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питання кримінального провадження на підставі угод : матеріали на-
ради при голові Вищ. спеціаліз. суду України з розгляду цивіл. і кримін. 
справ 26 верес. 2013 р. Київ : Архів ВССУ, 2013. 59 с. 3. Дьомін Ю. М. Ін-
ститут угод у кримінальному провадженні: важливі аспекти правоза-
стосування. Вісник Національної академії прокуратури України. 2013. 
№ 4. С. 11–19. 4. Волощук А. М. Досудова угода про співпрацю – дієвий 
засіб протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів (на основі вивчення світового досвіду). Бюле-
тень Міністерства юстиції України. 2011. № 11. С. 71–79. 5. Паславсь-
кий С. І. Угода про визнання винуватості: беззастережне визнання чи 
обов’язок про співпрацю? Право і суспільство. 2014. № 4. С. 262–267. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ НЕДОПУСТИМОСТІ РОЗГОЛОШЕННЯ 
ВІДОМОСТЕЙ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

В останні десятиліття XX ст. в Україні суттєво змінилися еконо-
мічні та соціально-політичні умови життя. Вказаний чинник приз-
вів до ескалації організованої і транснаціональної злочинності, а 
вчинювані злочини стали супроводжуватися особливою жорстокіс-
тю та цинізмом. До учасників кримінального провадження все час-
тіше стали застосовуватися витончені, ретельно сплановані і вміло 
реалізовані злочинцями прийоми фізичного та психологічного 
впливу. Захист прав та забезпечення безпеки громадян, залучених 
до сфери кримінального судочинства, а також ефективність та 
об’єктивність розслідування передбачає застосування стороною 
обвинувачення різних заходів, до яких слід віднести і недопущення 
розголошення відомостей досудового розслідування. Необхідність 
збереження таємниці розслідування, перш за все, обумовлюється 
тим, що громадяни, які надали відповідну інформацію можуть по-
страждати від передчасного розголосу повідомлених ними даних. 

На жаль, численні дослідження та статистичні дані вказують 
на непоодинокі випадки відмови громадян у кримінальному 
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провадженні від активної співпраці з судовими та правоохорон-
ними органами. Безумовно, існує безліч причин даної поведінки і 
одна з них це розголошення інформації отриманої під час розслі-
дування. Так, зокрема, зацікавлені особи, отримавши відповідну 
цікаву для них інформацію, можуть чинити тиск на потерпілих, 
свідків та інших учасників процесу, в результаті чого вони зміню-
ють свідчення або чинять інші дії, які від них вимагають. Певною 
гарантією належної поведінки учасників досудового розслідуван-
ня виступають положення, передбачені ст. 222 КПК України (Не-
допустимість розголошення відомостей досудового розслідуван-
ня», що мають місце в главі 19 (Загальні положення досудового 
розслідування), а також ст. 387 КК України (Розголошення даних 
оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування), 
яка передбачає кримінальну відповідальність за порушення ви-
щевказаного припису.  

Деякі питання щодо недопустимості розголошення даних до-
судового розслідування також регламентуються в положеннях 
нормативно-правових актів, що регулюють діяльність того чи ін-
шого органу досудового розслідування, вичерпний перелік яких 
міститься у ст. 38 КПК України. Так, наприклад, щодо слідчих під-
розділів органів Національної поліції це Закон України «Про Наці-
ональну поліцію», ч. 1 ст. 9 якого до засад її діяльності відносить 
відкритість та прозорість. Так, діяльність поліції є відкритою для 
суспільства в тій мірі, в якій це не суперечить вимогам законодав-
ства України, що регулює кримінальну процесуальну та оператив-
но-розшукову діяльність, про захист державної та іншої захищеної 
законом таємниці, а також не порушує прав громадян, громадсь-
ких об’єднань і організацій. Окремі аспекти досліджуваного пи-
тання також мають місце у наказі МВС України № 570 «Про органі-
зацію діяльності органів досудового розслідування Національної 
поліції України». 

Разом з тим, правило про неприпустимість розголошення да-
них досудового розслідування не носить безумовного характеру. З 
дозволу слідчого вони можуть бути розголошені з різних причин. 
Так, розголошення матеріалів відповідного провадження може ма-
ти профілактичне значення. У деяких випадках такі дані попере-
джають громадян про можливість вчинення щодо них злочину пев-
ними способами, наприклад, інформація про факти шахрайства. Ін-
коли це відбувається з метою залучити громадськість до надання 
допомоги у встановленні або розшуку особи, яка вчинила злочин, 
пошуку свідків, а також доказів. Окремі відомості про розслідування 
навіть можуть бути передані до засобів масової інформації. 



Процесуальне та техніко-криміналістичне забезпечення  
досудового розслідування. Харків, 2019 

 208 

Зазначимо, що відомості досудового розслідування, які не пі-
длягають розголошенню законодавчо не визначені, а отже їх пе-
релік у кожному конкретному випадку буде залежати від розсуду 
слідчого, прокурора. Визначити інформацію, що не підлягає роз-
голошенню, досить складно, оскільки зайва таємність може при-
вести до порушення прав і законних інтересів учасників криміна-
льного судочинства як з боку обвинувачення, так і з боку захисту, 
а зайва відкритість може негативно відбитися на розслідуванні 
провадження в цілому. На наш погляд, під відомостями досудового 
розслідування, що не підлягають розголошенню, слід розуміти, 
охоронювану кримінальним та кримінальним процесуальним за-
коном інформацію, обсяг якої визначається слідчим, прокурором і 
захищається з метою усунення реальної або потенційної небезпе-
ки заподіяння шкоди як інтересам розслідування, так і учасникам 
кримінального провадження. 

Окремого розгляду потребують питання, що пов’язані з обся-
гом інформації у кримінальному провадженні, яка може перебува-
ти під забороною розголошення. На нашу думку, абсолютно вся 
інформація, що отримана в рамках досудового розслідування і ві-
дноситься до розслідування окремого кримінального проваджен-
ня не може представляти таємницю слідства. Так, наприклад, факт 
проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного, як пра-
вило, відразу стає відомим мешканцям житлового будинку, або 
сусідніх будинків, а отже не представляє таємниці. У свою чергу до 
такої інформації, на наш погляд, слід віднести: а) докази та їх 
зміст, що отримані в ході досудового розслідування як безпосере-
дньо слідчим, так і в результаті надання ним відповідних дору-
чень; б) відомості про учасників кримінального провадження, зок-
рема їх місце проживання; в) які саме слідчі (розшукові) та негла-
сні слідчі (розшукові) дії збирається проводити слідчий; г) місце і 
час проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (роз-
шукових) дій тощо.  

До теперішнього часу у теорії залишається дискусійним питан-
ня щодо включення до кола суб’єктів злочину, передбаченого ст. 
387 КК України підозрюваних та обвинувачених. З цього питання 
повністю підтримуємо думку науковців які вважають, що вказані 
учасники мають право захищати себе будь-якими засобами та спо-
собами, а тому будь-які обмеження щодо них є неприпустимими.  

На підставі вищевикладеного вбачається, що питання недопу-
стимості розголошення відомостей досудового розслідування є 
вельми актуальними і злободенними, а отже вимагають до себе 
пильної уваги та подальшої розробки з боку як науковців, так і 
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практиків. Будь-які заходи, що вживаються для обмеження розго-
лошення даних досудового розслідування, не можуть ніяким чи-
ном обмежувати можливість реалізації прав учасників криміналь-
ного судочинства. У зв’язку з тим, будь-який учасник процесу в 
разі попередження про нерозголошення даних досудового розслі-
дування має право вимагати від слідчого, прокурора конкретизації 
тієї інформації, яку він не має права розголошувати.  
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ ТРУПА, ПОВ’ЯЗАНОГО  
З ЕКСГУМАЦІЄЮ 

Процесуальна діяльність з розслідування кримінальних пра-
вопорушень, насамперед, пов’язана з проведенням слідчих (роз-
шукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, які є найбільш 
ефективними засобами збирання доказів відповідно до ч. 2 ст. 93 
КПК України. Однією з найрозповсюджених слідчих (розшукових) 
дій є огляд. Залежно від об’єкта можна виділити такі види огляду: 
1) огляд місця події; 2) огляд місцевості; 3) огляд приміщень; 
4) огляд житла чи іншого володіння особи; 5) огляд речей; 6) огляд 
документів; 7) огляд трупа; 8) огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією. 

Зупинимось докладніше на процесуальному порядку прове-
дення доволі специфічної слідчої (розшукової) дії – огляду трупа, 
пов’язаного з ексгумацією (ст. 239 КПК України). Якщо під час до-
судового розслідування виникла необхідність проведення огляду 
трупа, пов’язаного з ексгумацією, слідчий може звернутися до про-
курора з відповідним клопотанням. Прокурор зобов’язаний розгля-
нути це клопотання та у разі, якщо це необхідно, винести постанову 
про проведення ексгумації трупа. Виконання постанови поклада-
ється на службових осіб органів місцевого самоврядування. 
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