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ABSTRACT 

Andriy Melnychenko. Restrictions of individual’s rights, freedoms and legal interests within 

temporary access to items and documents: practical aspects. Temporary access to things and a 
document as an institution that restricts human rights and freedoms in criminal proceedings and its main 
properties have been studied. Attention is drawn to the problem of numerous risks of human rights 
violations during the application of temporary access to things and documents due to unfounded and weak 
argumentation of investigators' requests for temporary access, as well as a superficial assessment of 
circumstances by the investigating judge due to overload of requests. Statistical data have been studied, 
which indicate the need for consistent reform of judicial control in the direction of studying the materials 
and making informed decisions. Temporary access to things and documents in the criminal process is part 

of the institution of measures to ensure criminal proceedings. It attracts the attention of scholars because it 
has a rather complicated procedure for obtaining a decision on temporary access to things and documents, 
which must be provided by the investigating judge based on the results of the petition. 

The mechanism of judicial control indicates that this measure to some extent restricts the rights, 
freedoms or legitimate interests of a person – a participant in criminal proceedings or a third party. 
Related to this is the problem of the measure under investigation, which is the risk of violation of the 
rights of individuals, because every year the investigating judges receive a large number of requests for 
temporary access, and there are specific features in terms of providing temporary access to things and 

documents containing legally protected secret. 
Keywords: measures to ensure criminal proceedings, temporary access to things and documents, 

human and civil rights and freedoms, restriction of human rights and freedoms, judicial control. 
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ОСНОВНІ  ЗАСАДИ ПОБУДОВИ МЕТОДИЧНИХ 
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СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
 
 

Стаття присвячена формуванню ключових засад побудови методико-криміналістичних 
рекомендацій та їх комплексів, призначених для оптимізації судового провадження, серед яких 

автором виділено: 
– принцип законності, що означає повну й точну відповідність алгоритмів розв‘язання 

криміналістичних ситуацій, які виникають на стадії судового провадження, змісту чинного 
законодавства, етичним нормам і моральним засадам; 

– принцип теоретичної обґрунтованості та практичної застосовності, що вимагає вагомого 
наукового обґрунтування та перевіреної на практиці ефективності, пропонованих криміналістикою 
методичних рекомендацій, які враховують як позитивний досвід, так і помилки та недоліки в 
роботі суддів у кримінальних справах; 

– принцип конкретності, що передбачає реальність тактичних рекомендацій по роботі з 
доказами, повноту й дієвість розроблюваних алгоритмів, визначеність і точність їх змісту та його 
відповідність умовам сучасної судової практики, об‘єктивності та типовості ситуацій, з якими 
доводиться стикатися суб‘єктам криміналістичної діяльності на стадії судового провадження; 

– принцип оперативності, що означає оптимальне поєднання процесуальних і 
криміналістичних засобів з метою якнайшвидшого досягнення генеральної мети кримінального 
провадження та спрямовує розробника методико-криміналістичних комплексів на забезпечення 
оптимального темпу ведення судового провадження, коли за найменшої витрати часу досягається 

найбільший ефект процесуальної діяльності; 
– принцип планомірності (етапності), який вимагає, щоб усі процеси, дії, операції в 

судовому провадженні здійснювались на плановій основі, забезпечуючи його поступальний рух до 
реалізації стратегічної мети кримінального провадження, що передбачає необхідність 
диференціації розроблюваних криміналістикою методичних алгоритмів відповідно до послідовних 
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етапів судового провадження; 

– принцип ситуаційності (ситуаційної зумовленості), що полягає в пріоритеті створення 
алгоритмів розв‘язання типових ситуацій, які виникають на відповідних етапах судового 
провадження та характерні для всіх або більшості кримінальних справ безвідносно 
до кримінально-правової кваліфікації досліджуваної події. 

Ключові слова: криміналістика, методика судового провадження, принципи судової методики. 
 

Постановка проблеми.  Пізнавальна діяльність суду під час здійснення 

правосуддя тісно переплітається з конструктивною, тобто діяльністю з ухвадення рішень 

[1], оптимізації яких має сприяти розроблення та впровадження в практику 

кримінального судочинства методико-криміналістичних рекомендацій щодо алгоритму 

дій суду в різноманітних судових ситуацій. Покликаючись на думку Р. Бєлкіна щодо 
сутності криміналістичної методики, можна стверджувати, що як система рекомендацій 

вона є однією з підстав ухвалення рішень особою, яка здійснює кримінальне 

провадження, своєрідним алгоритмом її дій, вираженим в узагальненій, типовій формі. І 

для того щоб стати підставою для конкретного тактичного рішення, вона повинна бути 

максимально деталізована стосовно цієї ситуації [2, с. 192].  

Тож наукові положення, що розробляються в межах криміналістичної методики, 

повинні містити типові аргументи для ухвалення проміжних і підсумкових рішень у 

кримінальних справах. Вони мають становити собою постійно поповнюваний комплекс 

криміналістичних алгоритмів і програм, з яких мусить формуватися оптимальна 

технологія досудового та судового провадження у тій чи іншій кримінальній справі [3].  

Тому основою судової методики повинна бути система науково обґрунтованих 
типових методичних рекомендацій з організації судового дослідження, що дозволять під 

час ретельного врахування індивідуальних особливостей кожної кримінальної справи 

забезпечити ефективність у різних типових і нетипових судових ситуаціях. При цьому, 

як відомо, базовими елементами будь-якої системи є принципи. З огляду на це важливим 

завданням  початкового етапу розвитку методики судового провадження як нового 

підрозділу криміналістичної методики є формування основних правил конструювання 

окремих методичних комплексів для потреб суду, дотримання яких стане вирішальною 

умовою допустимості та ефективності розроблюваних нею рекомендацій.  

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. 
Практично жодне наукове дослідження монографічного характеру, присвячене 

проблемам криміналістичної методики, жоден підручник криміналістики або 

навчальний посібник відповідної тематики не оминає увагою питання принципів 
побудови окремих криміналістичних методик. З-поміж науковців, у працях яких так чи 

інакше висвітлюються основи формування методико-криміналістичних комплексів, 

треба назвати О. Баєва, Р. Бєлкіна, І. Возгріна, А. Волобуєва, Ю. Гармаєва, В. Журавля, 

Є. Іщенка, В. Корноухова, С. Косарєва, Р. Степанюка, В. Тіщенка, С. Чурилова, 

А. Шмоніна, Б. Щура та інших вітчизняних й закордонних криміналістів.  

Водночас огляд спеціальної літератури показує, що питання визначення та 

класифікації принципів побудови та використання методик розслідування окремих видів 

кримінальних правопорушень, як і раніше, є чи не найбільш дискусійним у 

криміналістичній науці. Що ж до засад створення методичних рекомендацій для потреб 

судового провадження, то дослідження в цій царині вельми нечисленні. Якщо серед 

іноземних криміналістів, до сфери наукових інтересів яких належать проблеми 
методико-криміналістичного забезпечення судового провадження, можна згадати 

Д. Кіма, В. Гавла, А. Кирилову, А. Корчагіна, О. Корчагіна, Г. Хорошеву та ін., то у 

вітчизняній науці найбільш помітним і послідовним розробником цієї проблематики 

залишається, напевне, В. Алєксєйчук. 

Мета дослідження, результати якого подано у цій статті, полягала у спробі 

формування деяких ключових принципів побудови методичних криміналістичних 

рекомендацій та їх комплексів, призначених для оптимізації судового провадження.   

Виклад основного матеріалу. Цільове призначення методики судового розгляду 

полягає в акумуляції та впорядкуванні застосування різних криміналістичних засобів і 

методів для вирішення завдань кримінального судочинства [4, с. 31]. Робота з 

модернізації наявних і створення нових методичних рекомендацій та їх комплексів буде 

конструктивною за умови її відповідності низці загальних правил, до яких Р. Степанюк 
відносить: 1) обов‘язкове врахування дослідником вимог нормативно-правових актів, що 

стосуються розроблюваної методики; 2) знання та використання сучасних досягнень 
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криміналістики та інших наук, положення яких є необхідними для побудови відповідної 

методики, а також дотримання загальних правил науково-дослідної діяльності у процесі 

її формування; в) обов‘язкове ґрунтовне вивчення дослідником злочинної діяльності 

певного виду, а також урахування потреб і можливостей оперативно-розшукової, 

слідчої, експертної та судової практики [5]. 

Б. Щур поділяє принципи криміналістичної методики за теоретичним і 

прикладним змістом. До першої групи він відносить  принципи побудови (формування) 

окремих криміналістичних методик (системність, наукову обґрунтованість, 

структурованість, об‘єктивність), до другої – принципи їх практичного використання 

(законність, етичність, етапність (планомірність), вибірковість (ситуаційність), 

індивідуальність (конкретність) [6, с. 232].  
Позитивно оцінюючи підхід цього автора до диференціації принципів 

криміналістичної методики, В. Журавель доповнює запропонований ним перелік ще 

кількома положеннями, серед яких найцікавішим для нас є відповідність структури окремої 

криміналістичної методики структурі базової моделі криміналістичної методики [7], до якої 

ми  неодмінно звернемося під час подальшого дослідження проблем створення методичних 

комплексів криміналістичного забезпечення судового провадження. Зважаючи на 

лімітований обсяг публікації, розглянемо лише обов‘язковий, на наш погляд, мінімум 

правил, які встановлюють відповідні вимоги та обмеження для розробників адресованих 

суду допустимих методичних криміналістичних комплексів.  

При цьому не станемо детально зупинятися на розборі кожного з них, теоретичні 

аспекти загальних засад формування окремих криміналістичних методик достатньо 
розроблені. Лише коротко, стосовно предмета нашого дослідження, зазначимо, що 

законність алгоритмів розв‘язання криміналістичних ситуацій, які виникають на стадії 

судового провадження, означає повну й точну відповідність їх змісту чинному 

законодавству, етичним нормам і моральним принципам. Теоретична обґрунтованість і 

практична застосовність пропонованих рекомендацій вимагає, щоб вони мали вагоме 

наукове обґрунтування та перевірену на практиці ефективність, враховували як позитивний 

досвід, так і помилки та недоліки в роботі суддів у кримінальних справах. Принцип 

конкретності передбачає реальність тактичних рекомендацій по роботі з доказами, повноту й 

дієвість розроблюваних алгоритмів, визначеність і точність їх змісту та його відповідність 

умовам сучасної судової практики, об‘єктивності та типовості ситуацій, з якими доводиться 

стикатися суб‘єктам криміналістичної діяльності на стадії судового провадження. 

Далі докладніше зупинимось на окремих принципах, першим серед яких є  
принцип оперативності судового провадження, продиктований загальною вимогою 

кримінального процесу про необхідність дотримання розумних строків судового 

розгляду кримінальних справ (ст. 28 КПК). Оперативність судового розгляду – це 

оптимальне поєднання процесуальних і криміналістичних засобів з метою 

якнайшвидшого досягнення генеральної мети кримінального провадження. Діяти 

оперативно означає адекватно оцінювати ситуацію, що склалася, швидко ухвалювати 

необхідні рішення, своєчасно та наполегливо їх реалізовувати. Принцип оперативності 

судового провадження спрямовує розробника методико-криміналістичних рекомендацій 

на забезпечення оптимального темпу ведення судового провадження, коли за найменшої 

витрати часу досягається найбільший ефект процесуальної діяльності. 

Метою криміналістичних методик судового розгляду є організація оптимальної 
процедури дослідження доказів, наданих сторонами обвинувачення та захисту [8]. 

Головним методом організації судового провадження є планування, воно зумовлюється 

самою суттю методико-криміналістичного забезпечення судового провадження, 

завданням якого є сприяння суду в тому, щоб, виходячи з ситуації, що виникла у справі, 

найбільш раціонально організувати судовий розгляд з метою його планомірного 

просування до реалізації стратегічної мети кримінального провадження. Досягнення цієї 

мети оптимізується застосуванням розроблених на основі теорії планування 

криміналістичних алгоритмів відповідно послідовним етапам цього процесу. 

Опонуючи О. Корчагіну щодо змісту методики судового розгляду кримінальних 

справ, С. Чурилов стверджує, що методико-криміналістичного забезпечення потребує 

тільки центральна частина судового розгляду, під час якої встановлюються наявність 

(відсутність) події злочину, інкримінованої обвинуваченому, його причетність 
(непричетність) до події злочину, винуватість (невинуватість) та інші обставини, що 

підлягають доведенню. Етап підготовки до судового засідання, на якому з‘ясовуються й 
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вирішуються питання по кримінальній справі, що надійшла до суду, на думку цього 

автора, не вимагають застосування рекомендацій криміналістичної методики [9].  

З такою позицією погодитись не можна. Криміналістична діяльність судді 

починається з моменту отримання ним обвинувального акта, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру або клопотання про звільнення від 

кримінальної відповідальності. Саме на цьому етапі бере початок процес формування 

загальної тактики судового провадження. В цьому питанні ми повністю на боці І. Когутича, 

який пише, що методика судового розгляду кримінальних справ як підсистема 

криміналістичної методики розпочинає своє функціонування з моменту надходження 

кримінальної справи до суду і до ухвалення в ній остаточного рішення [10]. 

Кримінально-процесуальній діяльності властива циклічність, що пов‘язано з 
розвитком (зміною) умовно самостійних етапів судового розгляду, в межах яких 

відбувається трансформація судових ситуацій. У зв‘язку з цим актуалізується 

необхідність створення для суддів альтернативних програм (алгоритмів) у вигляді 

комплексів тактичних засобів з оптимального вирішення різних тактичних завдань, що 

виникають під час дослідження доказів в межах типових судових ситуацій стосовно 

етапів судового розгляду окремих категорій кримінальних справ [11]. 

З огляду на це сутність принципу етапності полягає в тому, що методичні 

рекомендації найбільш раціонального порядку організації судового дослідження повинні 

бути диференційовані відповідно до різних етапів судового провадження. При цьому 

етапи, які визначаються та розробляються в криміналістиці, необхідно відрізняти від 

стадій кримінального процесу, що вивчаються наукою кримінального процесуального 
права. Якщо останні відбивають послідовність дій суб‘єктів кримінального судочинства в 

залі судових засідань, то криміналістичні етапи також характеризують особливості 

організації роботи суду за його межами. Криміналістична програма судового провадження 

містить періоди до, під час і після проведення підготовчого судового засідання, а також 

вступну частину судового розгляду, дослідження доказів, судові дебати та останнє слово 

обвинуваченого, постановлення та проголошення остаточного рішення у справі. 

Однак виділення етапів судового провадження – це тільки узагальнена теоретична 

модель цього процесу. Для того щоб наблизити наукові положення до умов судової 

практики, необхідно розглянути кожен етап з погляду характерних для нього ситуацій, 

чого вимагає таке з виділених нами правил побудови криміналістичних алгоритмів 

судового розгляду – принцип ситуаційності (ситуаційної зумовленості), який у нашому 

розумінні суті методики судового провадження набуває особливого значення. Воно 
полягає в тому, що на відміну від традиційного для криміналістики конструювання 

методик розслідування окремих видів (груп) злочинів, пріоритет надається побудові 

алгоритмів розв‘язання типових судових ситуацій, що виникають протягом усього 

судового провадження, та характерних для всіх або більшості кримінальних справ 

безвідносно до кримінально-правової кваліфікації досліджуваної події, що традиційно 

беруть за основу створення окремих криміналістичних методик. 

Висновки. Отже, нами розглянуто та в загальних рисах схарактеризовано основні 

приписи, якими повинен керуватися розробник окремих судових методик, зокрема 

законність, теоретична обґрунтованість і практична застосовність, конкретність, 

оперативність, планомірність (етапність), ситуаційна зумовленість. Зрозуміло, що ними 

не вичерпується вся система засад створення та функціонування таких побудов. Це 
ймовірніше той обов‘язковий мінімум правил, яким вони повинні відповідати. Вочевидь, 

під час більш глибокого спеціального дослідження можуть бути названі й інші принципи 

та запропоновані їх класифікаційні системи, ми ж обмежимось наведеним, вважаючи 

цього достатнім для переходу до дослідження проблем структури окремої методики 

судового провадження, результати якого будуть презентовані в наступній публікації. 
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ABSTRACT 

Yuriy Miroshnichenko. Basic principles of construction of methodical of criminalistic 

support judicial proceedings.  The article is devoted to the formation of key principles of construction 
of methodical criminalistic recommendations and their complexes, designed to optimize court 

proceedings, including: 
– the principle of legality, which means full and accurate compliance with the algorithms for 

resolving criminalistic situations, which are formed at the stage of court proceedings, the content of 
current legislation, ethical norms and moral principles; 

– the principle of theoretical validity and practical applicability, which requires a strong scientific 
substantiation and proven in practice the effectiveness of the proposed  odical recommendations, which take 
into account both positive experience and errors and shortcomings in the work of judges in criminal cases; 
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– the principle of specificity, which provides the reality of tactical recommendations for working 

with evidence, the completeness and effectiveness of the developed algorithms, the certainty and accuracy 
of their content and its compliance with modern judicial practice, objectivity and typicality of situations 
faced by subjects of criminalistic activity  on stage of court proceedings; 

– the principle of promptness, which means the optimal combination of procedural and 
criminalistic tools in order to achieve the overall goal of criminal proceedings and aims to develop the 
methodical  criminalistic complexes to ensure the optimal pace of litigation, when the least time achieves 
the greatest effect of procedural activities; 

– the principle of planning (phasing), which requires that all processes, actions, operations in 

court proceedings, carried out on a planned basis, ensuring its progressive movement towards the 
strategic goal of criminal proceedings, which requires differentiation of methodical algorithms developed 
by criminalistics in accordance with successive stages of court proceedings; 

– the principle of situationality (situational conditionality), which is the priority of creating algorithms 
for resolving typical situations that arise at the relevant stages of the proceedings and are characteristic of all or 
most criminal cases, regardless of the criminal qualification of the event under investigation. 

Keywords: criminalistics, methodical of court proceedings, principles of court methodical. 
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ОСОЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ДІЗНАВАЧІВ  

З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
 

 

Висвітлено питання особливостей взаємодії дізнавачів з оперативними підрозділами 
Національної поліції України. Визначено, що варто розуміти під взаємодією працівників 
підрозділів дізнання з оперативними підрозділами  Національної поліції України.  Уточнено 
класифікацію, форми та принципи такої взаємодії. Взаємодія дізнавача та оперативного підрозділу 
під час досудового розслідування у формі дізнання має встановлені законодавцем межі: може 
здійснюватися на будь-якому етапі досудового розслідування у формі дізнання, але обов‘язково 
повинна закінчуватись із закриттям кримінального провадження або з направленням до суду 

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 
характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. Під час 
розслідування кримінальних правопорушень дізнавачі здійснюють взаємодію з працівниками 
оперативних підрозділів органів Національної поліції, органів безпеки, Національного 
антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють 
контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-
виконавчої служби України, органів Державної прикордонної служби України на основі 
Конституції України, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу, 

Законів України «Про Національну поліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність» та ін. 
Дізнавач, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог КПК України, є самостійним 

у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, 
забороняється. 

Основним завданням взаємодії підрозділів дізнання Національної поліції України з іншими 
структурними підрозділами Національної поліції є запобігання кримінальним правопорушенням, 
їх виявлення та розслідування, притягнення до встановленої законодавством відповідальності осіб, 
які їх учинили, відшкодування завданої кримінальними правопорушеннями шкоди, відновлення 
порушених прав та інтересів фізичних і юридичних осіб. 

Ключові слова: дізнавач, взаємодія, оперативні підрозділи Національної поліції України, 
форми взаємодії, принципи взаємодії. 
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