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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ  
ДЛЯ ВПІЗНАННЯ В СИТУАЦІЇ ПОЗАВІЗУАЛЬНОГО 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ОСОБИ, ЯКУ ВПІЗНАЮТЬ 

Проведення пред’явлення для впізнання в умовах поза-
візуального спостереження, передбачена ч. 4 ст. 228 КПК 
України, надає науковим та практичним працівникам нові 
засоби для підвищення ефективності досудового розсліду-
вання та, водночас, ставить перед ними нові завдання. Це 
спричинено врегулюванням порядку впізнання поза візуа-
льним та аудіоспостереженням не в повному обсязі, що при-
зводить до виникнення низки суперечностей під час даної 
дії. Питання ж про перелік тактичних прийомів його прове-
дення і досі залишається відкритим. 

Однією з голових суперечностей є врегулювання підстав 
проведення пред’явлення для впізнання в ситуації позавізу-
ального спостереження особи, яку впізнають. Коментар до 
ч. 4 ст. 228 КПК України акцентує увагу на вичерпності об-
ставин, які слугують фактичними підставами проведення 
такої дії: «виняткові випадки, що зумовлені наявністю за-
грози для особи, яка впізнає, з боку того, кого мають впіз-
навати, або його оточення» [1]. Це виключає можливість за-
стосування інших факторів, окрім зазначених, як підстав 
для її проведення. Проте окремі науковці, зокрема В.В. Про-
копенко та В.Я. Тацій, пропонують тлумачити статтю роз-
ширено і враховувати низку інших чинників, серед яких 
особисті якості суб’єкта впізнання (стать, вік, залежність від 
підозрюваного) та особи, яку впізнають (наявність судимо-
сті й невиявлених співучасників, обізнаність про хід розслі-
дування), обставини кримінального провадження (спосіб 
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вчинення злочину). Свій погляд правники обґрунтовують 
«доречністю використання слідчої дії не лише для забезпе-
чення фізичної безпеки особи, що впізнає, але і з метою по-
передження можливих процесуальних порушень із боку 
особи, яку впізнають» [2; 3, с. 386]. 

Наступною проблемою є розбіжність поглядів щодо кіль-
кості понятих, необхідної для проведення впізнання поза ві-
зуальним та аудіоспостереженням. Загальні вимоги стосо-
вно кількості понятих передбачені ч. 7 ст. 223 КПК України, 
відповідно до якої обов’язком слідчого, прокурора є «запро-
сити не менше двох незаінтересованих осіб для пред’яв-
лення особи, трупа чи речі для впізнання, огляду трупа, в 
тому числі пов’язаного з ексгумацією, слідчого експерименту, 
освідування особи» [4]. Прямої заборони залучення додатко-
вих понятих закон не містить, а тому окремі працівники з 
метою підстрахування проводять пред’явлення для впіз-
нання поза візуальним та аудіоспостереженням за участю чо-
тирьох понятих [5, с. 133]. Окрім двох понятих, які тради-
ційно розташовуються поряд з особою, яка впізнає, додат-
ково залучають двох осіб, які знаходяться поряд з особою, яку 
впізнають. Ми пропонуємо законодавчо закріпити необхідну 
кількість понятих для проведення такого впізнання. 

І досі є невирішеним питання матеріально-технічного 
забезпечення пред’явлення для впізнання поза візуальним 
спостереженням особи що впізнає. Науковці В.І. Галаган і 
В.І. Басиста підкреслюють обов’язковість проведення да-
ного виду пред’явлення для впізнання у спеціально обладна-
ному приміщенні і одночасну відсутність таких у більшості 
відділів поліції [6, с. 131]. Інші правознавці допускають про-
ведення пред’явлення для впізнання поза візуальним спо-
стереженням у будь-яких пристосованих для цього місцях 
(через тоноване скло автомобіля, у невелике віконце примі-
щення чергової частини), проте наголошують на незручності 
даного способу через неможливість огляду усіх необхідних 
ознак осіб, які впізнаються, та відсутності контролю за їх 
поведінкою. На нашу думку, необхідно вжити заходів задля 
забезпечення спеціальними кімнатами для проведення та-
кого впізнання усіх відділів поліції. 

Окрім вищезазначених питань, заслуговує уваги психоло-
гічна підготовка особи, яка впізнає. Зазначимо, що прове-
дення попереднього допиту особи, що впізнає, є обов’язковим. 
В. І. Смислов попереджує: «для усунення хвилювання, що 
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виникає у свідка чи потерпілого і може зашкодити відтво-
ренню сприйнятих ним обставин, слідчий на попередньому 
допиті повинен створити обстановку доброзичливості, щоб 
особа відчувала себе захищеною та погодилася дати об’єкти-
вно правдиві показання у справі» [7, с. 134]. С. І. Ластов і  
Ф. Г. Тарасенко додають, що «під час допиту особа, окрім 
об’єктивних даних, висловлює власні міркування, що дово-
дить наявність суб’єктивного відношення, яке впливає на 
правдивість показань». Науковці зазначають: в будь-якому 
разі, припущення не можуть бути основою обвинувачення. 
Наприкінці, у процесі попереднього допиту особи, що впіз-
нає, особливого значення набуває попереднє вивчення її 
емоційно-вольової сфери (поведінка, темперамент, риси ха-
рактеру), навичок спілкування, виду вчиненого злочину та 
його впливу на допитувану особу» [8, с. 24]. Робимо висно-
вок, що проведення попереднього допиту вимагає від особи, 
яка допитує, ретельної і наполегливої підготовки. 

У висновку, хочемо зазначити, що пред’явлення для впі-
знання у ситуації позавізуального спостереження є ефекти-
вним засобом у процесі досудового розслідування, проте не 
повинно сприйматися як єдиний безсумнівний доказ вину-
ватості обвинувачуваного. Проведення даної слідчої дії дос-
ліджувалося багатьма вітчизняними вченими, проте і досі 
залишається фрагментарним. Повне і точне регулювання 
такого впізнання на законодавчому рівні сприятиме усу-
ненню суперечностей, які незмінно виникають в ході його 
проведення. 
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