 

постановка різного виду запитань; використання чинника раптовості; 

спростування неправдивого алібі; допущення легенди; демонстрація речових 

доказів, іншої матеріально фіксованої інформації, оголошення показань інших 

осіб та інші, докладно розглянуті вченими у наукових дослідженнях [77].  
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Застосування тактичних прийомів за умов різних слідчих ситуацій 

проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб має свої 

особливості, тому за результатами проведених досліджень, спираючись на 

висновки В.О. Образцова [148, с. 26], їх можна об’єднати у такі умовні групи 

залежно від спрямованості керування:  

– тактичні прийоми як засоби керування слідчим власними почуттями і 

поведінкою; 

– тактичні прийоми як засоби керування слідчим поведінкою інших 

учасників слідчої (розшукової) дії; 

– тактичні прийоми як засоби керування слідчим поведінкою допитуваних; 

–   тактичні прийоми як засоби керування слідчим слідчою ситуацією; 

– тактичні прийоми як засоби керування діяльністю з пошуку та взаємодії з 

іншими об'єктами тактичного впливу.  

 Так як першочергово реалізує тактику одночасного допиту двох чи більше 

вже допитаних осіб  – слідчий, прокурор, то саме їх достатньою обізнаністю про 

особу, з якою буде проведено слідчу (розшукову) дію, і визначається значною 

мірою успіх дій, де важливим питанням є створення обставин, що мають сприяти 

встановленню психологічного контакту і одержанню необхідної інформації.  

Таким чином, тактичні прийоми спрямовані на:  

1) встановлення психологічного контакту;  

2) управління спілкуванням з боку слідчого;  

3) здійснення психологічного впливу на допитуваних у процесі спілкування;  

4) одержання слідчим необхідної інформації за результатами проведення 

слідчої (розшукової) дії [180, с.86].  

Важливе значення має встановлення психологічного контакту за даних 

умов. Поняття «психологічний контакт» обумовлює, конкретний вплив на психіку 

осіб, які вступають в спілкування. При встановлені контакту психологічний вплив 

може мати різні форми та зумовлений рядом обставин, серед яких необхідність 

встановлення контакту, його ціль, прийоми впливу, використання емоційного 
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стану осіб під час спілкування та бажання надавати необхідну інформацію [74, с. 

65].  

Розглянемо алгоритм безпосереднього проведення  одночасного допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб згідно ч. 9 ст. 224 КПК України.  

КПК України передбачає обов’язкові умови для проведення такого допиту:  

1. Особи повинні бути заздалегідь допитані;  

2. Згідно з протоколами допитів, їх показання мають розбіжності. 

Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб проводиться без 

попереднього винесення про це постанови. Вона може бути проведена слідчим, 

прокурором між будь-якими особами, які раніше були допитані: свідками, 

потерпілими, підозрюваними, експертами (наприклад, при суперечливих 

показаннях, що пояснюють результати експертизи, відображені у відповідних 

висновках), між підозрюваним і потерпілим, підозрюваним і свідком, потерпілим 

і свідком.  

Винятковий випадок закріплює ч. 9 ст. 224 КПК України, а саме: у  

кримінальних провадженнях щодо злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи, а також щодо злочинів, вчинених із застосуванням 

насильства або погрозою його застосування, одночасний допит двох чи більше 

вже допитаних осіб для з’ясування причин розбіжностей в їхніх показаннях не 

може бути проведений за участю малолітнього або неповнолітнього свідка чи 

потерпілого разом з підозрюваним.  

Про проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб 

можуть також клопотати учасники процесу: підозрюваний, його захисник, 

потерпілий, його представник. Кількість осіб, що можуть бути викликані для 

одночасного допиту, слідчий, прокурор визначає в кожному конкретному 

випадку, виходячи зі змісту показань кожного з них та наявності й значення для 

встановлення причин окремих розбіжностей у показаннях, з метою з’ясування 

обставин кримінального провадження.  

Закон не зобов’язує слідчого, прокурора провести одночасний допит двох 

чи більше вже допитаних осіб, а надає йому таке право.  
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Допит між особами, у показаннях яких є розбіжності, у тому числі  

проводиться з метою викриття особи, яка дає неправдиві показання (тактичне 

завдання). Тому, приймаючи рішення про його проведення, слідчий, прокурор 

повинен бути переконаний у правдивості показань однієї з осіб, з якими 

проводиться ця слідча (розшукова) дія, і що ця особа не потрапить під вплив тих, 

хто дає неправдиві показання. 

Рішення про те, в який момент і між якими особами у показаннях знайдені 

розбіжності, належить до тактичних і залежить від ходу кримінального 

провадження, внутрішнього переконання слідчого чи прокурора. Причиною 

відмови від проведення допиту між особами, в показаннях яких є розбіжності, 

може бути очевидна безперспективність цієї слідчої (розшукової) дії, можливість 

психічного впливу на одного з учасників, ознайомлення допитуваних з 

матеріалами кримінального провадження, недостатньо підкріпленими іншими 

доказами, можлива змова між учасниками допиту і подальша зміна ними 

показань. Усунути розбіжності в показаннях у такому разі можна також іншими 

передбаченими в законі засобами, наприклад, додатковим допитом окремих осіб, 

призначенням повторної (додаткової) експертизи тощо [121]. 

У процесі проведення допиту між особами, в показаннях яких є розбіжності, 

можуть бути не лише усунуті розбіжності або з’ясовані їх причини, а й одержані 

нові раніше невідомі фактичні дані [121]. 

Перед початком допиту слідчий чи прокурор виконують вимоги, 

передбачені ч. 3 ст. 224 КПК України, а саме встановлюється особа, 

роз’яснюються відповідно до процесуального статусу її права, а також порядок 

проведення допиту [121]. 

Оскільки особи, що беруть участь у провадженні одночасного допиту, вже 

раніше були допитані і їх анкетні дані вже містяться в матеріалах кримінального 

провадження, у протоколі допиту слідчий, прокурор указує лише їх прізвища, 

імена і по батькові з указівкою процесуального положення (підозрюваний, 

потерпілий, свідок) [121]. 
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Відповідно до ч. 9 ст. 224 КПК України свідки і потерпілі попереджаються 

про кримінальну відповідальність за давання завідомо неправдивих показань (ст. 

384 КК України), а свідки – і за відмову від давання показань (ст. 385 КК 

України). 

Відповідно до ч. 9 ст. 224 КПК України на початку такого допиту 

встановлюється, чи знають викликані особи одна одну і в яких стосунках вони 

перебувають між собою (родинних, дружніх, неприязних, не знайомі, знайомі 

наочно тощо). 

Водночас одночасний допит не повинен підміняти собою пред’явлення для 

впізнання. Тому при необхідності ототожнення одним учасником допиту іншого 

необхідно спочатку провести пред’явлення особи для впізнання, а потім 

одночасний допит. 

Відповідно до ч. 9 ст. 224 КПК України, викликаним особам по черзі 

пропонується дати показання про ті обставини кримінального провадження, для 

з’ясування яких проводиться допит, після чого слідчим, прокурором можуть бути 

поставлені запитання. Особи, які беруть учать у допиті, їх захисники чи 

представники мають право ставити одна одній запитання, що стосуються 

предмета допиту. 

Черговість надання показань, а також черговість запитань, що ставляться, 

визначається особою, що проводить слідчу (розшукову) дію, з урахуванням 

обставин кримінального провадження.  

Оголошення раніше даних одним з учасників допиту показань (відтворення 

звукозапису допиту) допустиме тільки після дачі ним показань у процесі 

проведення допиту і занесення їх до протоколу. Така вказівка міститься в законі з 

метою обмеження впливу слідчого, прокурора на особу, що змінила показання, а 

також впливу показань однієї особи на показання інших. Якщо ж один чи декілька 

учасників допиту відмовляються давати показання, оголошення раніше даних 

ними при допитах показань неприпустиме. У цьому разі доцільно відкласти 

проведення допиту для з’ясування причин розбіжностей у показаннях осіб або 

взагалі відмовитися від його проведення [121]. 
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Якщо хоча б один з допитуваних є малолітнім (дитина у віці до досягнення 

нею чотирнадцяти років) або неповнолітнім (дитина у віці від чотирнадцяти до 

вісімнадцяти років), на допиті повинен бути присутнім законний представник, 

педагог або психолог, а за необхідності – лікар [121].  

Такий допит проводиться з урахуванням вимог ст. 226 КПК України. До 

початку допиту законному представнику, педагогу, психологу або лікарю 

роз’яснюється їхній обов’язок бути присутніми при допиті, а також право 

заперечувати проти запитань та ставити запитання. 

Відповідно до ч. 2 ст. 226 КПК України допит малолітньої або 

неповнолітньої особи не може продовжуватися без перерви понад одну годину, а 

загалом – понад дві години на день. 

Особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, роз’яснюється обов’язок 

про необхідність давання правдивих показань, не попереджуючи про кримінальну 

відповідальність за відмову від давання показань і за завідомо неправдиві 

показання. 

Психологічний стан малолітніх і неповнолітніх осіб надзвичайно уразливий, 

їм притаманна навіюваність та не завжди критичне ставлення до власних вчинків і 

вчинків інших осіб, і тому відповідно до ч. 9 ст. 224 КПК України категорично 

забороняється законом проведення одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб для з’ясування причин розбіжностей в їхніх показаннях за участю 

малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпілого разом із підозрюваним у 

кримінальних провадженнях щодо злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи, а також щодо злочинів, вчинених із застосуванням 

насильства або погрозою його застосування. 

У разі, коли один з допитуваних не знає мови кримінального провадження 

або допитується німий, глухий, глухонімий – повинен бути запрошений 

перекладач або особа, що розуміє знаки вказаних осіб з фізичними недоліками 

(статті 29, 68 КПК України). 

В теорії та практиці виникають суперечки щодо участі спеціаліста при 

проведенні одночасного допиту. Так, одні науковці наполягають на тому, що 
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спеціаліст у будь-якому допиті нічим слідчому, прокурору допомогти не зможе, а 

буде лише відігравати негативну роль – підмінювати слідчого, прокурора 

демонструвати його безпорадність, руйнувати психологічний контакт.  

Відповідно до ст. 71 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 

досудового розслідування й судового розгляду з питань, що потребують 

відповідних спеціальних знань та навичок. Спеціаліст може бути залучений для 

надання безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складення схем, 

планів, креслень, відбір зразків для проведення експертизи тощо) сторонами 

кримінального провадження під час досудового розслідування та судом під час 

судового розгляду. Сторони кримінального провадження мають право під час 

судового розгляду заявляти клопотання про залучення спеціаліста або 

використання його пояснень і допомоги. 

Спеціаліст має право: 1) ставити запитання учасникам процесуальної дії з 

дозволу сторони кримінального провадження, яка його залучила, чи суду; 

2) користуватися технічними засобами, приладами та спеціальним обладнанням; 

3) акцентувати увагу сторони кримінального провадження, яка його залучила, або 

суду на характерні обставини чи особливості речей і документів; 

4) ознайомлюватися з протоколами процесуальних дій, у яких він брав участь, і 

подавати до них зауваження; 5) одержувати винагороду за виконану роботу та 

відшкодування витрат, пов’язаних із його залученням до кримінального 

провадження; 6) заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, 

передбачених законом [100]. 

Спеціаліст зобов’язаний: 1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, 

суду й мати при собі необхідні технічне обладнання, пристрої та прилади; 

2) виконувати вказівки сторони кримінального провадження, яка його залучила, 

чи суду, давати пояснення щодо поставлених запитань; 3) не розголошувати 

відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та 

процесуальних дій, що здійснюють (здійснювали) під час нього, і які стали відомі 
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спеціалісту  у зв’язку з виконанням його обов’язків; 4) заявити самовідвід за 

наявності обставин, передбачених цим Кодексом [100]. 

На практиці під час одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, 

у низці випадків необхідними є спеціальні знання із психології, медицини, даних 

інших суспільних, природничих чи технічних наук.  

В окремих випадках кримінальний процесуальний закон зобов’язує слідчого 

залучити до проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, 

спеціаліста. Як вже зазначалося, згідно зі ст. 226 КПК України, допит (у тому 

числі такий його різновид як одночасний допит двох чи більше вже допитаних 

осіб) малолітньої або неповнолітньої особи проводять у присутності законного 

представника, педагога або психолога, а за необхідності – лікаря [100]. 

Відповідно, спеціаліст, є повноправним учасником одночасного допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб. Коло учасників одночасного допиту 

визначається слідчим, прокурором виходячи з аналізу інформації щодо предмета 

допиту, допитуваних осіб, їх процесуального становища, віку та інших обставин.  

Основна мета залучення спеціаліста – це розширення практичних 

можливостей слідчого, прокурора щодо одержання доказової інформації. Дійсно, 

участь спеціаліста в допиті, а тим більше в одночасному допиті, де причиною 

суперечностей можуть бути незнання та нерозуміння деяких обставин, у багатьох 

випадках може сприяти з’ясуванню суперечностей, а отже, і їх усуненню. Участь 

спеціаліста в процесі проведення одночасного допиту при досудовому 

розслідуванні таких злочинів, як порушення правил охорони праці, порушення 

дисципліни на транспорті, що потягло за собою аварії, масове отруєння на 

виробництві, підприємствах громадського харчування та ін., де дуже часто в 

показаннях свідків і підозрюваних мають місце істотні суперечності щодо 

обставин, що спричиняють кримінальну відповідальність, надзвичайно важлива. 

Слід зазначити, що при розслідуванні названих видів злочинів у період допитів 

нерідко запрошуються спеціалісти, для з’ясування спеціальної термінології (в 

техніці, медицині, технології громадського харчування, на транспорті), 

найменування механізмів, їхнього призначення та інших питань. 
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Отже, у разі необхідності проведення одночасного допиту участь 

спеціаліста є надто важливою, оскільки з’ясування істотних суперечностей часто 

пов’язане із з’ясуванням спеціальних питань, для роз’яснення яких запрошується 

спеціаліст. Він може надавати суттєву допомогу слідчому, прокурору в 

постановці питань, виявленні неправди в показаннях, визначенні причин 

суперечностей, що виникли, і встановленні дійсного стану речей [49, с. 65–67 ]. 

Результати проведеного допиту для з’ясування причин розбіжностей у 

показаннях вже допитаних осіб можуть бути різними  (Додаток Б):  

1) учасники допиту підтвердили свої показання (29,3 % кримінальних 

проваджень);   

2) особа, що дала, на думку слідчого чи прокурора, неправдиві показання, 

змінила їх і повністю або частково дала правдиві показання (50,9 %);  

3) особа, що раніше давала правдиві показання, змінила їх і дає неправдиві 

показання (7,9 %);  

4) один з учасників одночасного допиту відмовився давати показання (7,1 

%);  

5) всі учасники допиту відмовилися давати показання (4,8 %).  

Сформуємо алгоритм безпосереднього проведення одночасного допиту 

двох чи більше осіб. Так, слідчий прокурор:  

– перевіряє присутність осіб, участь яких при проведенні слідчої 

(розшукової) дії є обов’язковою; 

– встановлює осіб, які були викликані на одночасний допит за документами; 

– повідомляє учасників про застосування технічних засобів для фіксації 

ходу проведення одночасного допиту, про що робиться відповідний запис у 

протоколі (ч. 2 ст. 104 КПК України); 

– роз’яснює права та обов’язки учасників у залежності від їх 

процесуального статусу (зокрема, ст. 63 Конституції України), попереджає про 

кримінальну відповідальність (свідка – за відмову від дачі показань і за дачу 

завідомо неправдивих показань (статті 384 і 385 КК України); потерпілого – за 
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дачу завідомо неправдивих показань (ст. 384 КК України). Про це робить 

відповідні записи у протоколі; 

– встановлює чи знають викликані особи одна одну і у яких стосунках вони 

перебувають. Про це робиться відповідний запис у протоколі; 

– пропонує викликаним особам по черзі дати показання про ті обставини, 

для з’ясування яких проводиться одночасний допит. Необхідно враховувати, що 

під час одночасного допиту за бажанням особи, вона може викласти свої покази 

власноручно. В першу чергу, як правило, слід надати можливість висловитись 

особі, що, на думку слідчого, прокурора надавала правдиві показання, а потім – 

особі, що їх заперечувала;  

– після цього слідчий, прокурор може поставити запитання. Слід пам’ятати, 

що оголошувати показання учасників, що дані ними на попередніх допитах, 

дозволяється лише після дачі ними показань на одночасному допиті. При прояві 

ознак брехні, замовчуванні важливих обставин будь–кого з учасників – слід 

з’ясувати мотиви такої поведінки і спробувати їх подолати, зокрема: роз’яснити 

важливість щиросердного зізнання; оголосити ймовірно правдиві показання 

учасника одночасного допиту; у найбільш відповідальний момент – пред’явити 

докази, що підтверджують позицію одного з учасників тощо; 

– після запитань слідчого, прокурора – особи, що беруть участь у допиті, їх 

захисники чи представники мають право ставити запитання одна одній. Ці 

запитання повинні стосуватися предмету допиту. У разі психічного впливу одного 

учасника на іншого з метою спонукання його до зміни раніше даних показань, 

підбурювання до помилкових показань – слідчому, прокурору слід вимагати 

припинення таких дій, а при безрезультатності – припинити одночасний допит;  

– оформляє протокол одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб відповідно до вимог ст. 104 КПК України. Його оформляє слідчий, прокурор, 

який проводить одночасний допит, під час його проведення або безпосередньо 

після закінчення; 

– ознайомити з текстом протоколу та зробити про це відповідний запис у 

протоколі. Запитання, зауваження і доповнення учасників допиту зазначаються 
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перед підписами про ознайомлення. Протокол підписують усі учасники, які брали 

участь у проведенні слідчої (розшукової) дії. Якщо особа через фізичні вади не 

може особисто підписати протокол, то ознайомлення здійснюється у присутності 

його захисника, який своїм підписом засвідчує зміст протоколу та факт 

неможливості його підписання особою. Якщо особа відмовилася підписати 

протокол, то про це слідчий, прокурор зазначає у протоколі. Особі надається 

право дати письмове пояснення про причини такої відмови, які заносяться в 

протокол. Факт відмови особи від підпису засвідчує своїм підписом його 

захисник (ч. 5 і 6 ст. 104 КПК України); 

– якщо здійснювався запис одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб за допомогою технічних засобів, слід пам’ятати, що текст 

показань може не вноситись до відповідного протоколу за умови, що жоден з 

учасників цієї процесуальної дії не наполягає на цьому. В такому випадку в 

описовій частині протоколу допиту зазначається, що показання зафіксовані на 

технічному носії інформації, який додається до нього (ч. 2 ст. 104 КПК України). 

Проте сам аудіо- чи відеозапис одночасного допиту надається для ознайомлення 

учасникам та про це робиться відповідний запис у протоколі перед підписами 

його учасників. Також в протоколі необхідно вказувати повні ідентифікуючі 

ознаки технічних засобів та носія інформації, на який здійснюється запис, таких 

як марка, модель, серійний номер, виробника, тип носія інформації (аудіокасета, 

відеокасета, диск CD, DVD, mini DVD, флеш карта SD, mini SD, micro SD, та 

інше). Після допиту технічні носії інформації належним чином упаковуються, 

підписуються слідчим, прокурором та іншими особами, що брали участь у їх 

виготовленні. У матеріалах кримінального провадження повинен зберігатися 

оригінальний примірник технічних носіїв інформації зафіксованого допиту, а 

резервні копії зберігаються окремо. 

КПК України закріплює можливість дистанційного проведення, у режимі 

відеоконференції, ряду слідчих (розшукових) дій, серед яких є і одночасний допит 

двох чи більше вже допитаних осіб. Самого визначення дистанційного допиту 

КПК України не дає, але про таку можливість вказує ст. 224: «Допит проводиться 
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за місцем проведення досудового розслідування або в іншому місці погодженому 

із особою, яку мають намір допитати». При цьому ч.1 ст. 232 КПК України вказує 

на конкретні випадки проведення такого допиту: 

1) неможливість безпосередньої участі певних осіб у досудовому провадженні 

за станом здоров’я або з інших поважних причин; 

2) необхідність забезпечення безпеки осіб; 

3) проведення допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого; 

4) необхідність вжиття таких заходів для забезпечення оперативності 

досудового розслідування; 

5) наявність інших підстав, визначених слідчим, прокурором, слідчим суддею 

достатніми. 

Крім ст. 232, застосування відеоконференції передбачено  за умови 

проведення процесуальних дій під час судового провадження (ст. 336), а також 

проведення допиту за запитом компетентного органу іноземної держави (ст. 567).  

Отже, за наявності вказаних вище законодавчих підстав, проведення  

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, може відбутися у режимі 

відеоконференції.  

За результатами дослідження І.В. Черниченко, є необхідність у постанові 

про здійснення дистанційного досудового розслідування, крім відомостей, 

передбачених ч. 5 ст. 110 КПК України, також додатково зазначати найменування 

органу досудового розслідування, якому доручається забезпечити проведення 

відеоконференції, прізвище, ім’я, по батькові (найменування) особи, яка братиме 

участь у проведенні слідчої (розшукової) дії у режимі відеоконференції, її 

процесуальний статус, дату і час проведення допиту, впізнання осіб чи речей.  

Допит і пред’явлення для впізнання осіб чи речей у режимі 

відеоконференції під час досудового розслідування здійснюються за загальними 

правилами, передбаченими для цих слідчих (розшукових) дій    ст. 223 – 229, 231 

КПК України, з урахуванням особливостей, що регламентовані спеціальною 

нормою – ст. 232 Кодексу. Невирішеними при цьому залишається ряд питань, для 

розв’язання яких запропоновано враховувати, що: 1) місцезнаходження захисника 
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визначається особою, якій надається правова допомога; 2) захисник 

підозрюваного (обвинуваченого) не може перебувати у місці знаходження особи, 

щодо якої застосовуються заходи безпеки, оскільки це знижує їх ефективність; 3) 

слідчий, прокурор, що організовує відеоконференцію, складає протокол та 

здійснює паралельний відеозапис слідчої дії; 4) такі документи, як розписка про 

роз’яснення прав та обов’язків, протокол, відеофонограма, надані допитуваним 

письмові документи, складені схеми, малюнки, креслення, нотатки тощо, негайно 

надсилаються слідчому, прокурору який здійснює досудове розслідування [182, с. 

10]. 

У літературі постійно обговорюється проблематика удосконалення заходів 

із застосування відеоконференції, є потреба процесуального, криміналістичного, 

організаційно-технічного, методичного забезпечення у цьому напрямі.  

Законодавство багатьох іноземних держав (США, Канада, Великобританія, 

Німеччина) допускає одержання показань, проведення інших процесуальних дій у 

режимі відеоконференції за виняткових обставин. В інших випадках необхідна 

згода сторін у справі або вмотивована вимога обвинуваченого (його захисту). 

Незалежно від процесуальних законів держав, одне правило є загальним: для 

ефективного забезпечення прав обвинуваченого, останній повинен мати 

можливість безпосередньо приймати участь в отриманні і перевірці доказів, 

отриманих шляхом нових процедур і технологій. Критерієм, що визначає 

можливість застосування відеоконференції, є особлива важливість доказів для 

встановлення істини у справі і неможливість  відповідної особи через важливі 

обставини постати перед судом чи слідчим. Наприклад, у США суд розглядає 

питання, чи «в стані» свідки дати показання, тобто чи бажають вони добровільно 

з’явитися у суді і чи не перебувають за межами дії повістки, після чого вирішує 

питання про можливість отримання показань шляхом відеоконференції. Особи, 

які не є громадянами США, що постійно проживають у зарубіжній державі, 

вважаються апріорі «не в стані давати показання безпосередньо» [113, с. 95].  

У Німеччині показання свідка за допомогою відеоконференції можуть бути 

отримані у двох випадках. По-перше, якщо є безпосередня небезпека заподіяння 
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серйозної шкоди безпеці свідка за умови, якщо він буде допитуватися у 

присутності таких осіб, та якщо небезпеки не можна уникнути іншим шляхом, 

крім зазначеного. По-друге, коли показання свідка необхідні для встановлення 

істини у справі, а його особиста явка неможлива через тривалу хворобу чи 

немічність, значну віддаленість від місця розгляду справи, або коли державний 

обвинувач, захисник обвинуваченого і обвинувачений дають згоду [112, с. 130]. 

Спершу відеоконференція як метод проведення процесуальних (слідчих) дій 

була закріплена у ст. 85-3 КПК України 1960 року [102] згідно із змінами і 

доповненнями, внесеними Законом України від 16 червня 2011 року [137].  

Порядок проведення допиту за запитом компетентного органу іноземної 

держави шляхом відеоконференції регламентується за змістом міжнародних 

договорів (наприклад, п. 18 ст. 18 Конвенції ООН проти транснаціональної 

організованої злочинності 2000 року (мова йде про відеозв’язок) [72] та ін.).  

Слід відзначити, що згідно із загальними правилами застосування технічних 

засобів фіксування кримінального провадження (ч. 2 ст. 107 КПК України), до 

початку проведення процесуальної дії про застосування технічних засобів повинні 

бути повідомлені всі її учасники. Це правило поширюється й за умови 

застосування технічних засобів відеоконференції. Тому свідок, потерпілий, 

підозрюваний, інші особи, які будуть приймати участь у проведенні одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб, шляхом відеоконференції, обов’язково 

завчасно повинні бути повідомлені про застосовувані технічні засоби.  

Правова регламентація відеоконференції є важливою умовою її практичної 

реалізації при проведенні процесуальних дій у порядку міжнародного 

співробітництва. Переважно, мова йде про проведення допиту, зокрема, 

отримання показань свідків, які проживають за кордоном і через різні причини 

(суб’єктивні та об’єктивні) не з’являються до компетентних органів запитуючої 

держави. Таким чином може бути ефективно проведений і одночасний допит двох 

чи більше вже допитаних осіб, що дозволить компетентним органам не лише 

отримувати показання відповідного учасника кримінального провадження, але й 
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спостерігати за його поведінкою, вербальними та невербальними реакціями [184, 

с. 327–331].  

Важливо відзначити, що сучасні методичні рекомендації одночасного 

допиту явно стосуються тільки осіб з числа свідків, потерпілих, підозрюваних. Як 

ще інтерпретувати зміст, відповідно до якого «Одночасний допит – слідча 

(розшукова) дія, що полягає у допиті по черзі в присутності один одного двох чи 

більше вже допитаних за єдиними обставинами кримінального провадження осіб 

з числа свідків, потерпілих, підозрюваних, їх аналізі й безперервному порівнянні 

(співставленні) показань для з’ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях, 

спрямованими на перевірку отриманих доказів у конкретному кримінальному 

провадженні». Це показує, що сучасні методичні рекомендації не передбачають 

можливості одночасного допиту експертів, у висновках яких виникли розбіжності 

та які були раніше допитані з цього приводу. Поточна редакція цього положення 

стала приводом для критичних зауважень, викладених в роботі, та пропозицій 

щодо проекту нових методичних рекомендацій проведення одночасного допиту.  

Ще одне проблемне питання пов’язано з тим, що у кримінальному 

процесуальному законі не конкретизується, хто саме за процесуальним статусом 

та іншими характеристиками може бути допитаним одночасно. Єдиною умовою 

для загальних випадків (за виключенням злочинів проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи, а також щодо злочинів, вчинених із застосуванням 

насильства або погрозою його застосування) є те, що особа попередньо має бути 

вже допитаною (ч.9 ст.224 КПК України). Тому припустимо одночасно допитати 

свідків, потерпілих, підозрюваних, експертів та спеціалістів, –  усіх осіб, які 

раніше були допитані у кримінальному провадженні.  

Розглядаючи питання щодо кількості одночасно допитуваних осіб, слід 

зауважити, що незважаючи на норми закону, роздуми вчених, результати 

опитування практиків та дослідження кримінальних проваджень, слідчий, 

прокурор, залучаючи більш ніж двох одночасно допитуваних осіб, може 

припуститись серйозної тактичної помилки, що обумовить ризик для 
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розслідування. Тому допущення більшої кількості учасників одночасного допиту 

має бути виправданим з врахуванням слідчої ситуації й тактичного ризику.   

 

 

2.3. Організаційно-тактичні засади фіксації ходу й результатів 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб  

 

 

Фіксація ходу та результатів є важливий етап тактики слідчої (розшукової) 

дії. Згідно зі ст. 103 КПК України, слідчі (розшукові) дії під час кримінального 

провадження можуть фіксуватися у таких формах: 1) протокол; 2) носій 

інформації, на якому слідча (розшукова) дія зафіксована за допомогою технічних 

засобів. 

У науковій криміналістичній літературі обґрунтовані точки зору щодо 

фіксації доказової інформації у вербальній формі (усній та письмовій), графічній, 

наочно-образній, предметній та комбінованій формі фіксації [180, с. 100]. 

Особлива увага за змістом підрозділу буде звернена на вербальну форму 

фіксації, особливість котрої полягає в тому, що їй притаманна процедура 

матеріалізації відображень (ідеальних і матеріальних) [180, с. 100].  

Етап фіксації ходу та результатів одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб покликана забезпечити максимально повне і правильне 

відображення її перебігу та досягнутих результатів. Тактичні прийоми фіксації 

спрямовані на вибір або створення умов, що забезпечують оптимальне 

застосування відповідних техніко-криміналістичних засобів і прийомів фіксації 

доказової інформації у встановлених законом формах [180, с. 100]. 

Згідно ст. 104 КПК України, хід і результати проведення одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб фіксуються у протоколі. У випадку 

фіксування процесуальної дії під час досудового розслідування за допомогою 

технічних засобів про це зазначається у протоколі. 
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Протокол одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, згідно             

ч. 3 ст. 104 КПК України, складається з: 

1) вступної частини, яка повинна містити відомості про: місце, час 

проведення та назву слідчої (розшукової) дії; особу, яка проводить слідчу 

(розшукову) дію (прізвище, ім’я, по батькові, посада); всіх осіб, які присутні під 

час проведення слідчої (розшукової) дії (прізвища, імена, по батькові, дати 

народження, місця проживання); інформацію про те, що особи, які беруть участь 

у слідчій (розшуковій) дії, заздалегідь повідомлені про застосування технічних 

засобів фіксації, характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, 

які застосовуються при проведенні слідчої (розшукової) дії, умови та порядок їх 

використання; 

2) описової частини, яка повинна містити відомості про: послідовність дій; 

отримані в результаті слідчої (розшукової) дії відомості, важливі для цього 

кримінального провадження, в тому числі виявлені та/або надані речі і документи; 

3) заключної частини, яка повинна містити відомості про: вилучені речі і 

документи та спосіб їх ідентифікації; спосіб ознайомлення учасників зі змістом 

протоколу; зауваження і доповнення до письмового протоколу з боку учасників 

слідчої (розшукової) дії. 

Однак, неведені положення КПК України потребують розширення, якщо ми 

ведемо мову про складення протоколу одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб.  

У ньому, зокрема, указується, місце, час проведення допиту, особа, яка її 

проводить, всі присутні особи, протягом якого часу і між ким провадився допит. 

У протоколі вказується про роз’яснення прав та обов’язків допитуваних. 

Відповідно до ч. 2 ст. 104 КПК України, якщо за допомогою технічних 

засобів фіксується допит, текст показань може не вноситися до відповідного 

протоколу за умови, що жоден з учасників процесуальної дії не наполягає на 

цьому. У такому разі у протоколі зазначається, що показання зафіксовані на носії 

інформації, який додається до нього. 



 136 

Однак, вивчення кримінальних проваджень (Додаток Б) засвідчило, що 

практики дане законодавче положення під час кримінального провадження не 

практично не застосовують. Попри всю прогресивність зазначеної правової 

норми, слідчі мають обґрунтовані побоювання щодо її застосування, адже, у 

більшості випадків, проведення одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб має конфліктний характер, допитувані особи схильні до зміни 

показань, тому таке спрощення протокольної форми фіксації використовувати не 

варто з тактичних міркувань.  

Власне аудіо- чи відеозапис одночасного допиту надається для 

ознайомлення учасникам та про це робиться відповідний запис у протоколі перед 

підписами його учасників. Також в протоколі необхідно вказувати повні 

ідентифікуючі ознаки технічних засобів та носія інформації, на який здійснюється 

запис, таких як марка, модель, серійний номер, виробника, тип носія інформації 

(аудіокасета, відеокасета, диск CD, DVD, mini DVD, флеш карта SD, mini SD, 

micro SD, та інше). Після допиту технічні носії інформації належним чином 

упаковуються, підписуються слідчим, прокурором та іншими особами, що брали 

участь у їх виготовленні. У матеріалах кримінального провадження повинен 

зберігатися оригінальний примірник технічних носіїв інформації зафіксованого 

допиту, а резервні копії зберігаються окремо. 

Як і під час інших допитів, під час одночасного допиту двох чи більше осіб 

може застосовуватися фотозйомка, аудіо- та/або відеозапис, про що 

повідомляється учасникам слідчої (розшукової) дії і про що зазначається в 

протоколі. В багатьох випадках застосування технічних засобів, окрім створення 

умов для забезпечення повноти й об’єктивності фіксації ходу й результатів 

слідчої (розшукової) дії, має важливу тактичну складову, надто у випадках, якщо 

особи неодноразово змінюють свої показання і мають намір відмовитися або 

змінювати їх у наступному [121]. 

Також фіксуються показання допитуваних із приводу їх взаємостосунків 

між собою, запитання слідчого, прокурора відповіді на них, а також коментарі і 

заперечення, якими супроводжують допитувані свої відповіді. Якщо допитувані 
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пред’являють предмети, документи, якими вони обґрунтовують свої показання, 

про це також має бути вказано у протоколі [121]. 

Доцільно обрати одну з форм складання протоколу допиту, який 

приводиться для з’ясування причин розбіжностей у показаннях вже допитаних 

осіб.  

Перша форма – коли запитання і відповіді записуються в рядок, у тій 

послідовності і черговості, як вони давалися. Ця форма найбільш розповсюджена 

(95,2 %, Додаток Б). 

Друга – коли кожна сторінка протоколу вертикальною рискою розділяється 

на рівні частини, в яких записуються запитання і відповіді на них кожного з 

допитуваних. Такий порядок складання протоколу допомагає іноді уникнути 

можливої відмови одного з допитуваних від підпису протоколу, що містить 

показання інших допитуваних, з якими перший не згоден. У такому разі кожний із 

допитуваних підписує тільки ту частину сторінки, де містяться його особисті 

показання [121] (4,8 %, Додаток Б). 

Закінчивши допит, слідчий, прокурор надає протокол одночасного допиту  

його учасникам для прочитання або на їх прохання може зачитати його вголос. 

Допитані мають право вимагати внесення до протоколу зауважень і доповнень, 

що обов’язково повинно бути зазначено в ньому. Протокол підписує кожна з 

допитаних осіб, інші учасники і слідчий, прокурор. Якщо протокол написаний на 

кількох сторінках, допитувані підписують кожну сторінку протоколу, а потім 

протокол у цілому [121].  

Якщо особа через фізичні вади або з інших причин не може особисто 

підписати протокол, то ознайомлення такої особи з протоколом здійснюється у 

присутності її захисника (законного представника), який своїм підписом засвідчує 

зміст протоколу та факт неможливості його підписання особою [121]. 

Якщо особа, що брала участь у проведенні допиту, відмовилася підписати 

протокол, про це зазначається в протоколі. Такій особі надається право дати 

письмові пояснення щодо причин відмови від підписання, які заносяться до 

протоколу. Факт відмови особи від підписання протоколу, а також факт надання 
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письмових пояснень особи щодо причин такої відмови засвідчується підписом її 

захисника (законного представника), а у разі його відсутності – понятих [121]. 

Проблемною є ситуація, пов’язана з реалізацією бажання допитуваної особи 

викласти свої показання власноручно. 

Так, згідно ч. 1 ст. 95 КПК України, показання – це відомості, які надаються 

в усній або письмовій формі під час допиту підозрюваним, обвинуваченим, 

свідком, потерпілим, експертом щодо відомих їм обставин у кримінальному 

провадженні, що мають значення для цього кримінального провадження. 

Відповідно до ч. 7 ст. 224 КПК України, «за бажанням допитуваної особи вона 

має право викласти свої показання власноручно. За письмовими показаннями 

особи їй можуть бути поставлені додаткові запитання». 

Якщо мова йде звичайний допит учасника кримінального провадження, 

реалізація вказаної правової норми зазвичай не викликає проблем. Однак, через 

тактичні та психологічні особливості одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб, письмовий виклад особою своїх показань є не бажаний. У разі 

отримання такої заяви, слідчий, прокурор повинен переконати учасника 

відмовитися від такого способу фіксації показань, підкреслюючи, що важливою 

вимогою закону є необхідність з’ясування причин розбіжностей у показаннях 

шляхом прямого словесного одночасного допиту осіб, які раніше були допитані. 

У разі наполегливої пропозиції учасника слідчої (розшукової) дії  – слід врахувати 

письмові пояснення в якості додатку до протоколу одночасного допиту двох чи 

більше вже допитаних осіб. 

Серед проблемних питань, виходячи із результатів емпіричних досліджень, 

слід назвати й те, що у ряді випадків уповноважені службові особи складали 

протокол одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб із окремими 

порушеннями процесуальної форми й тактичними упущеннями, недотриманням 

криміналістичних рекомендацій.   

Так, вивчення кримінальних проваджень (Додаток Б) засвідчило, що такі 

недоліки протокол одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб містив 

у 35,7 % випадків. Вони полягали у наступному:  
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– фіксація показань допитаних здійснювалася формально, без їх уточнень та 

деталізації (19,8 %);  

– не фіксувалася поведінка одночасно допитуваних осіб, їх невербальні 

реакції (23,8 %);   

– всі учасники слідчої (розшукової) дії не були ознайомлені з протоколом та 

додатками до нього (9,5 %);  

– у протоколі слідчої (розшукової) дії не вказані повні ідентифікуючі ознаки 

технічних засобів фіксації та носіїв інформації (марка, модель, серійний номер, 

тип носія інформації (12,3 %));  

– технічні носії інформації не упаковані належним чином, та не засвідчені 

підписами слідчого, прокурора, інших осіб, що брали участь у їх виготовленні 

(7,1%);  

– у матеріалах кримінального провадження відсутній оригінальний 

примірник технічних носіїв інформації зафіксованого одночасного допиту двох чи 

більше вже допитаних осіб (7,9 %) та ін.  

Вказану ситуацію не можна вважати задовільною, за даним напрямом 

необхідне належне навчально-методичне забезпечення, підвищення кваліфікації 

слідчих, прокурорів та інших уповноважених суб’єктів.  

Цілком згодні із В.С. Кузьмічовим, Ю.М. Чорноус, що процес фіксації 

доказової інформації є досить складним і має дві сторони: кримінально-

процесуальну і криміналістичну. На перший план у процесуальному розумінні 

фіксації виступає процесуальна форма засвідчення і закріплення доказів. 

Криміналістичний аспект фіксації має змістовний характер, тобто основна увага 

спрямовується на дії з фіксації ходу і результатів дії, вилучення слідів злочину чи 

речових доказів та на засоби, за допомогою яких проводяться ці заходи. 

Процесуальний і криміналістичний аспекти фіксації ходу і результатів слідчої дії 

знаходяться у тісному взаємозв’язку, що не виключає їх окремого розгляду під 

час наукового аналізу. Поєднання слідчим дотримання вимог КПК України та 

криміналістичних рекомендацій під час фіксації ходу та результатів слідчої дії 

покликано забезпечити повне, достовірне, достатнє і належне відображення 
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процесу проведення, забезпечить доказове значення отриманих результатів [106, 

с. 310–312]. 

Велике значення під час одночасного допиту має повнота і точність фіксації 

показань (записуються від першої особи і по можливості дослівно). Якщо в 

одночасному допиті приймають участь неповнолітні, слід враховувати їх 

характеристики, що впливатимуть на застосовувані тактичні прийоми та їх 

комбінації. Так, наприклад, під час отримання показань слід враховувати, що 

увага неповнолітніх легко розсіюється, вимова може бути уривчастою, 

розпливчастою, а відповіді даватися не завжди в плані поставлених запитань. 

Можна говорити й про те, що окремі слова неповнолітній може вживати не в 

загальноприйнятому значенні, а деяка частина інформації передається ними 

взагалі за допомогою жестів, міміки, інтонації та ін. Практичний досвід свідчить, 

що слідчі не завжди дотримуються вимог, і показання неповнолітніх 

підозрюваних піддають обробці, наприклад, відбору інформації, її 

переструктуруванні, редагуванні окремих виразів тощо. Такі дії можуть 

одночасно привести і до втрати, і до спотворення частини отримуваної 

інформації, а значить до зниження доказового значення показань, викликаючи 

сумнів в об’єктивності проведеного допиту [180 с. 106–107]. 

Ми вважаємо, що для фіксації достовірної інформації у протоколі, слідчому 

потрібно якомога повніше зберегти звороти мови неповнолітнього, його 

своєрідний, хоч і бідний лексикон, що характеризує рівень розвитку особи, його 

навколишнє середовище і звички. Всі висловлювання, які необхідні для 

розслідування, навіть самі короткі або віддалено пов’язані з ними, повинні бути 

дослівно, без спотворень внесені до протоколу [36, с. 40–43]. 

До протоколу одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб 

можуть бути додані додатки. Зокрема, згідно ст. 105 КПК України, додатками до 

протоколу можуть бути:  

1) спеціально виготовлені копії, зразки об’єктів, речей і документів;  

2) письмові пояснення спеціалістів, які брали участь у проведенні 

відповідної процесуальної дії;  
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3) стенограма, аудіо-, відеозапис процесуальної дії;  

4) фототаблиці, схеми, зліпки, носії комп’ютерної інформації та інші 

матеріали, які пояснюють зміст протоколу.  

Додатки до протоколів повинні бути належним чином виготовлені, 

упаковані з метою надійного збереження, а також засвідчені підписами слідчого, 

прокурора, спеціаліста, інших осіб, які брали участь у виготовленні та/або 

вилученні таких додатків. 

Таким чином, основною формою фіксації одночасного допиту двох чи 

більше вже допитаних осіб є протокол та необов’язкова (але рекомендована) 

форма додаткової фіксації шляхом відеозапису.  

Також на заключному етапі одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб, слідчий, прокурор, який проводить дію, повинен перевірити, чи 

всі значущі розбіжності були предметом одночасного допиту, й, чи дійсно є 

необхідність в додаткових питаннях.  

Підсумовуючи, можна говорити про оцінку результатів проведення 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, що має доволі складний і 

різноаспектний характер: 

– по-перше, повинна бути впевненість у тому, що всі необхідні умови, які 

були необхідні під час підготовки, безпосереднього проведення, фіксації ходу та 

результатів слідчої (розшукової) дії, яка оцінюється, були виконані;  

– по-друге, повинно бути зрозуміло, що суттєвих змін в обстановку не 

вносилось і, що певні зміни, які зазвичай виникають у динаміці, суттєвого впливу 

на результати слідчої (розшукової) дії не спричинили.  

Згідно із законодавчими та науковими джерелами, оцінка доказів 

здійснюється слідчим, прокурором за внутрішнім переконанням, ґрунтується на 

всебічному, повному і об’єктивному розгляді всіх обставин кримінального 

провадження в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю. Таким 

чином, оцінка доказів здійснюється на законодавчих принципах. Змістовно вона 

полягає у вирішенні  наступних завдань:  

– формування критерію оцінки; 
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– встановлення відповідності фактичних результатів поставленим цілям на 

підставі визначеного критерію; 

– на основі встановлення відповідності або невідповідності фактично 

отриманих результатів очікуваним – здійснення коригування практичної 

діяльності чи прийняття певних процесуальних рішень у кримінальному 

провадженні [180, с. 120]. 

Організаційно-тактичні заходи, які застосовуються під час оцінки 

отриманих результатів за результатами проведення одночасного допиту двох чи 

більше вже допитаних осіб, спрямовані на вирішення трьох основних завдань:  

– по-перше, оцінюється співпадання запланованої мети слідчої (розшукової) 

дії з фактично отриманим результатом;  

– по-друге, фактично отримані результати досліджуються за правилами 

оцінки доказів; 

–  по-третє, з’ясовується значення і місце отриманих результатів у системі 

доказової інформації, визначаються шляхи подальшого використання отриманої 

доказової інформації у процесі розслідування кримінального правопорушення.  

 

Висновки до розділу 2 

 

Визначаючи організаційно-тактичні засади підготовки до проведення 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб констатовано, що 

інформаційна складова підготовки полягає у:  

– аналізі матеріалів кримінального провадження, зокрема, протоколів  

допитів осіб, з метою з’ясування характеру і змісту розбіжностей  у показаннях;  

–  визначенні суб’єкта проведення слідчої (розшукової) дії;  

– визначенні предмета допиту. Акцентується увага на розбіжності у 

показаннях раніш допитаних осіб; 

–  вивченні учасників допиту, їх темпераменту та психофізіологічного 

стану. Слід визначити, хто із допитуваних ймовірно надає правдиву, а хто – 

неправдиву інформацію, передбачити їх реакцію в ході слідчої (розшукової) дії;  
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–  попередженні сумлінних учасників одночасного допиту про можливі 

складнощі психологічного характеру (погрози, тиск), що можуть виникнути під 

час його проведення. Слід поінформувати про заходи забезпечення безпеки, 

надати рекомендації, які дозволять запобігти негативному впливу;  

–  визначенні обставин, які підлягають з’ясуванню і формулюванні  

запитань із врахуванням їх послідовності.  

Організаційна складова підготовки передбачає:  

– визначення складу та черговості допиту учасників. Слід враховувати  

можливість допитуваних осіб впливати один на одного із урахуванням 

позитивних і негативних якостей, «слабких місць», нестійкості психіки та ін. 

– підготовку місця та умов проведення одночасного допиту (з метою 

недопущення конфліктних стосунків між допитуваними); 

– обрання оптимального часу проведення слідчої (розшукової) дії 

(дотримуючись принципу раптовості).  

Тактична складова передбачає відбір та підготовку до застосування 

тактичних прийомів або їх комбінацій відповідно до слідчих ситуацій.  

Важливим питанням є визначення кількості осіб, що можуть одночасно 

допитуватися, адже з даного приводу відсутні законодавчі обмеження. Як 

вважають практики, максимально доцільна кількість осіб для проведення їх 

одночасного допиту (з тактичних міркувань) складає дві особи (43,5 % слідчих, 

37,5 прокурорів), три особи  (49,7 %, 48,3  %), чотири (2,9 %, 2,5%), п’ять осіб 

(1,7%, 5,8 %) та ін. Більшість практиків (72,9 % слідчих, 71,7 %  прокурорів) 

одночасно допитували дві-три особи. Однак чим більша кількість учасників, тим 

складнішою в організаційно-тактичному відношенні є слідча (розшукова) дія і 

тим ретельніша повинна бути підготовка слідчого, прокурора. 

Ключове значення структурі тактики слідчої (розшукової) дії має робочий 

етап. Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб проводиться між 

будь-якими особами, які раніше були допитані: свідками, потерпілими, 

підозрюваними, експертами (за призначенням суду для з’ясування причин 

розбіжності в їхніх висновках, що стосуються одного і того самого предмета чи 
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питання дослідження). Доведено доцільність залучення до проведення 

одночасного допиту спеціаліста, з метою розширення можливостей слідчого, 

прокурора щодо одержання доказової інформації.  

Робочий етап одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб 

завершується підведенням умовного підсумку щодо досягнення завдань слідчої 

(розшукової) дії. Як свідчать емпіричні дані, отримуються такі результати: 1) 

учасники допиту підтвердили свої показання (29,3 %); 2) особа, що дала, на думку 

слідчого чи прокурора, неправдиві показання, змінила їх і повністю або частково і 

дала правдиві показання (50,9 %); 3) особа, що раніше давала правдиві показання, 

змінила їх і дає неправдиві показання (7,9 %); 4) один з учасників одночасного 

допиту відмовився давати показання (7,1 %); 5) всі учасники допиту відмовилися 

давати показання (4,8 %). 

Визначено, що основною та обов’язковою формою фіксації одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб є протокол, а додатковою та 

доцільною – відеозапис. У протоколі ретельно фіксуються показання допитуваних 

із приводу їх стосунків між собою, запитання слідчого, прокурора та відповіді на 

них, а також коментарі, якими допитувані супроводжують свої відповіді. Якщо 

допитувані пред’являють предмети, документи, якими вони обґрунтовують свої 

показання, про це також має бути вказано у протоколі. Протокол повинен містити 

не лише показання раніш допитаних осіб, але й вказівки на невербальні реакції 

допитуваних осіб, їх поведінку тощо.  

Застосування відеозапису, окрім створення умов для забезпечення повноти 

й об’єктивності фіксації ходу й результатів слідчої (розшукової) дії, має важливу 

тактичну складову, особливо за умов, якщо особи неодноразово змінюють свої 

показання або мають намір змінювати їх у наступному. 

Сформовано криміналістичні рекомендації щодо складення описової 

частини протоколу одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб  

відповідно до двох форм, а саме: по-перше, за послідовністю постановки запитань 

та надання на них відповідей; по-друге, відповідно до показань кожного 

допитуваного.   
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РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТАКТИКИ 

ОДНОЧАСНОГО ДОПИТУ ДВОХ ЧИ БІЛЬШЕ ВЖЕ ДОПИТАНИХ ОСІБ   

 

 

3.1. Удосконалення використання тактичних прийомів під час 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб 

 

 

У багатьох складних слідчих ситуаціях кримінального провадження, де 

існує брак доказів та суперечності у показаннях, проведення одночасного допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб може бути поворотним моментом у 

розслідуванні, особливо у тих випадках, коли окремі деталі події відомі тільки 

винному. Інколи виключно злочинцю відомі складні мотиваційні процеси та 

чинники, що визначають обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному 

провадженні, і єдине пояснення підозрюваного може призвести до правильної 

інтерпретації доказів. Саме тому така слідча (розшукова) дія, як одночасний 

допит двох чи більше вже допитаних осіб, посідає одне з ключових місць серед 

засобів усунення розбіжностей у показаннях раніше допитаних осіб, що виникли 

внаслідок надання неправдивої інформації, або помилок у сприйнятті та розумінні 

подій допитаною особою, або подолання протидії розслідуванню у формі давання 

неправдивих показань [121].  

Ефективність та якість проведення одночасного допиту значною мірою 

залежить від точного розуміння й врахування слідчим, прокурором психологічних 

чинників, що впливають на ефективність одночасного допиту [90, с.369–371]. 

Дані чинники значно відрізняються від психологічних чинників, що притаманні 

допиту. Адже коли слідчий, прокурор приймає рішення про необхідність 

проведення одночасного допиту, він впевнений, що отримав від проведення 

допитів максимум можливостей (за умови проведення їх належним чином із 

відповідною якістю), шляхом використання цілого арсеналу тактичних засобів: 

сприяв сумлінному допитуваному згадати всі подробиці розслідуваної події, або 
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викривав особу, яка намагалася ввести слідство в оману тощо. Й у випадку 

отримання розбіжностей у показаннях допитаних осіб, це зобов’язує прокурора, 

керівника органу досудового розслідування, слідчого згідно з частиною 2 ст. 9 

КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити ці обставини 

кримінального провадження, що, як правило, може бути реалізоване шляхом 

призначення та проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб.  

Проте існуюча наступність, послідовність одночасного допиту змушує  

слідчого, прокурора на підготовчому етапі звернутися до з’ясування 

психологічних чинників, що можуть допомогти з’ясувати  ймовірні причини 

надання розбіжних показань учасниками кримінального провадження та висунути 

робочі версії щодо даної обставини. Розбіжності в показаннях кількох осіб про 

одні і ті ж обставини є поширеним явищем і можуть мати різну природу. 

Врахування вказаних психологічних чинників покладається в основу 

застосовуваних тактичних прийомів.  

Так, певні розбіжності в показаннях свідків можуть бути пов’язані з різним 

станом їх органів чуття, акцентуацією уваги, знаходженням у різних умовах 

сприйняття і, навіть, професією [129, с.155–156]. Індивідуальні особливості 

допитуваних також можуть знайти своє відображення у повноті та відповідності 

зафіксованих даних, зокрема, труднощі з описом (вербалізацією) події, що 

відбулася, обмежений словниковий запас, використання мовленнєвих штампів, 

які не відображають специфіку об’єктів, явищ, подій, що підлягають опису тощо. 

Ще однією особливою категорією допитуваних є особи з підвищеною 

навіюваністю, конформністю, особи з підвищеним рівнем спонукань, істероїдні 

типи. Внаслідок гіпертрофії псевдоособистістного самоствердження у них 

можливі прояви безпідставної брехні – категоричні заяви про обставини, яких у 

дійсності не було.  

М. І. Єнікеев відзначає, що спогади людини щодо предмету допиту завжди 

пов’язані із певними переживаннями про ті чи інші події. Найбільш яскраві 

висуваються на перший план та домінують над спогадами щодо інших подій, що 
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призводить до суб’єктивних викривлень в процесі відтворення. Врахування 

причин подібних викривлень, їх фільтрація, виявлення достовірної основи 

відтворюваного матеріалу – важливе завдання слідчого. На його думку, 

особистісна реконструкція та деформація даних може проявитися в: 

− викривленні змісту вихідних даних; 

− ілюзорної конкретизації, деталізації; 

− підміні одного змісту поняття іншим, подібним, змістом; 

− об’єднання розрізнених елементів й роз’єднання пов’язаних елементів; 

− зміщення або переміщення окремих сторін даної події [38, с.323] 

Разом з тим, розбіжності можуть бути викликані й зацікавленістю певної 

особи у результатах кримінального провадження і їх поява є результатом протидії 

слідству шляхом дачі неправдивих показань. Дослідження вказують, що 

викривлення обставин події в показаннях, здебільшого, досягається шляхом 

використання допитуваними наступних заходів, методів, прийомів поведінки: 

− замовчування, виключення із повідомлення окремих елементів події, що 

розслідується, власних дій та дій інших учасників події; 

− доповнення опису вигаданими деталями або елементами, за допомогою 

чого події надається потрібна допитуваному характеристика; 

− переставлення або зміщення в описі окремих фрагментів події за їх 

місцем, часом, послідовністю, взаємозв’язком тощо; 

− підміна окремих елементів події іншими, вигаданими обставинами та 

деталями [140, с. 103–104]. 

Різниця у порівнянні результатів наведених ґрунтовних досліджень вчених, 

на перший погляд, не є виразною, й незалежно від мотивації допитуваної особи 

щодо викривлення показань або добросовісної помилки – прояви деформації 

даних достатньо подібні, що буде вірогідним для непідготовленої людини. В 

основі методики діагностики достовірності або недостовірності показань, яка є 

перспективною для використання слідчим, прокурором з метою аналізу 

отриманих даних, може бути покладена гіпотеза Ундойча [209]. Гіпотеза 

припускає, що опис реальних спогадів якісно відрізняється від сфабрикованих 
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відомостей. Ця відмінність заснована на виявленій закономірності, відповідно 

якої вигадані відомості вимагають від особи більше когнітивних зусиль, більше 

творчості й значного самоконтролю. Створення брехні вимагає більше енергії, 

ніж викладення того, що відбувалося в дійсності, й це відображується у 

особливостях викладення показань та їх змісту. Таким чином, розповідь щодо 

реально пережитої події й розповідь про вигадані події в основі мають різні 

закономірності, виявлення яких з високою долею вірогідності дозволяє 

діагностувати брехливість або правдивість повідомлених відомостей [186, с.50]. 

Якщо особа намагається сфабрикувати події, яких в дійсності не було, то 

повинна певним чином продумати легенду, яка буде органічно поєднуватися з 

реальною картиною подій, упорядкувати передбачені для цього аргументи та 

факти, що підтверджують легенду, подумки «програти» свої майбутні показання, 

підготувати необхідні відповіді, щоби відбити недовіру та критику. Однак, 

вищезгадане буде доречним виключно в ситуації мотивованої брехні, коли, 

наприклад, підозрюваний намагається вигородити себе або взагалі спростовує 

обвинувачення з метою уникнення відповідальності. У такому випадку у особи є 

мотив для активізації пам’яті й творчого мислення. 

На противагу цьому процесу – самообмова особи внаслідок певного тиску 

на неї третіх осіб, життєвої ситуації тощо – пригнічує, придушує здатність до 

творчості та критичного мислення. Й такі показання характеризуються 

формальним зізнанням, однак детальний опис події, наповнення другорядними 

описовими характеристиками, цитатами вербальної взаємодії та інших ознак 

відтворення реальних подій, практично виключаються. 

Слід підкреслити, що у показаннях осіб під час допиту спостерігається 

парадокс: в правдивих показаннях можуть бути елементи брехні, що, наприклад, 

викликані бажанням особи применшити свою роль в розслідуваній події, 

представити свою позицію в соціально-бажаному змісті, намагання приховати 

дійсні мотиви своїх вчинків або інших значущих учасників події тощо. Так само й 

в неправдивих, сфабрикованих показаннях можуть бути майстерно вплетені дії 

або події, що відбувалися в реальності та можуть бути підтверджені іншими 
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особами, однак насправді – вони відбувалися в інший час й умисно включені для 

створення більшої правдоподібності брехні [186, с. 52]. 

Вказані психологічні закономірності допиту слід враховувати під час 

планування одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, складання 

плану його змістовної частини, порівняння розбіжностей показань, використання 

певних тактичних прийомів одночасного допиту. Важливо врахувати, що 

учасники одночасного допиту мають відносини один з одним не лише як 

процесуальні особи: вони раніше перебували у певних стосунках, а їх теперішні 

контакти пов’язані з нинішньою ситуацією розслідування, дії учасників 

потенційно або реально несуть у собі небезпеку для їх морального, 

психологічного чи фізичного стану. Кожна наступна слідча (розшукова) дія 

завжди проводиться на вже існуючому емоційному підґрунті, що може бути як 

позитивним, так і негативним, що вплине на психологічну атмосферу робочого 

етапу одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб. 

Під час проведення одночасного допиту потрібно враховувати небезпеку 

навіювання. Упереджене відношення до пояснень і доводів одного з допитуваних, 

переконання будь-кого з учасників в необхідності підтвердження показань 

іншого, бажання впливати на зміну показань так, щоб вони відповідали прийнятій 

слідчим версії, є не найкращим варіантом обраної поведінки. Діючи таким чином, 

слідчий ризикує підштовхнути сумлінного допитуваного на шлях спотворення 

істини. Тому в процесі бесіди або допиту перед проведенням одночасного допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб слідчий, прокурор роз’яснює особі, що, як 

планується, повинна надати правдиві показання, процесуальні обов’язки свідка і 

суспільну небезпеку злочину, повідомляє про заходи, що захищають його від 

загроз і помсти з боку зацікавлених осіб, вказує на шкідливі наслідки завершеного 

злочину і необхідність ізоляції злочинця від суспільства, розповідає про 

позитивний приклад інших громадян, що викривають злочинців тощо. Однак ця 

підготовка не повинна перетворюватися на навіювання з метою отримання від 

допитуваного певних показань.  
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Робочий етап одночасного допиту проводиться в специфічній психологічній 

атмосфері, що безпосередньо впливає на взаємодію її учасників. Без сумніву, в 

ході одночасного допиту завжди присутній психологічний вплив з боку слідчого, 

прокурора на осіб, що допитуються [153, с.148], міра правомірності якого є 

дискусійним питанням в криміналістичній науці [155, с.200]. Зауважимо, що під 

час здійснення слідчої і судової діяльності завжди наявний психологічний вплив. 

Кримінальний і кримінальний процесуальний закони забороняють вплив лише в 

його грубих проявах, у формі насильства, шантажу, погрози. Зокрема, ст. 11 КПК 

України визначає, що забороняється під час кримінального провадження 

піддавати особу катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує 

її гідність, поводженню чи покаранню, вдаватися до погроз застосування такого 

поводження, утримувати особу у принизливих умовах, примушувати до дій, що 

принижують її гідність. 

Так, у ч. 3 ст. 22 КПК України йдеться: «Забороняється домагатись показань 

обвинуваченого та інших осіб, які беруть участь у справі, шляхом насильства, 

погроз та інших незаконних заходів». Стаття 373 КК України передбачає 

відповідальність за примушування давати показання. 

У криміналістичній літературі дослідження психологічного впливу і його 

ролі в розслідуванні здійснювали Р. С. Белкін, В. О. Коновалова,                               

М. В. Костицький, В. Ю. Шепітько та інші вчені. Так, Р. С. Бєлкін визначав 

психологічний вплив як процес передачі інформації з метою викликати необхідну 

реакцію з боку особи, на яку здійснюється вплив [16, с. 37]. В. О. Коновалова 

вказує, що сутність психологічного впливу визначається комплексом прийомів, 

спрямованих на діагностику психічного стану особи та вибором найбільш 

ефективних прийомів здійснення слідчої дії [75, с. 102]. М. В. Костицький методи 

психологічного впливу визначає як способи впливу на психіку правопорушника, 

потерпілого чи свідка з метою спонукати його на надання правдивих показань з 

приводу обставин злочину [165, с. 34]. На нашу думку, психологічний вплив – це 

свідома дія, що спрямована на іншу людину з метою зміни її думок, ставлення, 

намірів чи рішення. 
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Одна з найбільш розроблених класифікацій видів психологічного впливу в 

спілкуванні запропонована О. В. Сидоренко, у якій виділяється наступне: 

1) переконання – свідомо аргументований вплив на іншу людину або групу 

людей, що має своєю метою змінити їхнє судження, ставлення, намір або 

рішення; 

 2) самопросування – відкритий прояв свідчення наявності у людини своєї 

компетентності й кваліфікації для того, щоб бути оціненою по здобуткам й 

завдяки цьому отримати перевагу;  

3) маніпуляція – прихований від опонента вплив на нього, на його систему 

ставлень і орієнтацій;  

4) схиляння до наслідування – створення у іншої людини бажання «бути 

схожою», подібною до зразка;  

5) прохання – словесне звертання до людини із пропозицією задовольнити 

потребу або бажання ініціатора;  

6) примус – вимога виконувати розпорядження ініціатора, підкріплюване 

прихованими або явними погрозами;  

7) деструктивна критика – зневажливі або образливі судження висловлення 

про особистість опонента, грубий, а іноді агресивний осуд, ганьблення або 

осміяння його вад, вчинків;  

8) ігнорування – навмисна неуважність, підкреслене неприйняття людини, 

при якому ігнорування, найчастіше, виступає як тактична форма примусу або 

залучення уваги людини до чогось;  

9) емоційне зараження – передача свого стану і ставлення іншій людині або 

групі осіб;  

10) навіювання – навмисний свідомий вплив на підсвідомість людини або 

групи осіб з метою зміни їхнього стану або відношення до питання, а також 

створення схильності до певних дій [147, с. 129–131]. 

Більшість із вказаного в тій, чи іншій мірі використовується в якості 

тактичних прийомів одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб. 

Тому в ході допиту й одночасного допиту слідчий, прокурор здійснює 
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психологічний вплив на її учасників, так само як і учасники мають вплив один на 

одного. Інше питання полягає, наскільки даний вплив може відповідати 

завданням слідчої (розшукової) дії та загальним засадам кримінального процесу. 

Слідчий, прокурор може використати лише допустимі, з точки зору закону, 

науки і моральності, психологічні прийоми впливу на учасників одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб, які повинні викликати у допитуваних 

бажання давати правдиві показання, допомогти пригадати і відтворити забуте, 

зняти зайве хвилювання в її учасників тощо [121,с. 40 ]. Такий вплив в жодному 

разі не повинен перейти межу, за якою починається психічне насильство. 

О.І. Поліванова вказує, що з психологічної точки зору одночасний допит 

двох чи більше вже допитаних осіб – це досить специфічне психологічне 

спілкування, яке розвивається одночасно між трьома або більше особами (слідчий 

– одна з цих осіб). Характерною особливістю цього психологічного спілкування є 

те, що в більшості випадків з самого його початку існує підґрунтя для конфлікту 

між учасниками. Потенційна конфліктність обумовлюється наявністю 

розбіжностей (суперечностей) в їхніх показаннях [129, с.155]. Кожному з 

допитуваних осіб доводиться давати показання в присутності іншого, який 

повідомляє протилежні відомості. При цьому кожен з учасників, здебільшого, 

захищає правильність саме тих показань, що повідомляються ним, оскільки 

раніше він вже давав їх на попередньому допиті. Цей чинник і є ключовою 

психологічною особливістю, що відрізняє і одночасний допит двох чи більше вже 

допитаних осіб і допит, адже навіть щирому учаснику складно визнати свою 

помилку. 

Рекомендовані в криміналістичній літературі прийоми тактико-

психологічного впливу одночасного допиту реалізуються в гострій конфліктній 

формі, побудованій на раптовій, несподіваній інформації або лінії поведінки 

слідства, й викликають у особи, яку спіймали на брехні, стан фрустрації, що 

можуть супроводжуватися нервовими зривами, нерідко агресивними проявами 

допитуваної особи [90, с.369]. Психологія таким чином описує стан фрустрації: це 

є своєрідний емоційний стан, характерною ознакою якого є дезорганізація 
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свідомості та діяльності в стані безнадійності, втрати перспективи. М. Д. Левітов 

називає такі різновиди фрустрації, як агресивність, діяльність за інерцією, 

депресивні стани, характерними для яких є сум, невпевненість, безсилля, відчай. 

Фрустрація виникає у результаті конфліктів особи з іншими, в якому людина не 

дістає підтримки, співчутливого ставлення. Негативна соціальна оцінка людини, 

яка зачіпає її особистісно-значущі стосунки, загрожує престижу, людській 

гідності, – спричиняє стан фрустрації [178]. Очевидно, що не такої мети й не 

такими засобами повинен досягатися одночасний допит двох чи більше вже 

допитаних осіб, відповідно, слід детально дослідити психологічні засади й 

визначити більш ефективні прийоми.  

Здебільшого, згадані прийоми здійснюють тиск й на правдивих учасників. 

Зокрема, свідки, потерпілі змушені, згадуючи подію, заново переживати подію, 

контактувати з представником правоохоронних органів, та особою, що надає 

відмінні від вказаних ними показань, що посилює емоційний дискомфорт та 

хвилювання, та, в свою чергу, несприятливо позначається на пригадуванні 

обставин події злочину. Тому важливим є визначення комплексу дієвих методів 

впливу, які мають на меті зняти зайву тривожність у носія достовірної інформації, 

разом з тим – досягти завдань даної слідчої (розшукової) дії. 

Саме тому одночасний допит має свою тактичну своєрідність: й під час 

його проведення слід застосовувати тактичні прийоми психологічного впливу, які 

найкраще відповідають характеру психологічної конфронтації. 

Специфіка конфронтації як психологічної техніки полягає в тому, щоб 

звернути увагу особи на розбіжності між змістом сказаного і вчиненого, тобто 

того, що відбувається «тут і тепер». До конфронтації вдаються тоді, коли особу 

потрібно поставити перед фактом існування суперечливих або неусвідомлених 

ним установок, дій, вчинків з метою їх усвідомлення та опрацювання [25, с. 199]. 

Р. Джордж та Д. Крістіані підкреслюють, що метод конфронтації має потенціал як 

для укріплення, так і для ослаблення опору позиції особи. Проте, дія конфронтації 

є досить сильною, і для того, щоб її застосовувати, фахівець повинен володіти 

спеціальними навичками [34, с.230]. Перед використанням техніки конфронтації 



 154 

важливо розібратися у ймовірних захисних механізмах конкретної особи, 

намагатися зрозуміти її мотиви. 

У Німеччині технологія конфронтації пов’язана з запланованим процесом 

модифікації відношення, переконань чи поведінкових директив для осіб, які 

неодноразово скоювали правопорушення, здатні до вчинення насильства, що 

ставить на меті подолання агресивності (Anti-Aggressivitäts-Training) або з 

подолання насильства (Anti-Gewalt-Training) [199, с.276]. Конфронтація не 

використовується для руйнування механізмів психологічного захисту особи, її 

призначення – допомогти особі розпізнати способи, якими вона захищається від 

усвідомлення реальності й може бути застосовна тільки в разі досягнення 

психологічного контакту і взаємної довіри.  

Теоретичні аспекти конфронтації спрямовані на дієву взаємодію у 

конфліктних ситуаціях під час аналізу суперечностей. Когнітивна перспектива 

спрямована на зміну орієнтації, наприклад, особа, що вчинила насильство, 

спрямовується на розвиток емпатії до скривдженого. Розробники цього підходу 

висувають гіпотезу, що люди, незважаючи на негативний автобіографічний 

досвід, можуть принципово вільно приймати рішення щодо своєї поведінки та її 

зміни, а тому вважається доцільним протиставляти правопорушнику його дії та їх 

наслідки [199, с.278-279]. 

Різновидами ситуацій, за яких доцільне застосування конфронтації, вчені 

визначають наступні: 

1. Суперечності в діях особи: звертається увага особи на суперечливість 

його поведінки, показань (думок, почуттів). Метою застосовування конфронтації 

в цьому випадку є прагнення допомогти особі побачити саме протиріччя, яке він 

не усвідомлював раніше або не хоче усвідомлювати в даний момент. 

2. Суперечності в ситуації: звертається увагу особи на те, що ситуація не 

така, якою він намагається її собі уявити внаслідок його прагнення задовольнити 

свої потреби або зберегти почуття безпеки. Метою застосування конфронтації – 

усвідомлення особою неадекватності його сприйняття проблеми або ситуації, яка 

виникла, й формування адекватного погляду. 
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3. Ухилення особи від обговорення будь-яких важливих питань або тем: 

звертається увага особи на його ухилення і небажання обговорювати важливі, 

значимі або болючі для нього теми, питання, події тощо. Мета застосування 

конфронтації – підведення особи до усвідомлення хибності використовуваних їм 

механізмів захисту, а також занурення особи для роботи з більш глибокими 

шарами його особистості [20, с.44]. 

Для правильного використання психологічної конфронтації під час 

кримінального провадження важливо знати та розуміти її обмеження, серед яких 

слід виділити кілька основних: 

1. Конфронтацію не можна використовувати як покарання особи за 

неприйнятну поведінку. 

2. Конфронтація не призначена для руйнування механізмів психологічного 

захисту особи. Її призначення – допомогти особі усвідомити реальність. 

3. Конфронтацію не слід використовувати для задоволення потреб або 

самовираження особи, що є провідником цього процесу. 

Враховуючи наведені вище наукові положення, ґрунтуючись на даних 

вивчення слідчої практики, визначено типові слідчі ситуації одночасного допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб, за яких доцільним є застосування слідчим, 

прокурором тактичних прийомів, які ґрунтуються на методах психологічної 

конфронтації:  

1) протиріччя у показаннях та діях особи. Звертається увага допитуваного 

на виявлені розбіжності, що стосуються його поведінки, показань, думок, 

почуттів. Метою психологічної конфронтації є прагнення допомогти 

допитуваному побачити саме протиріччя, яке він не усвідомлював раніше або не 

хоче усвідомлювати в даний момент;  

2) суперечності слідчої ситуації. Акцентується увага особи на те, що 

ситуація не відповідає внутрішнім уявленням особи, її прагненню задовольнити 

свої потреби або зберегти почуття безпеки. Метою є підведення особи до 

усвідомлення нею неадекватності сприйняття проблеми, формування адекватного 

розуміння слідчої ситуації;  
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3) ухилення особи від обговорення будь-яких важливих питань або тем. 

Предметом уваги слідчого, прокурора є небажання допитуваного обговорювати 

важливі, значимі або болючі для нього теми, питання, події. Мета – на основі 

самопізнання, підведення особи до усвідомлення хибності використовуваних 

механізмів захисту, спонукати до дачі правдивих показань.  

Слід враховувати, що стиль психологічного захисту надає інформацію щодо 

особи, яка надає недостовірні показання. За даних умов слід проявити розуміння, 

а не руйнування, яке дратує особу й викликає її опір. Перед використанням 

методу конфронтації рекомендовано вжити наступні підготовчі заходи:  

– охарактеризувати зміст показань особи та його контекст; 

– детально викласти особі наслідки розбіжних показань; 

– допомогти особі знайти способи подолання наявних проблем. 

На додаток до перерахованих правил, слід підкреслити, що конфронтація з 

особою ні в якому разі не повинна мати агресивний характер і виражатися в 

категоричній формі. Бажано при застосуванні конфронтації частіше 

використовувати фрази: «мені здається», «будь ласка, спробуйте пояснити», 

«якщо я не помиляюся», які висловлюють певні сумніви та пом’якшують тон 

конфронтації [34; 84]. Традиційно в психологічній літературі відзначається, що ця 

техніка використання конфронтації за своєю багатогранністю та 

функціональністю може використовуватися в багатьох випадках, але за умови 

встановлення міцного психологічного контакту в стосунках між фахівцем та 

особою [139].  

Вважаємо, що застосування слідчим, прокурором тактичних прийомів 

психологічного впливу, які ґрунтуються на методах психологічної конфронтації, 

покликано підвищити ефективність одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб. Висвітлене питання не вважаємо вичерпаним. Необхідно 

продовжити дослідження у даному напрямі і сформувати дієві, максимально 

адаптовані до практичної діяльності, криміналістичні рекомендації.  
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Взагалі, тактика одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб на 

всіх етапах реалізації: підготовчому, робочому, фіксації ходу та результатів – має 

свою тактичну складову.  

Добре організований одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб 

повинен проводитися активно, наступально, в максимально короткий проміжок 

часу, а керуючий вплив має бути спрямований на вирішення тактичних завдань.  

Складність полягає ще й у тому, що одночасний допит двох чи більше вже 

допитаних осіб переважно відбувається за умов конфліктної слідчої ситуації (86,8 

% слідчих, 80,8 % прокурорів (Додаток А)), що переважно пов’язана із протидією 

допитуваної особи.   

Прийоми тактико-психологічного впливу на протидіючу особу з метою 

зміни її позицій та отримання правдивих показань можуть бути поділені на такі 

підгрупи:  

а) прийоми, засновані на використанні окремих психологічних якостей 

особи допитуваного;  

б) прийоми логічного переконання допитуваної особи про наявність 

достовірної доказової інформації;  

в) прийоми, що створюють у допитуваного перебільшене уявлення про 

обсяг поінформованості слідчого, прокурора та його учасників;  

г) прийоми підвищеного емоційного впливу, пов’язані з пред’явленням 

несподіваної інформації [121]. 

Важливе значення, як вже підкреслювалося у роботі, має встановлення 

психологічного контакту під час одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб. Для цього застосовуються системи тактичних прийомів, які 

спрямовані на встановлення психологічного контакту [189, с. 218-244].  

Передумовою встановлення психологічного контакту є всебічне вивчення 

особи, з якою буде проведено слідчу (розшукову) дію, у тому числі й 

психологічне. Під вивченням особи в слідчій діяльності варто розуміти 

цілеспрямовану діяльність по установленню визначеної сукупності даних, що 
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характеризують особу і мають значення для формування правильних рішень у 

кримінальному проваджені.   

 Відповідно до мети і процесуального положення допитуваних, за 

результатами дослідження, на підставі вивчення наукових праць В. Ю. Шепітька 

[189, с. 241-244], сформовані наступні тактичні комбінації, що спрямовані на 

встановлення психологічного контакту.  

1. «Сприяння адаптації до обстановки слідчої (розшукової) дії і усунення 

небажаних станів психіки допитуваних». Ця тактична комбінація має особливості 

реалізації. Щодо допитуваних підозрюваних, її здійснення передбачає уточнення 

анкетно-біографічних даних допитуваного; ставляться питання, які не стосується 

предмета допиту, однак емоційно підводять учасників до суті одночасного 

допиту; слідчим може продемонструвати поінформованість про достовірні 

обставини події. Щодо свідка (потерпілого), сприяти реалізації тактичній 

комбінації буде повідомлення про мету допиту; переконання у невідворотності 

покарання злочинців та необхідності висвітлення достовірної версії подій [189, с. 

241-242]. 

2. «Стимулювання установки на необхідність спілкування». Реалізація цієї 

тактичної комбінації щодо допитуваних підозрюваних полягатиме у  роз’ясненні 

допитуваному змісту його процесуального стану; демонстрація перспектив 

ситуації, що склалася; роз’яснення значення щиросердності каяття, інших 

пом’якшуючих обставин; використання позитивної оцінки окремих якостей особи 

допитуваного; щодо свідка (потерпілого) – переконання в необхідності надання 

допомоги органам розслідування; роз’яснення суті наслідків учиненого злочину 

або можливості їх виникнення у майбутньому; показ фотознімків (предметів), 

пов’язаних із учиненим злочином та його наслідками; використання позитивної 

оцінки окремих якостей особи допитуваного [189, с. 243-244]. 

За умов протидії, що, як зазначалося, у більшості випадків притаманна 

одночасному допиту за участі підозрюваного, застосування тактичних прийомів 

психологічного впливу має свої особливості.  
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Тактичні прийоми психологічного впливу одночасного допиту реалізуються 

в гострій конфліктній формі й викликають у особи, яку спіймали на брехні, стан 

фрустрації (деструктивного психічного стану, внаслідок краху планів, 

розрахунків, блокування запрограмованої поведінки), що можуть 

супроводжуватися нервовими зривами, нерідко агресивними проявами 

допитуваної особи. Гостра конфліктна форма одночасного допиту обумовлена 

тим, що рекомендовані тактичні прийоми даної слідчої (розшукової) дії, як 

правило, побудовані на раптовій, несподіваній від слідства та правдомовних 

учасників інформації, лінії поведінки, або участі неочікуваних осіб тощо. При 

цьому факт і процес підготовки до одночасного допиту повинен зберігатися під 

підозрюваного у таємниці.  

Якщо одночасний допит викличе складні психологічні стосунки 

потерпілого й підозрюваного, при цьому спостерігаються симптоми нестійкості 

потерпілого, слідчу (розшукову) дію проводити не слід. 

Тактичні прийоми при проведенні одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб можна вважати допустимими, якщо вони відповідають наступним 

вимогам:  

1. Тактичні прийоми одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб не повинні виходити за рамки закону. Так, закон забороняє такі «прийоми» 

здійснення досудового розслідування, як примушення до надання показань 

шляхом насильства, погроз, знущання над особистістю і інших незаконних дій з 

боку слідчого, прокурора, інших представників правоохоронних органів. Тактичні 

прийоми одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб не повинні 

порушувати гарантовані Конституцією України права громадян. 

2. Тактичні прийоми одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб не повинні суперечити вимогам загальнолюдської моралі. Етично допустимі 

лише ті з них, які спонукають допитуваних давати правдиві показання, 

прищеплюють їм такі якості як сумлінність, повагу до особистості. Не допустимо 

зі сторони слідчого розпалювати між учасниками одночасного допиту двох чи 

більше вже допитаних осіб конфлікти, викликати неприязні взаємовідносини і 
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ненависть, брехати їм, виявляти нестриманість, грубість, ображати честь, гідність, 

релігійні і національні почуття. 

3. Тактичні прийоми одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб повинні засновуватися на новітніх досягненнях інших наук (криміналістики, 

психології, логіки, педагогіки та ін.). Тому, щоб повноцінно застосовувати 

тактичні прийоми в практичній діяльності, слідчому слід самому володіти 

необхідними знаннями в області вказаних наук. Недопустимим є застосування 

тактичних прийомів, що не пройшли належних експериментальних досліджень і 

випробувань у практичній діяльності. 

4. Тактичні прийоми одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб повинні мати вибіркову сферу дії, тобто вони повинні мати належний вплив 

тільки на осіб, що допитуються з приводу забутих, викривлених, змінених у  

пам’яті обставин кримінального провадження, або осіб, що свідчать помилково чи 

неправдиво, й бути нейтральними відносно інших учасників одночасного допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб. 

Характерною особливістю одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб є необхідність постійного, невідривного спостереження слідчого, 

прокурора за допитуваними. При цьому необхідно виключити будь-який 

безконтрольний контакт між допитуваними (у тому числі обмін інформацією).  

Правомірними будуть такі тактичні прийоми психічного впливу, які не 

спрямовані на просте вимагання визнання, не пов’язані з порушенням норм 

моральності, прямою брехнею, погрозами фізичного впливу, пригніченням волі 

допитуваної особи. Шаблонні прийоми, примітивні «хитрощі» не тільки не мають 

тактичної дієвості, а й розкривають перед допитуваною особою тактичну 

безпорадність, непрофесійність слідчого, прокурора, що неприпустимо. 

На кінцевий результат та якість проведення одночасного допиту будуть 

впливати й урахування соціально-психологічних характеристик допитуваних осіб, 

особливо тих, показання яких не відповідають дійсності.  

Важливим для проведення одночасного допиту двох і більше вже допитаних 

осіб є досягнення психологічного контакту. 
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Психологічний контакт – це найбільш сприятлива психологічна 

«атмосфера» допиту, яка допомагає взаємодії та взаємовідносинам між її 

учасниками, це певний «настрій» на спілкування.  

Психологічний контакт під час одночасного допиту може бути двох рівнів: 

1) коли допитувані бажають давати показання;  

2) у допитуваного є бажання давати показання, однак за відсутності 

прагнення до зустрічі з іншими учасниками кримінального провадження.  

Психологічний контакт під час одночасного допиту двох і більше осіб може 

йти з наростанням, а може гаснути, може раптово виникнути і раптово зникнути, 

залежно від показань, які надаються учасниками слідчої (розшукової) дії [189, с. 

234]. 

Психологічний контакт завжди має двосторонній характер, його 

встановлення і підтримання залежить як від слідчого, прокурора, так і від 

допитуваних, хоча ініціатива і керуючий вплив належить допитуючому [189, с. 

234]. У процесі одночасного допиту допитуваним може бути дозволено ставити 

запитання один одному, з метою покращення психологічного клімату та 

висвітлення компрометуючих свідчень, які може спростувати лише учасник події. 

У будь-якому випадку повинен бути двосторонній контакт слідчого, прокурора з 

усіма учасниками слідчої (розшукової) дії, в якому допитуваний відчуває, що він 

становить для слідчого, прокурора певний інтерес. Встановлення психологічного 

контакту вимагає від слідчого, прокурора знань психології допитуваних осіб. Він 

повинен врахувати індивідуально-психологічні особливості, типологічні якості, 

психічний стан на момент допиту осіб, їх життєвий досвід та ін. Проведення 

одночасного допиту передбачає «ефект присутності», коли підозрюваному 

необхідно давати показання у присутності особи, яка знає дійсні обставини події, 

що відбулася. Допитувані впливають один на одного своїм авторитетом, 

вольовими якостями, життєвим досвідом. Але такий вплив може бути й 

негативним, коли авторитет (який іноді має злочинний характер) 

недобросовісного учасника впливає на сумлінного. Завдання слідчого, прокурора 

своєчасно виявити цей вплив та не дати можливості впливати на показання 
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сумлінного учасника, які можуть взагалі змінитись чи звестися до звичайного 

погодження версії, яку він запропонував. 

Різноманіття тактичних прийомів, що використовуються в ході одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб зумовлює потребу в їх класифікації.  

Класифікація забезпечує слідчому, прокурору можливість вибору 

потрібного тактичного прийому для його застосування у відповідній слідчий 

ситуації і сприяє теоретичному дослідженню природи різних тактичних прийомів, 

пізнанню закономірностей, що обумовлюють їх застосування. Тактичні прийоми 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб направлені на активацію 

пам’яті осіб, що сумлінно помиляються, спонукають недобросовісних учасників 

до дачі правдивих показань, та є наступними: 

1. Надання учасникам одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб ініціативи в дослідженні питань, з приводу яких виникли розбіжності. 

Якщо слідчий, прокурор переконаний, що істотні розбіжності у показаннях  

викликані добросовісною помилкою одного з учасників одночасного допиту, він 

може надати їм, після отримання відповідей на питання, можливість задавати 

один одному питання і обмінюватися думками з приводу обговорюваних 

обставин. Пригадування під час вільного обговорення окремих обставин, 

пов’язаних із подією злочину, може послужити поштовхом до спогаду й інших, 

забутих фактів, подій, що стосуються обставин кримінального провадження.   

Колективне обговорення учасниками одночасного допиту двох чи більше 

вже допитаних осіб спірних моментів у показаннях не означає, що слідчий, 

прокурор стає стороннім спостерігачем і не контролює хід слідчої (розшукової) 

дії. Слідчий, прокурор повинен активно керувати проведенням одночасного 

допиту, направляти зусилля на вирішення істотних протиріч між показаннями 

раніш допитаних осіб, контролювати поведінку допитуваних, забезпечувати 

належний порядок під час проведення слідчої (розшукової) дії. 

2. Розгляд під час проведення одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб спірних питань в зворотній послідовності розвитку подій. Цей 

тактичний прийом направлений на активізацію пам’яті осіб, що помиляються.  
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Якщо допитуваний, що сумлінно помиляється під час проведення 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, за умови логічної 

послідовності розгляду спірних питань не може пригадати факти, що цікавлять 

слідчого, прокурора, то даному допитуваному потрібно запропонувати свідчити в 

зворотній послідовності розвитку подій. 

Цей тактичний прийом вимагає ретельної підготовки. Досліджувана подія 

повинна бути розчленована на окремі епізоди, по кожному з яких формуються 

запитання. Вони ставляться у логічній послідовності, щоб допитувані особи 

змогли крок за кроком, у зворотній послідовності, відновити в пам’яті події й 

уточнити свої показання. 

3. Проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб на 

місці події. 

Дану слідчу (розшукову) дію рекомендується проводити на місці події, 

якщо обставини, з приводу яких виникли розбіжності, прямо або непрямо 

пов’язані з обстановкою приміщення або місцевості. Повторне сприйняття 

допитуваними обстановки, місцевості, приміщення, речей пожвавлює їх пам’ять, 

активізує спогади про розслідувану подію, дозволяє отримати детальні показання.  

При проведенні одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб на 

місці події, слідчому, прокурору і допитуваним особам, що сумлінно 

помиляються, легше розібратися в причинах виникнення розходжень і 

неточностей в показаннях. Відновивши в пам’яті дійсні події, допитуваний може 

визнати помилковість своїх попередніх показань.  

На місці події слідчий, прокурор може проводити такий  одночасний допит 

у динаміці. Особам, що допитуються, пропонується під час усної розповіді 

відтворити які-небудь дії, наприклад, показати на місці розташування учасників 

злочинної події, шлях руху потерпілого, продемонструвати, яким чином 

проводився напад тощо. Якщо обстановка місця події змінена, доцільно провести 

її реконструкцію.  

4. Пред’явлення доказів для пожвавлення асоціативних зв’язків пам’яті. 
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Для подолання добросовісної помилки допитуваним особам 

пред’являються: 

– речові докази і документи; 

– протоколи слідчих (розшукових) дій (оглядів, слідчих експериментів, 

висновки експертів); 

– додаткові засоби фіксації (плани, схеми, малюнки, фотознімки, 

відеозапис). 

Учасникам одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб можуть 

бути пред’явлені речі і документи, що допомагають пригадати забуті обставини і 

факти, що знаходяться не тільки в прямому, але і в непрямому зв’язку з подією, а 

іноді – навіть не пов’язані з нею. 

Пред’явлення кожного наступного доказу відбувається послідовно, коли всі 

спірні обставини із допитуваним або з’ясовані, або це зробити неможливо через 

не відновлення забутого.  

Під час одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб можуть 

пред’являтися певні об’єкти (наприклад, речові докази, фотознімки) одночасно 

двом (або більше) особам. Позитивно, коли пригадування пов’язаних з 

пред’явленими об’єктами обставин події одним допитуваним впливає на 

згадування подібних обставин події іншим допитуваним.  

Якщо одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб відбувається  

між підозрюваним і особою, що дає правдиві показання, активно викриває в 

вчиненні злочину підозрюваного, однак підозрюваний продовжує наполягати на 

своїх неправдивих показаннях, після завершення даної слідчої (розшукової) дії 

рекомендується провести його додатковий допит. За цих умов пред’явлення 

доказів з наростаючою доказовою силою поступово буде розхитувати установку 

несумлінного допитуваного щодо надання ним неправдивих показань, ставлять 

його перед неминучістю визнати дійсні факти.  

Вирішальний (найвагоміший) доказ пред’являється допитуваному, який не 

має стійкої установки на надання помилкових показань, а також коли його 

установка на брехню під час досудового розслідування сильно похитнулася.  
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Добитися очікуваного ефекту від цього тактичного прийому можна при 

дотриманні наступних умов: 

– слідчому, прокурору необхідно мати в своєму розпорядженні сукупність 

доказів, що підтверджують правдиві показання сумлінного учасника;  

– докази повинні стосуватися предмету одночасного допиту двох чи більше 

вже допитаних осіб, покликані з’ясувати причини розбіжностей у показаннях,   

бути відомими сумлінному допитуваному, щоб він міг дати щодо них показання;  

– пред’являти докази слід лише в тих випадках, коли правдиві показання 

сумлінного допитуваного не мали належного впливу на іншого, несумлінного 

учасника, і питання слідчого, прокурора були вичерпані;  

– під час одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб 

несумлінному учаснику слід роз’яснити значення пред’явлених доказів, 

рекомендувати йому оцінити докази, умовно уявити себе на місці слідчого, 

прокурора;  

– не слід переходити до з’ясування наступної розбіжності у показаннях,   

поки не будуть з’ясовані всі питання щодо вже обговорюваної обставини з 

допитуваними під час одночасного допиту.   

Даний спосіб пред’явлення доказів може дати позитивний результат за 

наявності ряду умов: 

– несумлінний учасник одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб повинен усвідомлювати неспростовність пред’явленого доказу. Тому 

необхідно визначити, який із доказів може найсильніше вплинути на 

несумлінного допитуваного. Такий вплив на несумлінну особу, як правило, мають 

докази, що викликають сильні емоційні переживання або прямо підтверджують 

причетність особи до вчиненого злочину;   

– до пред’явлення викриваючого доказу несумлінний учасник одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб не повинен здогадуватися про його 

наявність у розпорядженні слідчого. Під час проведення слідчої (розшукової) дії 

іноді доцільно навмисно підтримувати упевненість несумлінного допитуваного  в 

тому, що у розпорядженні слідчого, прокурора немає  доказу, який би викривав 
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його у вчиненні злочину. При цьому недопустимо, для досягнення поставленої 

мети, вдаватися до обману допитуваної особи, спотворювати істинні факти. 

Необхідно, щоб пред’явлені докази бути пов’язані із предметом допиту, 

обставинами кримінального провадження, з приводу яких виникли розбіжності у 

показаннях раніш допитуваних осіб;   

– вирішальний доказ пред’являється несумлінному допитуваному 

несподівано. Коли зібраних доказів достатньо для того, щоб вважати вину  

підозрюваного доведеною і розголошення даних досудового розслідування вже не 

може негативно вплинути на успішне закінчення досудового розслідування, 

несумлінному допитуваному, на завершальному етапі слідчої (розшукової) дії  

можна пред’явити всю сукупність доказів. Вказаний тактичний прийом 

спрямований на переконання підозрюваного у хибності обраної лінії поведінки 

під час досудового розслідування, що не завадила слідчому, прокурору зібрати у 

справі належну доказову базу.  

При проведенні одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб між 

особами, з яких мінімум дві надають завідомо неправдиві показання, можуть 

пред’являтися докази, що спростовують неправдиві показання обох допитуваних.  

5. Проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб у  

поєднанні з допитом.  

У процесі допиту слідчий, прокурор може прийняти рішення щодо 

невідкладного проведення з особою, яка допитується одного, або навіть декількох 

одночасних допитів двох або більше вже допитаних осіб. 

Відповідно, після одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб 

може бути проведений повторний чи додатковий допит одного або кількох його 

учасників, навіть якщо причини розбіжностей у показаннях повністю не були 

з’ясовані. Ефективність такого допиту обумовлюється наступними чинниками:  

– одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб має на учасників 

слідчої (розшукової) дії сильний психологічний вплив, «розхитуючи» сформовану 

установку на надання неправдивих показань;  
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– повторний чи додатковий допит дозволяє глибше вивчити особистість 

допитуваних, виявити індивідуальні психологічні, моральні ознаки, мотиви 

поведінки, які не були установлені раніше;  

– слідчий, прокурор може зрозуміти причину походження розбіжностей у 

показаннях раніш допитаних осіб, а також розібратися, хто з учасників і в якому 

обсязі свідчить достовірно, з’ясувати вплив на кожного із них застосовуваних  

тактичних прийомів. 

У даній ситуації слідчий, прокурор має можливість скорегувати тактику 

проведення наступних слідчих (розшукових) дій та добитися досягнення 

поставлених завдань.  

Якщо допитуваний змінив правдиві показання на неправдиві, внаслідок 

впливу дій та погроз з боку іншого учасника слідчої (розшукової) дії, побоювання 

за свою безпеку, слідчому, прокурору слід більш ретельно з’ясувати причини 

надання неправдивих показань, як в ході одночасного допиту, так і під час 

наступного повторного чи додаткового допиту. При цьому, знаходячись під час 

допиту віч-на-віч зі слідчим, допитуваний психологічно легше розкриває причини 

зміни показань. Якщо особа після проведення одночасного допиту знаходиться у 

збудженому або пригніченому стані, їй необхідно дати час заспокоїтися і тільки 

потім провести наступну слідчу (розшукову) дію. Проміжок часу між одночасним 

допитом двох або більше вже допитаних осіб і повторним чи додатковим допитом 

повинен визначатися слідчим, прокурором відповідно до конкретної слідчої 

ситуації.  

6. Використання «слабких місць» психіки несумлінного учасника 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб. 

Під «слабими місцями» звичайно розуміються такі ознаки, якості і 

характеристики допитуваного, як схильність до глибокого самоаналізу, запальний 

характер, скептицизм, пихатість й зарозумілість, честолюбство тощо.  

7. Предмет одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб 

доцільно ділити на окремі частини, кожну з яких, в свою чергу, поділити на 

декілька питань. 
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Цей тактичний прийом дозволяє чіткіше виділити істотні протиріччя у 

показаннях, зробити їх більш наочними.  

Учасникам одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб 

задаються короткі конкретні питання по спірних обставинах. Це ускладнює 

несумлінному учаснику можливість видозмінювати показання. 

8. Загострення розбіжностей у показаннях учасників одночасного допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб по менш значущим спірним обставинам. 

Даний тактичний прийом застосовується під час проведення одночасного 

допиту між співучасниками злочину. Суть прийому полягає в тому, що слідчий, 

прокурор починає одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб із 

з’ясування менш істотних спірних обставин, але поступово все більше і більше їх 

загострює. У такій обстановці особа всупереч своєму бажанню переходить від 

обговорення менш важливих спірних питань до більш важливих. 

9. Припинення брехні одного учасника одночасного допиту двох чи більше 

вже допитаних осіб із підкресленням правдивості показань іншого. 

Даний тактичний прийом рекомендований до застосування, коли по спірних 

обставинах на початок одночасного допиту достатньо достовірно встановлених 

доказів. У таких випадках слід не дозволяти несумлінному учаснику слідчої 

(розшукової) дії вільно повідомляти брехню. За першої спроби повідомити 

неправдиву інформацію, допитуваний повинен бути зупинений і викритий в 

нещирості шляхом демонстрації доказів, застосуванням інших засобів впливу. 

Пред’являючи докази, потрібно звернути увагу несумлінного учасника 

одночасного допиту на правильність показань іншого допитуваного,  

продемонструвати їх об’єктивність. При цьому недопустимими з боку слідчого, 

прокурора є нетактовна поведінка, грубість та погрози до учасників слідчої 

(розшукової) дії. 

10. Використання позитивних сторін особистості несумлінного учасника.  

Володіння інформацією про позитивні риси особи допитуваного, й зокрема 

– несумлінного учасника одночасного допиту, може слугувати ключем для 

визначення найбільш доцільного тактичного підходу у спілкуванні. 
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Підкреслюючи позитивні сторони особи, яка надає неправдиві показання, 

слідчий, прокурор підводить особу до думки, що в неї ще є можливість 

виправитися, спокутувати свою провину, стати гідним громадянином. 

11. Викриття в ході одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб симуляції поведінки особи.  

Відомі випадки, коли несумлінний учасник одночасного допиту своїм 

зовнішнім виглядом і шляхом симуляції хворобливих явищ намагається впливати 

на особу, що свідчить правдиво, викликати жалість, спонукати сумлінного 

допитуваного пристати на його сторону. У свою чергу, викриття симуляції 

поведінки несумлінного учасника одночасного допиту буде виступати мотивом  

надання правдивих показань іншими учасниками слідчої (розшукової) дії.  

12. Маскування мети одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб.  

Цей тактичний прийом застосовується, коли слідчий заздалегідь знає, що 

несумлінний учасник одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб не 

збирається надавати правдиві показання, а, зрозумівши мету слідчої (розшукової) 

дії, буде намагатися піддати сумніву показання іншого, сумлінного допитуваного, 

надавати нову брехливу інформацію.  

У таких випадках для маскування мети одночасного допиту двох чи більше 

вже допитаних осіб слідчому, прокурору доцільно ставити запитання, 

розподіливши його на частини; непомітно для її учасників переводити розмову 

від з’ясованих неістотних спірних питань до істотних. Чергування подання 

інформації у такому форматі може проводитися неодноразово, в одних випадках 

поступово, в інших – несподівано. Таким чином, у несумлінного учасника 

притупляється пильність. Легко вступаючи в обговорення неістотних спірних 

обставин, він спрямовує свою активність і до сфери з’ясування суті важливих 

питань і починає надавати інформацію щодо розбіжностей у показаннях.  

13. Створення враження, що один співучасник повністю зізнався у вчиненні 

злочину. 
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Маючи в своєму розпорядженні правдиві показання одного з співучасників 

злочинної групи за певним фактом злочинної події, слідчий, прокурор проводить 

одночасний допит з підозрюваними, один з яких надає правдиві, а інший – 

неправдиві показання. Предмет одночасного допиту повинен бути обмежений 

з’ясуванням лише цього епізоду. Добросовісний підозрюваний, твердо 

відстоюючи під час одночасного допиту свої правдиві показання, може створити у 

несумлінного підозрюваного враження, що ніби то він повністю співпрацює зі 

слідством, й повідомив слідчому, прокурору й про інші епізоди злочину.  

14. Уповільнений темп одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб.  

Під час одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб з метою 

з’ясування причин розбіжностей у показаннях, несумлінний учасник прагне дати 

показання якнайшвидше, використовуючи загальні фрази для того, щоб 

ухилитися від уточнюючих питань слідчого, непомітно для нього «проскочити» ті 

деталі події, які він не бажає детально висвітлювати. До таких прийомів вдаються 

як несумлінні свідки (потерпілі), так і досвідчені злочинці. Вони, готуючись до 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, заздалегідь продумують 

свою поведінку і багатоваріантні відповіді на різні питання слідчого, прокурора, 

інших учасників одночасного допиту. 

Темп слідчої (розшукової) дії за описаної слідчої ситуації доцільно зробити 

якомога повільнішим, ставлячи деталізуючі, доповнюючі, контрольні питання 

відносно кожної обставини, при з’ясуванні котрої виникли розбіжності.  

Слід оголосити найбільш вагоме показання добросовісного учасника (після 

їх фіксації у протоколі), що складе додатковий психологічний вплив на 

несумлінного допитуваного. Якщо останній суперечить сам собі, доцільно 

оголосити раніш дані ним показання (відображені у протоколах попередніх 

допитів) і зажадати пояснень. Темп одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб може бути уповільнений пред’явленням доказів, повторним 

розглядом спірних питань тощо. Слідчий, прокурор повинен контролювати зміст 
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показань несумлінного допитуваного, не давати можливості відходити в сторону 

від поставлених питань.  

15. Проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб 

відразу після пред’явлення для впізнання. 

У слідчій практиці нерідко виникають ситуації, що вимагають проведення 

перед одночасним допитом двох чи більше вже допитаних осіб пред’явлення для 

впізнання. Досягнення завдань цієї слідчої (розшукової) дії справляє на впізнану 

особу сильний психологічний вплив, створює сприятливі умови для проведення 

наступного одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому 

випадку одночасний допит повинен проводитися відразу за пред’явленням для 

впізнання.  

16. Зміна черговості постановки питань. 

У процесі одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб слідчому, 

прокурору слід уважно слідкувати за змістом відповідей кожного з допитуваних. 

Якщо він помітить, що учасники слідчої (розшукової) дії здійснюють спроби 

узгодити свої показання з несумлінним учасником, слід змінювати черговість 

постановки запитань. Цей тактичний прийом дозволяє викрити брехню 

несумлінного учасника і перешкоджає змові допитуваних.  

Важливими є тактичні прийоми, що полягають у постійному, невідривному 

спостереженні слідчого, прокурора за допитуваними. При цьому необхідно 

виключити будь-який безконтрольний контакт між ними (у тому числі обмін 

інформацією).  

Тактичні прийоми мають ряд особливостей за умови проведення 

повторного одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб. Дана слідча 

(розшукова) дія вважається повторною, якщо вона проводиться під час 

кримінального провадження другий раз з одними і тими ж учасниками, з метою 

з’ясування причин розбіжностей у показаннях раніше допитаних осіб, які 

стосуються тих самих обставин кримінального провадження. 

Повторний одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб 

проводиться, якщо один з її учасників змінив свою позицію по спірних 
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обставинах або в процесі розслідування здобуті нові дані, що підтверджують або 

спростовують показання одного з його учасників. Повторний одночасний допит 

двох чи більше вже допитаних осіб повинен проводитися з дотриманням 

положень КПК України. Недопустимо, щоб повторний одночасний допит 

обмежувався пропозицією учасникам підтвердити або повторити свої попередні 

показання. Крім того, проведення повторної слідчої (розшукової) дії дозволяє 

врахувати й усунути раніш допущені прорахунки.  

Отже, тактичні прийоми, що застосовуються під час проведення 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, спрямовані на 

досягнення мети цієї слідчої (розшукової) дії – з’ясування причин розбіжностей у 

показаннях раніш допитаних осіб у межах кримінального провадження. Залежно 

від того, яким способом слідчий, прокурор планує усувати такі суперечності, від 

ситуації, що склалася на конкретному етапі розслідування та від статусу і 

психологічного стану допитуваних осіб, він вибирає той чи інший тактичний 

прийом чи їх  систему.  

 

 

3.2. Типові слідчі ситуації одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб та напрями їх вирішення 

 

 

Кримінальне провадження здійснюється в конкретних умовах часу, місця, 

обстановки, виходячи із дій та поведінки осіб, залучених до його сфери та під 

впливом інших чинників. Ця складна система взаємозв’язків складає ту конкретну 

обстановку, у якій працює слідчий та інші компетентні суб’єкти. Зазначена 

обстановка отримала в криміналістиці назву слідчої ситуації.  

На кожному етапі розслідування – початковому, наступному, заключному – 

можуть складатися численні та різноманітні слідчі ситуації, тобто обстановка та 

умови, що визначаються об’єктивними та суб’єктивними чинниками. Інакше 

кажучи, процес розслідування є сукупністю різних слідчих ситуацій, що потребує 
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їх розв’язання на відповідних його етапах та окремих відрізках часу. 

Особливе значення мають слідчі ситуації початкового етапу розслідування, 

адже поряд із їх малоінформативністю, слідчому необхідно обрати вірний напрям 

розслідування, висунути обґрунтовані версії, скласти план розслідування, де 

врахувати проведення необхідних слідчих (розшукових), негласних слідчих 

(розшукових), інших процесуальних дій.  

В.В. Тіщенко та А.А. Барцицька відзначають, що криміналістична природа 

ситуаційного підходу полягає не тільки в динамічному характері процесу 

розслідування та мінливості окремих слідчих ситуацій. Визначальним є питання 

типізації, тобто можливість виокремити те типове, що складається на певних 

етапах розслідування окремих категорій злочинів, забезпечуючи розробку слідчих 

ситуацій як основу для формування відповідних методичних рекомендацій [171, с. 

160].  

У слідчій практиці існує об’єктивна повторюваність слідчих ситуацій, що 

створює передумови для їх типізації. Стосовно типових ситуацій можна намітити 

певний алгоритм дій слідчого в процесі одержання доказової інформації. Знання 

типових ситуацій дозволяє не тільки передбачати їх виникнення у відповідних 

умовах як закономірних, але й обирати відповідні засоби, прийоми і методи 

розслідування. Їх розгляду приділяється увага у науковій літературі [144, с. 61–

65]. 

Дослідження типових слідчих ситуацій має важливе значення при розробці 

тактики одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб. 

 Аналіз типових слідчих ситуацій створює передумови для їх розв’язання, 

надає досудовому розслідуванню цілеспрямованого характеру. Слідчий, прокурор 

мають змогу аналізувати подібні слідчі ситуації, алгоритми їх вирішення, й 

творчо пристосовувати такі відомості до досягнення поставлених завдань 

конкретної слідчої (розшукової) дії та кримінального провадження у цілому. 

Поєднання типового та індивідуального забезпечує ефективність проведення 

слідчих (розшукових) дій та наступного  розслідування злочинів.  
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Процесуальні правила мають загальний характер і не встановлюють тих 

конкретних прийомів і методів, за допомогою яких слідчий, прокурор в кожному 

окремому випадку домагається з’ясування причин розбіжностей в показаннях 

раніше допитаних осіб. Процесуальні правила проведення одночасного допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб необхідно доповнювати тактичними 

прийомами, тим самим, допомагаючи слідчому, прокурору цілеспрямовано і 

успішно провести цю слідчу (розшукову) дію. 

Виходячи із проведених теоретичних та емпіричних досліджень, ми 

сформували типові слідчі ситуації одночасного допиту двох чи більше вже  

допитаних осіб та надали криміналістичні рекомендації щодо їх вирішення: 

1) особа, у показаннях яких є розбіжності, надає правдиву, але неповну 

інформацію. Ця слідча ситуація є сприятливою, і, як правило, викликана тим, що 

слідчий, прокурор не завжди знає, яку конкретну необхідну інформацію має 

допитуваний, а допитуваний не повною мірою уявляє, що саме потрібно слідству. 

В цій ситуації розбіжності можуть бути викликані й невмінням або нездатністю 

особи до зрозумілого опису осіб та обставин події. Ймовірність виникнення такої 

ситуації також достатньо висока, коли предмет допиту складний або пов’язаний з 

використанням спеціальних знань. 

2) особа, у показаннях якої є розбіжності, добросовісно помиляється. За 

даних умов особа, внаслідок об’єктивних (обмежений час сприйняття, слабка 

освітленість) та суб’єктивних (психофізіологічний стан людини, захворювання, 

стомленість) чинників, подію або її деталі сприйняла викривлено. У цій ситуації 

необхідно встановити причини, що пояснюють невідповідність показань. 

Доброзичлива, конструктивна, безконфліктна обстановка одночасного 

допиту в першій та другій ситуації особи, що добросовісно помиляється або 

намагається пригадати деталі події, та за участю осіб, що надають правдиві 

показання, дозволить з’ясувати причини розбіжностей та досягти інших завдань 

слідчої (розшукової) дії [121].  

Для успішного вирішення цих ситуацій слід запропонувати можливе 

залучення експертів, які проводили дослідження за матеріалами кримінального 
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провадження, що можуть бути залучені до одночасного допиту двох чи більше 

вже допитаних осіб й за допомогою використання спеціальних знань можуть 

допомогти слідчому, прокурору у з’ясуванні причин розбіжностей, отриманні 

нових доказів, перевірці та оцінці слідчих версій.  

Не виключається й одночасний допит групи експертів, які проводили 

дослідження за матеріалами кримінального провадження та були після цього 

допитані. Виникнення конфлікту між думками експертів, що проводили 

дослідження в одному кримінальному провадженні, досить часто зустрічається у 

практичній діяльності та свідчить, у більшості випадків, про відмінності 

застосування експертних методик, які сьогодні зазнають все більшого впливу 

інтеграції наукових знань з різних галузей, застосування нових, комплексних 

методів експертних досліджень. Призначення повторних, додаткових або 

комплексних експертиз в багатьох випадках може не дати необхідного результату 

й може ще більше заплутати слідчого, прокурора. У той самий час, спільне 

обговорення експертами питань використання спеціальних знань у конкретному 

випадку під час одночасного допиту, як правило, позитивно впливає на хід 

розслідування, й навіть за потреби призначення повторної чи додаткової 

експертизи, дозволяє вірно сформулювати запитання експерту.  

3) особа, у показаннях якої є розбіжності, умисно надає неправдиву 

інформацію. Дана ситуація є конфліктною незалежно від кількості допитуваних 

осіб. Для слідчого, прокурора існує ризик втрати контролю над проведенням 

слідчої (розшукової) дії. Завдання за даних умов – із іншими добросовісними 

учасниками, які дають правдиві показання, встановити відносини 

співробітництва, засновані на спільних інтересах, прагненні викрити особу, що 

надає неправдиві показання. 

Завідомо неправдиві показання, в тому числі й самообмова одного або обох 

учасників одночасного допиту, можуть виникнути через різні мотиви 

допитуваних осіб. За даних умов слідчому, прокурору необхідно, насамперед, 

зрозуміти мотиви завідомо неправдивих показань, а вони можуть бути 

найрізноманітнішими: прагнення уникнути кримінальної відповідальності або 
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пом’якшити її, небажання видавати співучасників, родинні почуття, страх помсти, 

підкуп, сором, хибне розуміння солідарності тощо.  

На надання завідомо неправдивих показань можуть вплинути протиріччя, 

пов’язані з колишнім злочинним досвідом допитуваного. Слідчому, прокурору в 

цьому випадку слід детально вивчити попередні кримінальні провадження й 

оперативні матеріали для встановлення причини суперечностей. 

Однією з головних причин протиріч є неприязні відносини між її 

учасниками. У цьому випадку конфлікт на одночасному допиті є продовженням 

конфліктної ситуації. До проведення одночасного допиту в таких випадках слід 

підходити дуже обережно і при цьому глибоко вивчити конфлікт та його причини. 

Також суперечності можуть бути викликані рольовими позиціями його 

учасників і в цьому випадку пояснюються в значній мірі конфліктом, який 

пов’язаний певною мірою зі статусом особи (керівник – підлеглий, багатий – 

бідний, водій – пішохід тощо). 

Суперечності можуть бути викликані й темпераментом або 

психофізіологічним станом того допитуваного.  

Дана ситуація є конфліктною в тактичному відношенні незалежно від 

загальної кількості допитуваних осіб. Достатньо, щоб серед допитуваних була 

лише одна особа, яка надає неправдиві показання. Інакше досить висока 

вірогідність того, що слідчий, прокурор втратить контроль над проведенням даної 

процесуальної дії. Серед інших учасників – «добросовісних» осіб, які надають 

правдиві показання, можуть бути свідки, потерпілі залежно від наявних 

фактичних даних, предмету допиту і характеристик цих осіб. З даними особами 

слідчий, прокурор повинен встановити відносини співробітництва, засновані на 

спільних інтересах, прагненні викрити особу, що надає неправдиві показання. 

Таким чином, слідчий, прокурор зміцнить позицію добросовісного свідка або 

потерпілого, який може бути психологічно слабшими ніж підозрюваний, надасть 

йому відчуття підтримки та захищеності. Разом з тим, надаючи моральну 

підтримку добросовісним учасникам, слідчий, прокурор спільно з ними здійснює 

потужний психологічний вплив на брехуна. 
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4) особа, у показаннях якої є розбіжності, відмовляється відповідати на 

запитання під час одночасного допиту. Передусім, мова йде про підозрюваного, 

що має право на мовчання, право не свідчити проти себе та своєї сім’ї. За цих 

умов слідчий, прокурор повинні застосувати прийоми логічного й емоційного 

впливу, акцентувати увагу на позитивних якостях особи.  Зокрема, логічно 

переконати несумлінного допитуваного у безглуздості зайнятої позиції; 

проаналізувати протиріччя в показаннях несумлінного допитуваного та інших 

осіб, які доводять його брехню; роз'яснити негативні правові наслідки такої 

конфліктної позиції; допомогти особі побороти страх перед можливою помстою, 

соромом; активізувати моральні якості особистості (почуття власної гідності, 

справедливість, співчуття тощо).  

Підозрюваний і обвинувачений мають право на мовчання і право не 

свідчити проти себе та своєї сім’ї. Нікого не можна примусити визнати свою 

винуватість у вчиненні злочину. Підозрюваний та обвинувачений мають право не 

говорити нічого з приводу підозри чи обвинувачення проти нього та у будь-який 

момент відмовитись відповідати на запитання. Відмова підозрюваного, 

обвинуваченого свідчити не може бути доказом вини особи у вчиненні злочину.  

Слід враховувати, за будь-якої слідчої ситуації, до накопичення достатньої 

доказової бази, слідчому, прокурору не рекомендується проводити одночасний 

допит:  

1) між особами, що дають завідомо неправдиві показання;   

2) між підозрюваними, які частково визнають свою вину, але схильні до 

змін показань;  

3) між особами, з яких одна, що дає правдиві показання, знаходиться в 

матеріальній, родинній чи іншій залежності від іншого учасника;  

4) коли один з допитуваних категорично відмовляється давати показання у 

присутності іншого з особистих причин. 

Обережно слід підходити до прийняття рішення щодо проведення 

одночасного допиту між підозрюваним і потерпілим, який зазнав сильного 

емоційного потрясіння у зв'язку з вчиненням злочину. Особливої уваги потребує 
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вирішення питання про проведення одночасного допиту з участю 

неповнолітнього потерпілого чи свідка, адже значні емоційні перевантаження, а 

також підвищена сугестивність, яка притаманна дитячому віку, збільшує ризик 

недостовірності показань, через негативний вплив з боку дорослого допитуваного. 

За даних умов краще з’ясувати причини розбіжностей показань у інший спосіб, 

шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій. 

 

 

3.3. Тактика подолання протидії підозрюваних під час одночасного 

допиту двох чи більше вже  допитаних осіб 

 

 

Вивчення норм Конституції України, кримінального процесуального 

законодавства та наукових джерел свідчить, що важливим правом підозрюваного 

є право на захист. Забезпечення права на захист гарантується й загальними 

засадами кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: 

верховенство права, законність, рівність перед законом і судом, змагальність 

сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх 

переконливості (ч. 1 ст. 7. КПК України). 

Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується 

з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (ст. 8, ч. 5 ст. 9 КПК). 

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» [136] встановлено, що при розгляді справ має 

бути застосована Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 року [40] та практика Європейського суду з прав людини як джерело права 

на всіх етапах провадження нарівні із законами України. Пунктом «с» § 3 ст. 6 

вказаної Конвенції [40] встановлено, що кожний підозрюваний або 

обвинувачений у вчиненні злочину має право захищати себе особисто чи 

використовувати юридичну допомогу захисника, обраного на власний розсуд. 

Отже, кримінальне процесуальне законодавство виходить з того, що особа, 
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стосовно якої розпочато досудове розслідування, має право на захист, яке може 

бути реалізоване шляхом дотримання норм кримінального процесуального 

законодавства України, й зокрема прав підозрюваного, визначених у ст. 42 КПК 

України. 

При цьому підкреслити, що згідно з ст. 87 КПК України недопустимими є 

докази, що отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, 

гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою, а також будь-які інші 

докази, здобуті внаслідок істотного порушення прав та свобод людини. 

Відповідно до ч. 2 ст. 86 КПК недопустимий доказ не може бути використаний 

при прийнятті процесуальних рішень, що в тому числі стосується одночасного 

допиту [100]. 

Вказані положення слід враховувати під час проведення одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб за участі підозрюваного, що надає 

неправдиві показання, протидіє розслідуванню злочинів. За даних умов необхідно 

як досягти завдань слідчої (розшукової) дії, так і не допустити прав і свобод 

підозрюваного. Суттєву допомогу у вирішенні цього завдання може надати 

застосування спеціально розроблених тактичних прийомів.  

Відповідно, тактика одночасного допиту за участі підозрюваного або групи 

підозрюваних повинна розглядатися з урахуванням засад кримінального 

провадження, практики Європейського суду з прав людини.  

Порушення вказаних засад може спричинити визнання отриманих доказів 

недопустимими. Як свідчить вивчення рішень Європейського суду з прав людини, 

порушення можуть бути пов’язані із збиранням доказів для доказування вини 

підозрюваного без оголошення процесуального рішення щодо повідомлення про 

підозру. Це – порушення практики Європейського суду з прав людини, й отримані 

докази повинні бути визнані недопустимими. 

Як зазначалося, дискусійним є питання отримання згоди майбутнього 

учасника одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб на проведення 

цієї слідчої (розшукової) дії. Дане питання набуває особливої актуальності, якщо 
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протидіючий розслідуванню підозрюваний не бажає приймати участь у 

проведенні слідчої (розшукової) дії, поводить себе зухвало, ігноруючи вимоги 

закону. Переважна більшість опитаних практиків (Додаток А), а саме 87,0 % 

слідчих та 48,3 % прокурорів питання щодо отримання згоди підозрюваного на 

проведення слідчої (розшукової) дії не порушують, а вважають достатнім власне   

процесуальне рішення слідчого, прокурора. Так, практики, розглядаючи вказане 

проблемне питання зазначили, що отримання згоди майбутнього учасника 

одночасного допиту  вони вважають недоцільним з таких причин: припускають, 

що підозрюваний може відмовитися від участі; діють за КПК України тощо. 

З огляду на те, що одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб, 

можна розглядати й як спосіб реалізації підозрюваного свого права на захист, 

висловитися по суті обставин кримінального провадження, повідомити свою 

думку, вважаємо що існуюча практика не порушує прав та свобод підозрюваного, 

який залучається до одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб. 

Водночас, питання «Чи необхідно, на Вашу думку, враховуючи загальні 

засади кримінального провадження, попередити учасників про запланований 

одночасний допит, й пояснити його мету та спосіб проведення?» отримало зовсім 

інші співвідношення відповідей. Ствердно відповіли на це питання більшість 

опитаних, а саме 77,0 % слідчих та 69,1% прокурорів, й лише 21,5% слідчих та 

23,3% прокурорів виступили проти такої необхідності (Додаток А). У якості 

особливої думки щодо цього питання були отримані наступні положення: 

− так, але безпосередньо перед самою слідчою (розшуковою) дією; 

− так, але на початковій стадії проведення одночасного допиту двох чи 

більше вже допитаних осіб; 

− так, попередити потрібно, але не обов’язково обговорювати спосіб 

проведення слідчої (розшукової) дії; 

− потрібно сповістити свідків про заплановану дію, але щодо 

підозрюваних – утриматись від такого інформування; 

− не бачу потреби у попередженні;  

− залежно від обставин кримінального провадження. 
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У ході підготовки до одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб  слідчому, прокурору необхідно вирішити питання щодо складу одночасно 

допитуваних осіб, у тому числі враховуючи клопотання власне підозрюваного 

(або  його захисника). 

Важливо, що слідчий, прокурор у будь-який момент має право з тактичних 

міркувань відмовитися від проведення одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб, змінити склад учасників слідчої (розшукової) дії, якщо вважає, 

що склалася несприятлива слідча ситуація.  

Н. М. Калинюк у своєму дослідженні досить цікаво обґрунтовує думку, 

згідно з якою одночасний допит може вважатися одним із самостійних тактичних 

засобів допиту підозрюваного [60, с. 96–97]. За умов окремих слідчих ситуацій, з 

такою думкою можна погодитися. Однак, за будь-яких обставин одночасний 

допит двох чи більше вже допитаних осіб, що застосовується у межах проведення 

допиту, не можна розглядати як тактичну операцію, про що пише авторка, адже 

тактична операція  –  це сукупність слідчих, оперативних та інших дій, котрі 

плануються слідчим для вирішення слідчої ситуації у ході розслідування злочину 

[89, с. 115].  

Враховуючи, що використання одночасного допиту є ефективним у зв’язку 

із стимулюванням та використанням емоційних станів підозрюваного, 

використання антагонізму між підозрюваними або/та іншими учасниками, слід 

виокремити методи, які базувалися б на описуваних процесах.  

Так, використання тактичних прийомів психологічного впливу при 

проведенні одночасного допиту може бути корисним, наприклад, у ситуації, коли 

підозрюваний має невисокий рівень інтелектуального розвитку, й на нього 

практично не впливають словесні подання доказів (або переконання), а 

сприймаються лише видимі та зрозумілі для них факти. Усвідомлення 

підозрюваним цих фактів, їх розуміння здійснює психологічний вплив, що 

терміново має бути зафіксований та використаний. Серед найбільш поширених 

тактичних прийомів, що призначений для даного випадку, слід згадати 
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пред’явлення доказів [122, с. 83] і власне – одночасний допит двох чи більше вже 

допитаних осіб. 

У разі, якщо інтелектуальний рівень розвитку підозрюваного є високим, 

доцільно обрати інші тактичні прийоми одночасного допиту. Зокрема, це прийоми 

«доведення до абсурду» – форма аргументу, яка має на меті показати, що 

твердження вірне, оскільки помилковий або абсурдний результат випливає з його 

заперечення, або, навпаки – твердження помилкове, оскільки хибний або 

абсурдний результат випливає з його прийняття. Відповідно, це впливає на 

виявлення розбіжностей у поясненнях кількох допитуваних, їх переконання та 

поступового розкриття правдивої інформації [35]. 

Для успішної реалізації вказаних прийомів, слідчий повинен володіти 

навичками самовладання, майстерно володіти голосом і дикцією, бути 

спостережливим, вміти «читати» емоції за виразом обличчя допитуваного, мати 

теоретичні знання та практичні прийоми щодо застосування тактичних прийомів. 

Однак, ці теоретичні знання, практичні вміння та навички повинні 

застосовуватися враховуючи індивідуальні особливості слідчої ситуації, щоб бути 

ефективною «зброєю» слідчого, прокурора. 

Щодо змісту показань підозрюваного (підозрюваних) при проведенні 

одночасного допиту, слід умовно їх об’єднати у групи: визнання, невизнання, 

наклеп, самообмова. Крім того, в криміналістиці відзначають алібі [196]. Слід 

розглянути детально ці типові ситуації при проведені одночасного допиту 

підозрюваного. 

У вітчизняному законодавстві та практичній діяльності визнання 

підозрюваним своєї провини не вважається ключовим доказом. Під час 

кримінального провадження процесуальні рішення приймаються на підставі 

комплексної оцінки доказів та їх процесуальних джерел, щодо їх відповідності 

критеріям належності та допустимості.   

При цьому, згідно ст. 87 КПК України, недопустимими є докази, отримані 

внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих 

Конституцією  та законами України, міжнародними договорами, згода на 



 183 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші 

докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення 

прав та свобод людини [100].  

Суд зобов’язаний визнати істотними порушеннями прав людини і 

основоположних свобод, зокрема, такі діяння: 

1) здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу 

суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов; 

2) отримання доказів внаслідок катування, жорстокого, нелюдського або 

такого, що принижує гідність особи, поводження або погрози застосування такого 

поводження; 

3) порушення права особи на захист; 

4) отримання показань чи пояснень від особи, яка не була повідомлена про 

своє право відмовитися від давання показань та не відповідати на запитання, або 

їх отримання з порушенням цього права; 

5) порушення права на перехресний допит; 

Недопустимими є також докази, що були отримані: 

1) з показань свідка, який надалі був визнаний підозрюваним чи 

обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні; 

2) після початку кримінального провадження шляхом реалізації органами 

досудового розслідування чи прокуратури своїх повноважень, не передбачених 

КПК України, для забезпечення досудового розслідування кримінальних 

правопорушень; 

3) під час виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння 

особи у зв’язку з недопущенням адвоката до цієї слідчої (розшукової) дії. Факт 

недопущення до участі в обшуку адвокат зобов’язаний довести в суді під час 

судового провадження; 

4) під час виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння 

особи, якщо така ухвала винесена слідчим суддею без проведення повної 

технічної фіксації засідання. 
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Докази повинні визнаватися судом недопустимими під час будь-якого 

судового розгляду, крім розгляду, якщо вирішується питання про відповідальність 

за вчинення зазначеного істотного порушення прав та свобод людини, внаслідок 

якого такі відомості були отримані [100]. 

Окрему увагу законодавець звертає на недопустимість доказів та 

відомостей, які стосуються особи підозрюваного, обвинуваченого (ст. 88 КПК 

України).  

Зокрема, докази, які стосуються судимостей підозрюваного, обвинуваченого 

або вчинення ним інших правопорушень, що не є предметом цього кримінального 

провадження, а також відомості щодо характеру або окремих рис характеру 

підозрюваного, обвинуваченого є недопустимими на підтвердження винуватості 

підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення. 

Докази та відомості, передбачені ч. 1 ст. 88 КПК України, можуть бути 

визнані допустимими, якщо: 

1) сторони погоджуються, щоб ці докази були визнані допустимими; 

2) вони подаються для доказування того, що підозрюваний, обвинувачений 

діяв з певним умислом та мотивом або мав можливість, підготовку, обізнаність, 

потрібні для вчинення ним відповідного кримінального правопорушення, або не 

міг помилитися щодо обставин, за яких він вчинив відповідне кримінальне 

правопорушення; 

3) їх подає сам підозрюваний, обвинувачений; 

4) підозрюваний, обвинувачений використав подібні докази для дискредитації 

свідка. 

Докази щодо певної звички або звичайної ділової практики підозрюваного, 

обвинуваченого є допустимими для доведення того, що певне кримінальне 

правопорушення узгоджувалося із цією звичкою підозрюваного, обвинуваченого 

[100]. 

Вказані положення КПК України повинні бути враховані слідчим, 

прокурором під час підготовки та безпосереднього проведення одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб.  
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Оцінюючи показання учасників одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб, слідчому, прокурору слід вміти виявити та дати належну оцінку 

показань із ознаками самообмови, яка має різні мотиви та форми виразу, може 

«повести» подальше розслідування по невірному шляху.  

Самообмова тлумачиться як завідомо неправдиві показання підозрюваного 

(обвинувачуваного) із приводу своєї вдаваної причетності до вчиненого злочину. 

Самообмова поділяється на просту (самозвинувачення) і складну, полягає у 

поєднанні обвинувачення себе та третіх осіб.  

Розрізняють:  

а) повна самообмова (за абсолютної непричетності особи до злочину);  

б) часткова самообмова (якщо причетність до злочину певною мірою є);  

в) реальна самообмова (відносно реально вчиненого злочину);  

г) нереальна самообмова (відносно вигаданого злочину).  

Самообмова може бути викликана:  

– прагненням допомогти рідним чи близьким особам ухилитися від 

відповідальності за вчинений злочин; 

– прагненням полегшити своє положення (наприклад, поліпшити умови 

утримання під вартою, отримати матеріальну вигоду); 

– наміром домогтися для себе яких-небудь пільг, переваг у порівнянні з 

іншими особами, що потрапили в його положення (наприклад, одержати 

позачергове побачення з родичами, продуктову передачу); 

– острахом розправи з боку дійсних винуватців вчиненого; 

– бажанням потрапити в місця позбавлення волі з метою «замести сліди» 

іншого, більш тяжкого злочину, позбутися від алкоголізму тощо; 

– наміром увести слідчого, прокурора в оману, а надалі відмовитися від 

своїх показань та уникнути кримінальної відповідальності; 

– прагненням вигородити співучасників; 

– безвихіддю на ґрунті подавленого морального стану й відсутності 

реальних перспектив виходу зі сформованої несприятливої ситуації; 

– хворобливими станами психіки.  
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Під час проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, 

якщо є версії, що підозрюваний протидіє встановленню обставин кримінального 

провадження шляхом самообмови, додатковими обставинами, які підлягають 

установленню, є: 

1) обставини кримінального провадження, під час з’ясування яких отримані 

дані про самообмову;  

2) відомості про особу підозрюваного, що здійснює самообмову;  

3) факт самообмови (подія, час, місце, мотиви, інші обставини);  

4) обставини, що передували та викликали самообмову:  

а) коли, ким, за яких обставин, з яких джерел були отримані відомості, що 

дали підстави підозрювати особу у самообмові;  

б) які заходи були здійснені для перевірки, уточнення вихідних даних;  

в) чи застосовувався відносно підозрюваного запобіжний захід, як він 

реагував на притягнення до кримінальної відповідальності;  

г) які негативні наслідки вже настали (або можуть настати) внаслідок 

самообмови підозрюваного (притягнення невинуватих до відповідальності; 

навпаки – не притягнення інших осіб, що підозрюються у вчиненні злочину, до 

кримінальної відповідальності); 

Ознаки самообмови: 

– одержання достовірних даних, що виключають можливість вчинення 

злочину підозрюваним, у тому числі відомостей про те, що цей злочин у дійсності 

вчинено іншими особами; 

– виявлення доказів, що ставлять під сумнів правдивість показань 

підозрюваного щодо вчиненого злочину (наприклад, одержання показань свідка, 

що бачив злочинну подію; одержання висновку експерта про те, що смерть особи  

наступила в результаті іншої причини, ніж та, про яку вказав підозрюваний); 

– факт відмови підозрюваного від раніш даних показань, у яких він 

визнавав свою причетність до злочину.  

Установлення ознак, що вказує на самообмову, ще не означає, що вона 

дійсно мала місце. Остаточний висновок про це може бути зроблений лише за 
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результатами перевірки версії про самообмову, а також інших версій щодо даного 

факту (наприклад, неправдивої заяви про алібі). 

Невизнання вини є допустимим способом захисту підозрюваного. Однією з 

форм невизнання вини можна вважати надання неправдивих показань щодо 

обставин вчинення злочину.  

Однак, показання підозрюваного не завжди містять у собі тільки визнання 

або тільки заперечення вини. На практиці часто зустрічаються випадки, коли 

підозрюваний визнає пред’явлену йому підозру правильною в одній частині i не 

погоджується – з іншою. Наприклад, особа, яку обвинувачують в умисному 

вбивстві, визнає себе винною в заподіянні смерті потерпілому, але стверджує, що 

вона вчинила цей злочин через необережність. У такому випадку показання 

підозрюваного в одній частині містять визнання, а в іншій – заперечення вини.  

Таким чином, як засвідчили емпіричні джерела, при проведенні 

одночасного допиту за участі протидіючого підозрюваного можуть скластися як 

сприятлива ситуація, частково сприятлива ситуація та несприятлива ситуація. 

У випадку, коли причини розбіжностей полягають у навмисному 

спотворенні інформації, слідчому, прокурору слід готуватися до гострого 

конфлікту під час одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб. Це 

психологічно складна ситуація, за якої доцільно зрозуміти явні та приховані 

мотиви та причини опору з боку несумлінних учасників одночасного допиту, 

залежно від їх правового статусу або взаємних відносин. 

Так, зокрема мотивами надання неправдивих показань можуть бути: 

– боязнь помсти з боку підозрюваного, їхніх родичів і знайомих; 

– не бажання зіпсувати відносини з іншими особами – учасниками 

кримінального провадження;  

– прагнення вигородити або пом’якшити вину підозрюваного через родинні, 

сімейні, дружні мотиви чи з корисливих міркувань, а також протилежний мотив – 

посилити вину зазначених осіб; 

–  помста, ревнощі тощо; 
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– небажання надалі виступати в якості свідка або учасника іншої слідчої 

(розшукової) дії, бути викликаним до суду; 

– прагнення приховати свої власні непорядні вчинки, аморальну поведінку. 

Негативна позиція підозрюваного під час одночасного допиту за умов  

конфліктної слідчої ситуації проявляється у наданні завідомо неправдивих 

показань, замовчуванні відомих фактів або взагалі – відмові від спілкування.  

Розбіжності у показаннях під час одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб також можуть також бути пов’язані з: 

– колишнім злочинним досвідом допитуваного. У цьому випадку слідчому 

необхідно детально ознайомитися із кримінальними провадженнями минулих 

років й оперативними матеріалами;  

– особистими неприязними стосунками між учасниками. Як правило, 

конфлікт при проведенні одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб 

є продовженням попередньої конфліктної ситуації. На підготовчому етапі слід 

вивчити наявний конфлікт, його причини і наслідки; 

– рольовими позиціями (соціальними чи кримінальними) учасників слідчої 

(розшукової) дії; 

– особливостями темпераменту або відмінностями психологічного стану 

того або іншого допитуваного. 

Слідчому, прокурору необхідно контролювати свій власний психічний стан. 

Гостра конфліктна ситуація, висока емоційна напруженість одночасного допиту 

двох або більше осіб, вимагають слідчого, прокурора, як організатора, розвинених 

вольових та емоційних якостей. Тому важливим є налаштованість на методичне 

відпрацювання проблемних питань у межах одночасного допиту. Якщо такий стан 

у слідчого відсутній, виникає реальний ризик втрати ним ініціативи, а відтак і 

провал всього заходу.  

При проведенні одночасного допиту двох підозрюваних, які мають 

достатній кримінальний досвід, для слідчого, прокурора виникає певна ступінь 

ризику, що злочинці використають слідчу (розшукову) дію або для координації та 

узгодження власних легенд, або заплутування досудового розслідування. Цей 
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ризик зростатиме, якщо обидва підозрюваних дають неправдиві показання.  Але 

такий ризик не є підставою для відмови від проведення  слідчої (розшукової) дії, 

адже у протилежному випадку –  слідчий втратить можливість використати 

конфліктну ситуацію для одержання важливої доказової та орієнтуючої  

інформації. 

За умов конфліктної слідчої ситуації одночасного допиту її учасники, перш 

ніж говорити «так» чи «ні», повинні зробити умовний вибір щодо свої позиції. І 

слідчий, прокурор, як організатор одночасного допиту, повинен сприяти тому, 

щоб допитувані були зацікавлені у взаємодії з ним, а не намагалися спільно 

вводити слідство у оману.  

При підготовці та проведенні одночасного допиту за участі протидіючого 

підозрюваного, доцільно вивчити психологічні особливості, що характеризують  

його спілкування з іншими людьми. Наприклад, потрібно бути готовим до спроб 

підозрюваного пригнітити волю іншого учасника одночасного допиту, якщо 

відомо, що  підозрюваний за характером владний, агресивний чи жорсткий лідер. 

Тому велике значення має з’ясування існуючих міжособових стосунків 

допитуваних, їх соціальних (або кримінальних) статусів, ставлення один до 

одного тощо. 

Виходячи з того, що підозрювані часто намагаються тиснути та схилити 

сумлінних допитуваних до дачі вигідних для себе показань, слідчий, прокурор в 

більшості випадків використовують одночасний допит як останній засіб 

з’ясування  причин та усунення істотних розбіжностей у показаннях.  

Тому проведення одночасного допиту за участю підозрюваного, що дає 

неправдиві показання, в умовах тактичного ризику можливий за наявності 

наступних умов: 

1) коли показання сумлінного учасника досить широкі за своїм змістом і 

охоплюють всі елементи події злочину або його істотні обставини; 

2) коли в розпорядженні слідчого, прокурора знаходиться достатня 

сукупність доказів, що підтверджують основні положення показань правдивого 

учасника; 
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3) коли у слідчого, прокурора є впевненість, що добросовісний учасник 

займе при проведенні одночасного допиту дієву позицію, спрямовану на викриття 

неправдивих показань. 

Але і за наявності зазначених умов слідчий, прокурор повинен дуже 

ретельно продумати весь хід проведення одночасного допиту, а також черговість і 

форму постановки питань.  

Успіх одночасного допиту значною мірою залежить від того, як слідчий, 

прокурор проведе попередню психологічну підготовку учасника одночасного 

допиту, яка виражається: 

1) в активізації психологічного впливу в ході одночасного допиту на 

учасників, який має на меті викликати у допитуваних певні активні психічні 

стани, що сприятиме більшій переконливості їхніх доводів для слідчого, 

прокурора. Виникає «змагальність» допитуваних, коли кожен намагається 

переконати слідчого саме у власній правоті; 

2) у підготовці учасника одночасного допиту до можливого негативного 

впливу на нього з боку іншого учасника для зменшення цього впливу; 

3) у зміцненні вольових якостей сумлінного учасника одночасного допиту, 

що надасть йому можливість активно виконати свою роль і не піддатися 

навіюванню, тиску або можливим погрозам з боку іншого учасника. 

До чинників, які впливають на усунення протиріч, належить планування 

одночасного допиту з урахуванням різних позиції його учасників і різних 

варіантів її проведення залежно від цих позицій. Слід передбачити максимальне і 

мінімальне число епізодів, які будуть розглянуті на одночасному допиті. Далі слід 

вирішити питання про порядок постановки перших питань учасникам, зокрема 

кого першим і з яких питань слід вислухати. Після цього треба передбачити 

додаткові питання, запланувати їх формулювання, запитання учасників 

одночасного допиту один одному, пред’явлення додаткових матеріалів тощо.  

До накопичення достатньої доказової бази, слідчому, прокурору не 

рекомендується проведення одночасного допиту: 

– між особами, що дають завідомо неправдиві показання; 
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– між підозрюваними, які частково визнають свою провину, але схильні до 

зміни показань; 

– між особами, коли один із допитуваних, хто дає правдиві показання,  

знаходиться в матеріальній, родинній чи іншій залежності від іншого учасника; 

– коли один з учасників одночасного допиту категорично відмовляється 

давати показання у присутності іншої особи з особистих причин. 

Обережно слід підходити до вирішення питання про проведення 

одночасного допиту між підозрюваним і потерпілим, який зазнав у зв’язку з 

вчиненням злочину сильного емоційного потрясіння. Особливої обережності 

вимагає вирішення питання про проведення одночасного допиту з участю 

неповнолітнього, адже великі емоційні перевантаження в процесі її проведення, а 

також підвищена сугестивність, яка притаманна дитячому віку, збільшує ризик 

невдачі та недостовірності показань, через негативний вплив з боку дорослого 

учасника одночасного допиту. Слід враховувати заборону проведення даної 

слідчої (розшукової) дії за участі малолітнього чи неповнолітнього свідка чи 

потерпілого з підозрюваним щодо злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи, а також щодо злочинів, вчинених із застосуванням 

насильства або погрозою його застосування (ч. 9 ст. 224 КПК України). У цих 

випадках доцільніше усунути протиріччя в показаннях іншими способами.  

Разом із тим слід враховувати, що опір несумлінного допитуваного може 

бути стійким, і тоді він сам може чинити сильний психічний вплив на показання 

іншого допитуваного. За даних умов необхідна система заходів, що блокують 

можливість такого негативного впливу. Слід категорично припиняти всілякі 

погрози, спроби маніпуляцій, зміцнювати вольову позицію особи, що дає 

правдиві показання, посилювати її авторитет пред’явленням відповідних 

підкріплюючих доказів.  

Окрім того, при проведенні одночасного допиту виконавця або 

співучасника з організатором групового злочину необхідна спеціальна 

психологічна підготовка осіб, раніше психічно залежних від злочинців-лідерів. Це 
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обумовлене тим, що відкритий виступ проти них на одночасному допиті стає 

початком розриву їх психічної залежності. 

Одночасний допит частіше всього доречно проводити між двома особами. 

Тому, якщо допитуваних більше двох, інші учасники стають мимовільними 

спостерігачами, які очікували своєї черги та продумують власну лінію поведінки. 

При цьому, в силу соціально-психологічних механізмів взаємовпливу, вони 

будуть прагнути узгодити свою позицію з думкою більшості, що небажано з 

пізнавальної точки зору. Крім того, з точки зору тактики поставлені питання 

втрачають свою несподіваність і передчасно розкривають позиції учасників 

слідчої (розшукової) дії по спірних обставинах.  

Далі слід визначити, яким шляхом і якими засобами можна досягти 

поставленої мети. Сформулювати питання і встановити їх послідовність, 

підготувати докази та інші матеріали, визначити, з кого слід починати допит. 

Зокрема, для усунення можливого негативного впливу одного учасника на іншого 

рекомендується, в першу чергу, допитувати неповнолітнього при його 

одночасному допиті з дорослим учасником.  

Якщо одночасний допит проводиться між підозрюваним і свідком, який 

його викриває, або між співучасниками злочину, один з яких викриває іншого, 

починати одночасний допит слід з особи, яка дає неправдиві показання. Однак, як 

виключення, несумлінного учасника допустимо допитувати першим в трьох 

випадках: 

а) коли слідчий вважає, що добросовісний учасник, почувши брехню, більш 

повно і аргументовано обґрунтує свою позицію; 

б) коли слова несумлінної особи можуть настільки обурити іншого 

допитуваного, що він повідомить слідству нові, правдиві, дані; 

в) коли несумлінна особа просить про це, думаючи схилити іншого до зміни 

показань на свою користь, а слідчий впевнений у зворотному і має намір 

використати ситуацію для отримання правдивих відомостей. 

Також слід враховувати психологічні особливості сприйняття та взаємодії 

учасників одночасного допиту, зокрема:  
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а) показання добросовісного учасника, допитаного першим, не повинні бути 

розтягнуті у часі; 

б) питання, звернені до сумлінного учасника, повинні бути сформульовані 

так, щоб він міг на них відповісти коротко і виключно по суті розбіжностей у 

показаннях; 

в) слід уникати постановки запитань, що охоплюють широке коло спірних 

обставин; 

г) недоцільно ставити комплекс питань, логічно не пов’язаних між собою за 

змістом. 

Виключення можливе в ситуації, коли сумлінному учаснику необхідно дати 

висловитися першим по всіх спірних питаннях, інакше, зрозумівши, що його 

показання йдуть врозріз з показаннями іншої особи, він може змінити їх на хибні. 

Засобами подолання протидії підозрюваного, який, як прогнозує слідчий, 

прокурор, є потенційно сумлінним, готовий допомагати органам досудового 

розслідування, є тактичні прийоми, розроблені на основі даних психології та 

методу переконання. До них відносяться: 

– роз’яснення значення правдивих показань для розслідування злочину; 

– вказівка на реальну можливість і суспільну небезпеку вчинення винним 

нових злочинів, якщо він уникне відповідальності за даний злочин; 

– нагадування про кримінальну відповідальність. 

Для зміни конфліктної позиції несумлінних учасників одночасного допиту у 

деяких випадках сприятливу роль може відіграти стимулювання його позитивних 

особистих якостей, засноване на прийомах логічного й емоційного впливу. У цих 

випадках слідчий, прокурор, оперуючи зібраними у кримінальному провадженні 

доказами та виявленими у ході одночасного допиту розбіжностями у показаннях: 

– логічно переконує несумлінного допитуваного у безглуздості зайнятої 

позиції, що не впливає в кінцевому підсумку на встановлення досягнень 

кримінального провадження; 

– проводить логічний аналіз інтересів учасників одночасного допиту; 
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– аналізуючи розбіжності в показаннях несумлінного допитуваного і 

показаннях інших осіб, викриває його у брехні;  

– роз’яснює негативні правові наслідки займаної конфліктної позиції; 

– стимулює моральні сторони особистості (почуття власної гідності, 

шляхетність, ідейність, справедливість, співчуття тощо); 

– допомагає особі побороти страх перед можливою помстою, сором, 

боягузливість тощо.  

Для цих цілей використовується звернення до позитивних сторін 

особистості допитуваного. Приділяється увага його захопленням, успіхам в різних 

сферах суспільного життя.  

Застосовуючи метод переконання, слідчому необхідно пам’ятати наступне: 

– аргументи повинні бути зрозумілі особі, якій вони адресуються; 

– слідчий, прокурор повинен переконувати особу з певним емоційним 

забарвленням; 

– аргументи повинні передаватися як можна переконливіше (переконувати 

можна тільки в тому, в чому сам щиро переконаний); 

– вислови-переконання слід багаторазово повторювати іншими словами та у 

різному формулюванні. 

Ефективність використання тактичних прийомів, що ґрунтуються на методі 

переконання, багато в чому залежить від попереднього аналізу показань 

допитуваного, в ході якого виявляються їх внутрішні суперечності, а також 

розбіжності з показаннями іншого учасника одночасного допиту. Вказані 

відомості служать доказовою базою і використовуються при проведенні слідчих 

(розшукових) дій. Однак, перевірка показань і викриття несумлінного 

допитуваного у брехні є тривалим і трудомістким процесом, для полегшення 

якого необхідно застосовувати інші тактичні прийоми, зокрема: 

1. Замовчування окремих відомих слідству обставин і прояв інтересу до 

дрібних, другорядних фактів, що створює у допитуваного перебільшене уявлення 

про поінформованість слідчого, прокурора. 
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2. Створення умов, за яких у допитуваного створюється думка, що слідство 

володіє усім обсягом доказів у даному кримінальному провадженні. Це 

досягається: 

а) поступовим пред’явленням доказів, між якими є взаємозв’язок; 

б) замовчуванням до певного часу відомих фактів; 

в) постановкою питань про дрібні деталі; 

г) несподіваним пред’явленням головного доказу; 

д) тимчасовим залишенням допитуваного у невіданні щодо дій слідчого або 

показань іншого учасника одночасного допиту. 

3. Застосування тактичних комбінацій під час одночасного допиту двох чи 

більше вже допитаних осіб, побудованих на послідовному нарощувані ваги та 

складності запитань, пред’явленні доказів, матеріалів кримінального 

провадження, відеозапису одночасного допиту, використанні емоційного стану та 

постановки несподіваних запитань. 

4. Демонстрація досягнень криміналістичної тактики й криміналістичної 

техніки. Сутність полягає в демонстрації допитуваному можливостей 

об’єктивного встановлення будь-яких приховуваних ним обставин незалежно від 

його показань шляхом проведення наступних слідчих (розшукових) дій (допитів, 

слідчих експериментів тощо), або можливостей проведення різних видів 

експертиз. Це досягається:  оглядом під час одночасного допиту двох чи більше 

вже допитаних осіб речових доказів за участю особи, що дає неправдиві 

показання; роз’ясненням йому можливостей сучасних експертиз та ін.  

 

Висновки до розділу 3  

 

Важливим питанням є визначення напрямів удосконалення тактики 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб.  

Передусім, мова йде про вдосконалення використання тактичних прийомів 

даної слідчої (розшукової) дії. Ефективність одночасного допиту двох чи більше 
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вже допитаних осіб значною мірою залежить від врахування слідчим, прокурором 

психологічних чинників, які визначають зміст тактичних прийомів.  

Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб переважно 

відбувається за умов конфліктної слідчої ситуації (86,8 % слідчих, 80,8 % 

прокурорів). За цих умов слідчий, прокурор використовує тактичні прийоми 

психологічного впливу, у тому числі – психологічної конфронтації.  

Визначено типові слідчі ситуації, за яких доцільним є застосування 

тактичних прийомів, які ґрунтуються на методах психологічної конфронтації:  

1) протиріччя у показаннях та діях особи. Звертається увага допитуваного 

на виявлені розбіжності, що стосуються його поведінки, показань, думок, 

почуттів. Метою психологічної конфронтації є прагнення допомогти 

допитуваному побачити саме протиріччя, яке він не усвідомлював раніше або не 

хоче усвідомлювати в даний момент;  

2) суперечності слідчої ситуації. Акцентується увага особи на те, що 

ситуація не відповідає внутрішнім уявленням особи, її прагненню задовольнити 

свої потреби або зберегти почуття безпеки. Метою є підведення особи до 

усвідомлення нею неадекватності сприйняття проблеми, й формування реального 

розуміння слідчої ситуації;  

3) ухилення особи від обговорення будь-яких важливих питань або тем. 

Предметом уваги слідчого, прокурора є небажання допитуваного обговорювати 

важливі, значимі або болючі для нього теми, питання, події. Мета – на основі 

самопізнання, підведення особи до усвідомлення хибності використовуваних 

механізмів захисту, спонукати до дачі правдивих показань.  

За результатами досліджень, виділено типові слідчі ситуації одночасного 

допиту двох чи більше вже  допитаних осіб: 

1) особа, у показаннях яких є розбіжності, надає правдиву, але неповну 

інформацію. Ця слідча ситуація є сприятливою, і, як правило, викликана тим, що 

слідчий, прокурор не завжди знає, яку конкретну необхідну інформацію має 

допитуваний, а допитуваний не повною мірою уявляє, що саме потрібно слідству. 

В цій ситуації розбіжності можуть бути викликані й невмінням або нездатністю 



 197 

особи до зрозумілого опису осіб та обставин події. Ймовірність виникнення такої 

ситуації також достатньо висока, коли предмет допиту складний або пов’язаний з 

використанням спеціальних знань; 

2) особа, у показаннях якої є розбіжності, добросовісно помиляється. За 

даних умов особа, внаслідок об’єктивних (обмежений час сприйняття, слабка 

освітленість) та суб’єктивних (психофізіологічний стан людини, захворювання, 

стомленість) факторів, подію або її деталі сприйняла викривлено. У цій ситуації 

необхідно встановити причини, що пояснюють невідповідність показань; 

3) особа, у показаннях якої є розбіжності, умисно надає неправдиву 

інформацію. Дана ситуація є конфліктною незалежно від кількості допитуваних 

осіб. Для слідчого, прокурора існує ризик втрати контролю над проведенням 

слідчої (розшукової) дії. Завдання за даних умов – із іншими добросовісними 

учасниками, які дають правдиві показання, встановити відносини 

співробітництва, засновані на спільних інтересах, прагненні викрити особу, що 

надає неправдиві показання; 

4) особа, у показаннях якої є розбіжності, відмовляється відповідати на 

запитання під час одночасного допиту. Передусім, мова йде про підозрюваного, 

що має право на мовчання, право не свідчити проти себе та своєї сім’ї. За цих 

умов слідчий, прокурор повинні застосувати прийоми логічного й емоційного 

впливу, акцентувати увагу на позитивних якостях особи.  Зокрема, логічно 

переконати несумлінного допитуваного у безглуздості зайнятої позиції; 

проаналізувати протиріччя в показаннях несумлінного допитуваного та інших 

осіб, які доводять його брехню; роз’яснити негативні правові наслідки такої 

конфліктної позиції; допомогти особі побороти страх перед можливою помстою, 

сором; активізувати моральні якості особистості.  

Слід враховувати, за будь-якої слідчої ситуації, до накопичення достатньої 

доказової бази, слідчому, прокурору не рекомендується проводити одночасний 

допит: 1) між особами, що дають завідомо неправдиві показання;  2) між 

підозрюваними, які частково визнають свою вину, але схильні до змін 

показань; 3) між особами, з яких одна, що дає правдиві показання, знаходиться в 
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матеріальній, родинній чи іншій залежності від іншого учасника; 4) коли один з 

допитуваних категорично відмовляється давати показання у присутності іншого з 

особистих причин. 

Обережно слід підходити до прийняття рішення щодо проведення 

одночасного допиту між підозрюваним і потерпілим, який зазнав сильного 

емоційного потрясіння у зв’язку з вчиненням злочину. Особливої уваги потребує 

вирішення питання про проведення одночасного допиту з участю 

неповнолітнього потерпілого чи свідка, адже значні емоційні перевантаження, а 

також підвищена сугестивність, яка притаманна дитячому віку, збільшує ризик 

недостовірності показань, через негативний вплив з боку дорослого допитуваного. 

Одночасний допит за умов протидії доцільно проводити між двома особами. 

Якщо допитуваних більше двох, інші учасники стають мимовільними 

спостерігачами, які до того ж, можуть продумувати свою лінію поведінки. Через 

соціально-психологічні механізми взаємовпливу, вони будуть прагнути узгодити 

свою позицію з думкою більшості. Крім того, ознайомлення більшої кількості 

учасників з питаннями слідчого, прокурора  розкривають позиції учасників по 

суперечливих обставинах.  

При проведенні одночасного допиту двох підозрюваних, які володіють 

злочинним досвідом,  існує ризик, що особи використають слідчу (розшукову) 

дію або для координації та узгодження власних легенд, або заради заплутування 

розслідування. Цей ризик зростатиме, якщо обоє підозрюваних дають неправдиві 

показання. За цих умов слідчому, прокурору слід ретельно підготуватися.  

При підготовці до одночасного допиту за участі протидіючого 

підозрюваного доцільно вивчити психологічні особливості, що характеризують 

його манеру та способи спілкування з іншими людьми. Наприклад, потрібно бути 

готовим до спроб підозрюваного пригнітити волю іншого учасника слідчої 

(розшукової) дії, якщо відомо, що підозрюваний за характером владний, 

агресивний чи жорсткий лідер. Тому обов’язковим є з’ясування попередніх 

міжособових стосунків допитуваних, їх соціальних (або кримінальних) статусів, 

ставлення однин до одного тощо.   



 199 

ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації розроблено й обґрунтовано концептуальні теоретичні засади та 

практичні рекомендації щодо тактики одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб. Отримано такі висновки:  

1. Констатовано, що переважна більшість монографічних досліджень, 

охоплених предметом дослідження, стосуються різних аспектів проведення 

попередньої, схожої за змістом, слідчої дії – очної ставки (ст. 172–173 

КПК України 1960 року). Однак у зв’язку зі зміною кримінального 

процесуального законодавства праці вчених необхідно переглянути. Визначено 

напрями наукового пошуку під час формування тактики одночасного допиту двох 

чи більше вже допитаних осіб.  

2. Сформульовано авторське визначення слідчої (розшукової) дії, 

встановлено, що, згідно з ч. 9 ст. 224 КПК України, завданням одночасного 

допиту є з’ясування причин розбіжностей у показаннях раніше допитаних осіб, 

які стосуються обставин учиненого злочину, у межах предмета доказування. За 

результатами проведення цієї слідчої (розшукової) дії встановлено такі причини 

розбіжностей у показаннях: свідома брехня принаймні одного з учасників (70,2 % 

слідчих); добросовісна помилка принаймні одного з учасників (13,2 %); у 16,6 % 

випадків реальну причину розбіжностей визначити не вдалося. Крім того, за 

результатами проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб 

досягають й інших завдань: деталізують розбіжності в показаннях учасників, 

підтверджують достовірні показання, чинять вплив на несумлінного учасника 

щодо зміни його позиції.  

3. Аргументовано, що одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб 

має низку ознак, що дають підстави розглядати його не як різновид допиту (згідно 

з ч. 9 ст. 224 КПК України), а як самостійну слідчу (розшукову) дію (72,9 % 

слідчих, 71,7 % прокурорів). За результатами досліджень визначено кримінальні 
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процесуальні засади її проведення та запропоновано виокремити для неї статтю 

2241 КПК України.  

4. З’ясовано особливості проведення аналогічних одночасному допиту двох 

чи більше вже допитаних осіб процесуальних дій у контексті законодавства та 

практики іноземних держав. Досліджувана процесуальна дія належить до одного з 

найдавніших методів пізнавальної діяльності слідчого, прокурора, що за змістом 

відповідає сучасному розумінню «конфронтації» (протиборство, протистояння) – 

саме таку назву в більшості країн Європейського Союзу має процесуальна дія, 

схожа за змістом на одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. 

Вивчено іноземний досвід (Іспанії, Литви, Польщі, Словаччини, Угорщини, 

Франції, Швеції) у цій сфері та надано пропозиції щодо його імплементації до 

КПК України та правозастосовної діяльності.  

5. Заходи підготовки до проведення одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб висвітлено за складовими: інформаційною (комплексний аналіз 

джерел інформації), організаційною (проведення одночасного допиту за 

найсприятливіших умов); тактичною (вивчення об’єкта тактичного впливу, підбір 

і підготовка тактичних прийомів або їх комбінацій відповідно до слідчої ситуації). 

Підсумком підготовчого етапу є складання плану (бажано – письмового) слідчої 

(розшукової) дії, який має містити: завдання одночасного допиту та перелік 

розбіжностей, причини яких повинні бути з’ясовані; час і місце одночасного 

допиту, застосовані технічні засоби; питання, які слід поставити кожному з 

допитуваних; розподіл завдань між учасниками; визначення черговості 

постановки запитань; відомості про наявні докази, що дають підстави піддати 

сумніву помилкові або неправдиві показання; заходи щодо недопущення змови 

допитуваних осіб; заходи, які необхідно вжити після одночасного допиту 

(відповідно до варіанту досягнення завдань слідчої (розшукової) дії і навпаки – за 

умови невдачі).  

6. Сформовано алгоритм дій слідчого, прокурора на робочому етапі 

одночасного допиту двох чи більше осіб, що охоплює такі основні 

заходи: перевірка особи учасників; роз’яснення їхніх прав та обов’язків залежно 
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від процесуального статусу, повідомлення про застосування технічних засобів; 

встановлення факту знайомства осіб та їхніх стосунків; пропонування особам по 

черзі дати показання про ті обставини, для з’ясування яких проводять одночасний 

допит (передусім надають можливість висловитися особі, яка, імовірно, надавала 

правдиві показання); постановка запитань учасникам (оголошувати показання 

попередніх допитів можна лише після дачі учасниками показань на одночасному 

допиті), пред’явлення речових доказів, оголошення висновків експертиз; надання 

права учасникам одночасного допиту ставити запитання один одному; підбиття 

підсумку.  

7. Фіксація перебігу та результатів одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб полягає в оформленні протоколу й додатків до нього. Розглянуто 

ситуацію, коли учасник одночасного допиту бажає викласти свої показання 

власноручно. Через тактичні та психологічні особливості цієї слідчої (розшукової) 

дії це є небажаним. У разі отримання такої заяви слідчому, прокурору необхідно 

переконати особу відмовитися від цього способу фіксації показань, зважаючи на 

те, що сутність слідчої (розшукової) дії полягає у з’ясуванні причин розбіжностей 

у показаннях шляхом прямого словесного одночасного допиту раніше допитаних 

осіб. Якщо учасника слідчої (розшукової) дії переконати не вдається – слід 

урахувати письмові пояснення як додаток до протоколу одночасного допиту двох 

чи більше вже допитаних осіб. 

8. Підвищенню ефективності одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб сприяє застосування тактичних прийомів психологічного впливу. 

Такі тактичні прийоми, які застосовують до особи, що протидіє розслідуванню, з 

метою зміни її позиції та отримання правдивих показань, умовно об’єднано в 

групи: прийоми, що ґрунтуються на використанні окремих психологічних рис 

допитуваного; прийоми логічного переконання допитуваного щодо наявності 

доказової інформації; прийоми, що створюють у допитуваного перебільшене 

уявлення про обсяг поінформованості слідчого, прокурора; прийоми емоційного 

впливу, пов’язані з реалізацією дій в умовах раптовості.  
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Тактичні прийоми психологічного впливу є дієвими і стосовно сумлінних 

учасників. Зокрема, свідки, потерпілі змушені, згадуючи подію, заново її 

переживати, зустрічатися з підозрюваним. Це посилює емоційний дискомфорт і 

хвилювання, негативно позначається на пригадуванні обставин події. Тому 

важливим є застосування тактичних прийомів психологічного впливу, які можуть 

зняти зайву тривожність у носія достовірної інформації, водночас –  досягти 

завдань цієї слідчої (розшукової) дії.  

Вагоме значення мають тактичні прийоми, що полягають у постійному, 

невідривному спостереженні слідчого, прокурора за допитуваними. Необхідно 

виключити будь-який безконтрольний контакт між ними (зокрема й обмін 

інформацією).  

9. Сформовано типові слідчі ситуації одночасного допиту двох і більше вже  

допитаних осіб, а саме: особа, у показаннях якої є розбіжності, надає  правдиву, 

але неповну інформацію; особа, у показаннях якої є розбіжності, добросовісно 

помиляється; особа, у показаннях якої є розбіжності, свідомо надає неправдиву 

інформацію; особа, у показаннях якої є розбіжності, відмовляється відповідати на 

запитання під час одночасного допиту. Найскладнішою в тактичному аспекті є 

третя слідча ситуація. Надання допитуваним завідомо неправдивої інформації 

може полягати в неправдивих показаннях, зокрема й самообмові. 

Ускладнюватимуть ситуацію наявність минулого злочинного досвіду 

допитуваного, конфлікти між учасниками. Надано рекомендації щодо вирішення 

всіх чотирьох слідчих ситуацій.  

10. Ефективність одночасного допиту за участю підозрюваного, що 

протидіє розслідуванню, залежить від ретельного планування слідчої 

(розшукової) дії. Слід визначити, яким шляхом і якими засобами можна досягти 

поставленої мети. Якщо одночасний допит проводять між підозрюваним і 

свідком, що його викриває, або між співучасниками злочину, один з яких 

викриває іншого, починати одночасний допит слід з особи, яка дає неправдиві 

показання, за таких умов: 1) коли слідчий, прокурор вважає, що правдивий 

учасник, почувши брехню, більш повно обґрунтує свою позицію; 2) коли слова 
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несумлінної особи можуть настільки обурити іншого допитуваного, що він 

повідомить слідству нові дані; 3) коли недобросовісний допитуваний має намір 

схилити іншого до зміни показань на власну користь, а слідчий упевнений у 

зворотному та планує використати ситуацію для отримання правдивих показань. 

Слідчий, прокурор повинен здійснити попередню психологічну підготовку 

до проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб за участю 

підозрюваного, що протидіє розслідуванню. Це полягає в: 

– активізації психологічного впливу під час одночасного допиту на інших 

сумлінних учасників з метою надання більшої переконливості їхнім показанням. 

Формуються умови «змагальності» допитуваних, коли кожен намагається 

переконати слідчого, прокурора саме у власній правоті;  

– підготовці учасника одночасного допиту до можливого негативного 

впливу на нього допитуваного, що протидіє розслідуванню, і заходів 

психологічного захисту; 

– зміцненні вольових рис сумлінного учасника одночасного допиту, що 

надасть йому можливість виконати поставлені завдання й не зазнати впливу 

навіювання, тиску або можливих погроз з боку допитуваного, який протидіє 

розслідуванню. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

Узагальнених результатів анкетування слідчих органів Національної поліції, 

проведеного в межах дослідження тактики одночасного допиту двох чи 

більше вже допитаних осіб  

 

В анкетуванні взяли участь 529 осіб, серед яких – 409 слідчих 

Національної поліції України та 120 прокурорів  регіональних прокуратур 

України (Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, 

Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, 

Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області та м. Київ). 

 

 

 

№ 
запитання анкети 

 

відповіді 

слідчих  

(409 осіб),   %  

 

відповіді 

прокурорів  

(120 осіб),   % 

1. Ваш стаж роботи:     

 менше 1 року 12 2,9 0 0 

1-3 роки 186 45,5 39 32,5 

4-10 років 179 43,8 67 55,8 

більше 10 років 32 7,8 14 11,7 

2. Чи вважаєте Ви одночасний допит 

складною слідчою (розшуковою) 

дією (враховуючи особливості 

кримінальної процесуальної 

регламентації, організаційні, 

криміналістичні, психологічні 

чинники тощо)?  

    

 переважно, так  300 73,3 100 83,3 

переважно, ні  39 9,6 10 8,3 

окрема думка 100 17,1 10 8,3 

3. 

Чи супроводжувалося проведення 

одночасного допиту двох чи більше 

вже допитаних осіб, проблемними 

питаннями?  

    

 переважно, так 356 87,0 83 69,1 
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 переважно, ні 24 5,9 9 7,5 

 окрема думка 29 7,1 28 23,3 

4. 
З чим пов’язані вказані проблемні 

питання? 

    

 із протидією допитуваних  228 55,7 83 69,1 

 наданням ними неправдивих показань 178 43,5 58 48,3 

 
впливом на позицію добросовісного 

учасника слідчої (розшукової) дії  

88 21,5 38 31,7 

 
сумлінними помилками допитуваних 

щодо обставин розслідуваної події  

74 18,1 28 23,3 

 

недостатнім розумінням слідчим, 

прокурором сутності даної слідчої 

(розшукової) дії, недооцінкою її 

тактичних можливостей 

198 48,4 38 31,7 

 інший варіант 36 8,8 18 15,0 

5. Чи обов’язково Ви складаєте 

письмовий план проведення 

одночасного допиту із 

запитаннями, які потрібно 

сформулювати до кожного 

учасника, й питань, що потребують 

роз’яснення?  

    

 переважно, так 52 12,7 4 3,3 

 переважно, ні 305 74,6 98 81,7 

 окрема думка 52 12,7 18 15,0 

6. Чи обов’язково Ви перечитуєте 

розбіжні фрагменти попередніх 

допитів при підготовці до 

одночасного допиту? 

    

 переважно, так 331 80,9 97 80,8 

 переважно, ні 42 10,3 8 6,7 

 окрема думка 36 8,8 15 12,5 

7. Чи запитуєте Ви згоду майбутніх 

учасників щодо їх можливої участі 

у одночасному допиті? 

    

 так 29 7,1 24 20,0 

 ні 356 87,0 58 48,3 
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 окрема думка 24 5,9 38 31,7 

8. Чи необхідно, враховуючи засади 

кримінального провадження, 

попередити учасників про 

запланований одночасний допит, й 

пояснити його мету та спосіб 

проведення?  

    

 так 315 77,0 83 69,1 

 ні 88 21,5 28 23,3 

 окрема думка 6 1,5 9 7,5 

9. Чи допустимо, на Вашу думку, 

враховуючи загальні засади  

кримінального провадження, до 

проведення одночасного допиту 

сказати (або дати зрозуміти) 

одному з учасників, що ми віримо 

йому й вважаємо, що він говорить 

правду, а інший – бреше? 

    

 так 7 1,7 13 10,8 

 ні 391 95,6 89 74,2 

 окрема думка 11 2,7 18 15,0 

10. Чи допустимо, на Вашу думку, 

враховуючи загальні засади  

кримінального провадження, 

учасника, якому ми віримо, 

першого запросити в приміщення, 

де буде відбуватися дія, й 

дозволити, щоби він вибрав собі 

місце, де буде стояти (сидіти)? 

    

 так 32 7,8 17 14,2 

 ні 373 91,2 91 75,8 

 окрема думка 4 1,0 12 10,0 

11. Чи вважаєте Ви необхідним 

засобом фіксації проведення 

одночасного допиту (на рівні 

протоколу) відео (аудіо) запис?  

    

 так 38 9,3 11 9,2 

 ні 355 86,8 98 81,6 



 226 

 окрема думка 16 3,9 11 9,2 

12. Чи допускаєте Ви можливість 

надання учаснику (учасникам) 

одночасного допиту - висловити 

своє бачення обставин події вільно, 

без ваших запитань?  

    

 так 298 72,9 88 73,3 

 ні 37 9,0 23 19,2 

 окрема думка 74 18,1 9 7,5 

13. В ході проведених Вами одночасних 

допитів, кому саме Ви даєте 

можливість висловитись першому?  

    

 особі, яка надає неправдиві свідчення 17 4,2 2 1,7 

 особі, яка надає правдиві свідчення 59 14,4 74 61,7 

 не важливо хто говорить першим 312 76,3 31 25,8 

 окрема думка 21 5,1 13 10,8 

14. В ході проведених Вами одночасних 

допитів, Ви допускаєте можливість, 

щоби її учасники задавали один 

одному запитання?  

    

 так 41 10,0 28 23,3 

 ні 125 30,6 43 35,8 

 так, але за посередництвом слідчого 234 57,2 47 39,2 

 окрема думка 9 2,2 2 1,7 

15. Чи порібно, на Вашу думку, 

фіксувати в протоколі свої 

спостереження щодо поведінки 

учасників (зблід, почервонів, відвів 

погляд, завмер тощо)?   

    

 так 117 28,6 85 70,8 

 ні 81 19,8 23 19,2 

 окрема думка 211 51,6 12 10,0 

16. Найбільш зручне й ефективне 

розташування учасників у кімнаті 

під час безпосереднього проведення 

дії має бути:   
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 сидять (стоять) у півоберті один до 

одного, й у півоберті до слідчого 

309 75,6 92 76,6 

 сидять (стоять) обличчям один до 

одного, боком до слідчого 

58 14,2 23 19,2 

 сидять (стоять) боком один до 

одного, обличчям до слідчого 

41 10,0 5 4,2 

 окрема думка 1 0,2 0 0 

17. Якою, на Вашу думку, є гранична 

доцільна кількість осіб-учасників 

(з тактичних або інших міркувань) 

для проведення одночасного їх 

допиту?  

    

 два 178 43,5 45 37,5 

 три  203 49,7 58 48,3 

 чотири 12 2,9 3 2,5 

 п’ять 7 1,7 7 5,8 

 шість 4 1,0 2 1,7 

 сім 5 1,2 5 4,2 

 вісім 0 0 0 0 

 дев’ять 0 0 0 0 

 десять 0 0 0 0 

 Ваш варіант _________ 0 0 0 0 

18. Ви коли-небудь проводили 

одночасний допит з більше ніж 

двома допитуваними особами? 

    

 так 298 72,9 86 71,7 

 ні 111 27,1 34 28,3 

 окрема думка 0 0 0 0 

19. Чи доцільно, на Вашу думку, 

проведення одночасного допиту 

між неповнолітнім та дорослою  

особою (крім злочинів проти 

статевої свободи та статевої 

недоторканості особи, й злочинів, 

вчинених із застосуванням 

насильства або погрозою його 

застосування)?   
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 так 205 50,1 63 52,5 

 ні 83 20,3 52 43,3 

 окрема думка 121 29,6 5 4,2 

20. Ви коли-небудь проводили 

одночасний допит між 

неповнолітньою та дорослою  

особою? 

    

 так 31 7,6 15 12,5 

 ні 374 91,4 102 85,0 

 окрема думка 4 1,0 3 2,5 

21. Чи допустимо проведення 

одночасного допиту за участю 

особи з психічними розладами?  

    

 так 203 49,6 39 32,5 

 ні 184 45,0 68 56,7 

 окрема думка 22 5,4 13 10,8 

22. Чи допустимо в ході досудового 

слідства проведення одночасного 

допиту із експертами, чиї висновки 

з одного питання містять 

суперечливі відомості в ході 

досудового слідства?  

    

 так 355 86,8 97 80,8 

 ні 26 6,4 14 11,7 

 окрема думка 28 6,8 9 7,5 

23. Чи доцільно проведення 

одночасного допиту між експертом 

і свідком?  

    

 так 85 20,8 29 24,2 

 ні 269 65,8 83 69,2 

 окрема думка 55 13,4 8 6,6 

24. Чи доцільно проведення 

одночасного допиту між експертом 

й підозрюваним? 

    

 так 57 13,9 8 6,7 
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 ні 331 80,9 101 84,2 

 окрема думка 21 5,2 11 9,1 

25. Чи доцільно проведення 

одночасного допиту між інших осіб, 

таких як законний представник, 

спеціаліст, перекладач?  

    

 так 119 29,1 32 26,7 

 ні 228 55,7 84 70,0 

 окрема думка 62 15,2 4 3,3 

26. Чи проводили Ви одночасний 

допит за участю інших осіб, таких 

як законний представник, 

спеціаліст, перекладач?  

    

 так 6 1,5 5 4,2 

 ні 401 98,0 115 95,8 

 окрема думка 2 0,5 0 0 

27. Чи вказували Ви в протоколі 

одночасного допиту відомості щодо 

поведінки осіб-учасників? 

    

 так 6 1,5 5 4,2 

 ні 399 97,5 114 95,0 

 окрема думка 4 1,0 1 0,8 

28. Чи вважаєте Ви одночасний допит 

ефективним методом для 

з’ясування причин розбіжностей у 

показаннях раніше допитаних осіб?  

    

 так 134 32,8 45 37,5 

 ні 198 48,4 69 57,5 

 окрема думка 77 18,8 6 5,0 

29. Вкажіть, організаційні заходи й 

тактичні прийоми одночасного 

допиту, що, на вашу думку, 

дозволили Вам досягти цілей даної 

слідчої (розшукової) дії, та є 

найбільш ефективними?  

(не більше 3-х) 
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 проведення дії одночасно двома 

службовими особами 

48 11,7 23 19,2 

 проведення дії за участі службової 

особи, яка здійснювала попередній 

допит її учасників 

17 4,2 8 6,7 

 надання учасникам ініціативи у 

дослідженні питань, щодо яких 

виникли суперечності 

25 6,1 31 25,8 

 проведення одночасного допиту на 

місці події  

54 13,2 9 7,5 

 розгляд питань у зворотній 

послідовності розвитку події 

63 15,4 2 1,7 

 пред’явлення доказів 52 12,7 19 15,8 

 зачитування фрагментів протоколу 

допиту осіб, що допитуються 

7 1,7 8 6,7 

 використання позитивних якостей 

особистості несумлінного учасника 

14 3,4 3 2,5 

 підкреслення правдивості свідчення 

сумлінного учасника  

12 2,9 7 5,8 

 викриття під час допиту нещирої 

поведінки допитуваного 

33 8,1 5 4,2 

 маскування важливих питань серед 

вже встановлених спірних питань 

18 4,4 2 1,7 

 зміна черговості постановки питань, 

раптовість 

49 12,0 3 2,5 

 створення враження домінуючої  

поінформованості слідчого 

15 3,7 0 0 

 Ваш варіант _________ 2 0,5 0 0 

30. Які причини розбіжностей у 

показаннях раніше допитаних осіб 

здебільшого були встановлені Вами 

під час проведення одночасного 

допиту? 

    

 свідома брехня принаймні одного із 

учасників 

287 70,2 84 70,0 

 сумлінна помилка принаймні одного 

із учасників 

54 13,2 23 19,2 

 дійсну причину не вдалось визначити 68 16,6 13 10,8 

 Ваш варіант _________ 0 0 0 0 

31. Чи слугували встановлені причини 

розбіжностей під час проведення 

одночасного допиту ефективним 
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знаряддям проведення подальшого 

розслідування? 

 так 119 29,1 32 26,7 

 ні 228 55,7 84 70,0 

 окрема думка 62 15,2 4 3,3 

32. Чи вважаєте Ви вірною тезу, що 

одночасний допит двох чи більше 

вже допитаних осіб 

характеризується рядом ознак, що 

дають підстави розглядати його не 

як різновид допиту (ч. 9 ст. 224 

КПК України), а як самостійну 

слідчу (розшукову) дію?   

    

 так 298 72,9 86 71,7 

 ні 111 27,1 34 28,3 

 окрема думка  0 0 0 0 

33. Охарактеризуйте типову слідчу 

ситуацію, за якої відбувається 

одночасний допит двох чи більше 

вже допитаних осіб? 

    

 конфліктна 355 86,8 97 80,8 

 неконфліктна 26 6,4 14 11,7 

 окрема думка 28 6,8 9 7,5 
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Додаток Б 

 

Узагальнені результати вивчення 126 кримінальних проваджень, 

що здійснювали слідчі Національної поліції України за ст. 115, 118, 121, 152, 

186, 187, 190, 276 КК України протягом 2014–2018 років за умови проведення 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб (Волинська, 

Дніпропетровська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, 

Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська області, м. Київ) 

 

 

1. У процесі проведення одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб, було отримано наступні результати:  

1) учасники допиту підтвердили свої показання (29,3 %);   

2) особа, що дала, на думку слідчого чи прокурора, неправдиві 

показання, змінила їх і повністю або частково дала правдиві показання              

(50,9 %);  

3) особа, що раніше давала правдиві показання, змінила їх і дає 

неправдиві показання (7,9 %);  

4) один з учасників одночасного допиту відмовився давати показання               

(7,1 %);  

5) всі учасники допиту відмовилися давати показання (4,8 %).  

 

2. Чи містив протокол одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб, недоліки (щодо дотримання процесуальної форми і 

криміналістичних рекомендацій)? 

1) так (35,7 %); 

2) ні (64,3 %); 

3) інший варіант (0%).  

 

3. Якщо «так» (протокол мав недоліки), то вони полягали у 

наступному:  

1) фіксація показань допитаних здійснювалася формально, без їх 

уточнень та деталізації (19,8 %); 

2) не фіксувалася поведінка одночасно допитуваних осіб, їх 

невербальні реакції (23,8 %);   

3) учасники слідчої (розшукової) дії не були ознайомлені з протоколом 

та додатками до нього (9,5 %); 

4) у протоколі слідчої (розшукової) дії не вказані повні ідентифікуючі 

ознаки технічних засобів фіксації та носіїв інформації (марка, модель, 

серійний номер, тип носія інформації (12,3 %)); 

5) технічні носії інформації не упаковані належним чином, не 

засвідчені підписами слідчого, прокурора, інших осіб, що брали участь у їх 

виготовленні (7,1%);  
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6) у матеріалах кримінального провадження відсутній оригінальний 

примірник технічних носіїв інформації зафіксованого одночасного допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб (7,9%); 

7) інший варіант (5,6 %). 

 

4. Чи застосовувалися за умови проведення одночасного допиту двох 

чи більше вже допитаних осіб положення ч. 2 ст. 104 КПК України: 

«якщо за допомогою технічних засобів фіксується допит, текст показань 

може не вноситися до відповідного протоколу за умови, що жоден з 

учасників процесуальної дії не наполягає на цьому. У такому разі у 

протоколі зазначається, що показання зафіксовані на носії інформації, 

який додається до нього»? 

1) так (0 %);  

2) ні (95,2 %); 

3) інший варіант (4,8 %); 

 

5. Яка з форм складання описової частини протоколу одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб, застосовувалася?  

1) запитання і відповіді записувалися в рядок, у тій послідовності і 

черговості, як вони надавалися (95,2 %); 

2) кожна сторінка протоколу вертикальною рискою розділялася на рівні 

частини, в яких записувалися запитання і відповіді на них кожного з 

допитуваних (4,8 %); 

3) інший варіант (0 %); 

 

6. Чи допускалося, що показання хоча б одного з допитуваних були 

викладені у протоколі одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб  власноручно?  

1) так (0 %);  

2) ні (98,4 %); 

3) інший варіант (1,6 %). 

 

 

 

 

 

  



 234 

Додаток В 

Акти впровадження  
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Додаток Г  

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ: 

в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Жалдак І. А. Актуальні питання криміналістичного забезпечення 

проведення одночасного допиту. Європейські перспективи. 2013. № 3. С. 111-116. 

2. Жалдак І. А. Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб: 

мета та завдання. Право.ua. 2018. №2. С. 77-82.  

3. Жалдак І.А. Способи регуляції конфліктних ситуацій при проведенні 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб. Європейські 

перспективи. 2018. №2. С. 111-121. 

4. Жалдак І.А. Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб: 

порівняльний аналіз кримінально-процесуальних норм України та країн 

Європейського союзу. KELM. Knowledge. Education. Low. Management. Lodz 

(Poland). 2018.  № 4 (24). P. 143-150. Index Copernicus.  

5. Жалдак І.А. Актуальні питання тактики одночасного допиту двох чи 

більше вже допитаних осіб. Науковий вісник публічного та приватного права. 

2019. Випуск 1. С. 304-311.  

 

які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

 6. Організація і тактика одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб : метод. рек. / [С. С. Чернявський, О. О. Алєксєєв, І. А. Жалдак та ін.]. Київ : 

Нац. акад. внутр. справ, 2015. 44 с. 

 7. Організація і тактика одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб : навч. посіб. / [С. С. Чернявський, О. О. Алєксєєв, А. А. Вознюк, І. 

А. Жалдак  та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. 66 с. 

 8. Жалдак І.А. Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб чи 

конфронтація. Сучасні перспективи розвитку науки: матеріали ІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції. Київ, 8-9 вересня 2018 року. Київ: МЦНД, 2018. 

С. 59–60. 
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 9.  Жалдак І.А. Особливості залучення спеціаліста до проведення одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб. Участь спеціаліста у кримінальному 

провадженні : матеріали міжвідомчого науково-практичного круглого столу. 

Київ, 24 квітня 2019 року. Київ: НАВС, 2019. С. 65-67.  

 10. Жалдак І.А. Зарубіжний досвід проведення одночасного допиту двох чи 

більше вже допитаних осіб. Міжнародне співробітництво під час фінансових 

розслідувань : матеріали міжнародної наукової інтернет-конференції. Ірпінь, 10 

травня 2019 року. Ірпінь: Університет Державної фіскальної служби України, 

2019. С. 64-67.  

 

 


