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Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

ÊÐÈÌ²ÍÀË²ÑÒÈ×ÍÅ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 
ÑË²Ä×ÎÃÎ (Ä²ÇÍÀÂÀ×À) ²Ç ÂÈßÂËÅÍÍß ÒÀ 
ÏÎÄÎËÀÍÍß ÏÐÎÒÈÄ²¯ ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍÞ

У статті підкреслено, що одним із спосо-
бів забезпечення ефективності кримінально-
го провадження є належне криміналістичне 
забезпечення діяльності слідчого (дізнавача) 
з виявлення та подолання протидії розслі-
дуванню. Зазначено, що протидія розсліду-
ванню кримінальних правопорушень – це 
цілеспрямована діяльність правопорушника 
та/чи інших зацікавлених осіб, яка може 
реалізуватися на будь-якій стадії вчинення 
протиправного діяння та/чи етапі досудо-
вого розслідування з метою перешкоджання 
працівникам правоохоронних органів уста-
новити всі обставини вчинення правопору-
шення та вирішити завдання криміналь-
ного провадження. Наголошено, що одним 
із основних завдань, яке підлягає вирішенню 
слідчим (дізнавачем) під час досудового роз-
слідування, є своєчасне виявлення та вжит-
тя необхідних заходів, спрямованих на подо-
лання протидії розслідуванню кримінальних 
правопорушень. Встановлено, що подолання 
протидії розслідуванню кримінальних пра-
вопорушень є своєрідним способом створен-
ня сприятливої для ефективного здійснення 
кримінального провадження обстановки, 
способом оптимізації діяльності слідчого 
(дізнавача) задля вирішення завдань кри-
мінального провадження, визначених кри-
мінальним процесуальним законодавством 
України. З’ясовано, що криміналістичне за-
безпечення за своєю суттю є узагальнюючим 
поняттям, яке поєднує в собі теоретичну та 
практичну складові діяльності з виявлення 

 ÑÅÌÅÍÎÃÎÂ Â’ÿ÷åñëàâ Âîëîäèìèðîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, 
äîöåíò, äîöåíò êàôåäðè êðèì³íàë³ñòèêè Íàö³îíàëüíîãî þðèäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó 
³ìåí³ ßðîñëàâà Ìóäðîãî

https://orcid.org/0000-0002-2596-8961
ÓÄÊ 343.98

DOI 10.32782/NP.2022.4.14

та досудового розслідування кримінальних 
правопорушень. Враховуючи сутність по-
нять криміналістичного забезпечення та 
подолання протидії розслідуванню, сформу-
льовано визначення криміналістичного за-
безпечення діяльності слідчого (дізнавача) з 
виявлення та подолання протидії розсліду-
ванню.
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Постановка проблеми
Незважаючи на велику кількість те-

оретичних і практичних напрацювань у 
царині боротьби з протидією досудовому 
розслідуванню, окреслена проблематика 
залишається по сьогодні актуальною. Це 
зумовлено тим, що механізми вчинення 
кримінальних правопорушень завжди ви-
дозмінюються, причому, на жаль, у бік «удо-
сконалення», що, у свою чергу, призводить 
до зменшення слідової картини таких про-
типравних діянь і виникнення труднощів 
у правоохоронних органів з її виявлення 
та своєчасного фіксування. Крім того, роз-
виток інформаційних технологій не тільки 
дозволяє оптимізувати кримінальну про-
цесуальну діяльність, але водночас вико-
ристовується в неправомірних цілях пра-
вопорушниками, у тому числі для протидії 
розслідуванню кримінальних проступків і 
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злочинів. У зв’язку з чим нагальним і необ-
хідним є дослідження криміналістичного 
забезпечення діяльності слідчого (дізна-
вача) з виявлення та подолання протидії 
розслідуванню, адже «для розроблення 
та реалізації  дієвих заходів з подолання 
протидії  розслідуванню злочинів необхідне 
всебічне й  глибоке вивчення сучасного фе-
номена протидії  як елемента протистояння 
злочинності» [1, с. 202, 203; 2, с. 281].

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Поняття, форми протидії розслідуван-
ню кримінальних правопорушень, а також 
напрями, способи та засоби виявлення і по-
долання (нейтралізації, усунення) праців-
никами правоохоронних органів протидії 
розслідуванню були предметом досліджень 
у працях Л.А. Аркуши, В.П. Бахіна, П.Д. Бі-
ленчука, А.Ф. Волобуєва, М.В. Даньшина, 
В.А. Журавля, Є.Д. Лук’янчикова, В.Л. Ор-
тинського, О.В. Пчеліної, Р.Л. Степанюка, 
В.В. Тіщенка, С.С. Чернявського, В.Ю. Ше-
пітька, Р.М. Шехавцова, Б.В. Щура й інших. 
Однак, не зважаючи на різноманіття науко-
вих доробок з окресленої проблематики, 
багато питань залишаються дискусійними 
та невирішеними. Тому метою представ-
леної статті є з’ясування сутності, змісту та 
стану криміналістичного забезпечення ді-
яльності слідчого (дізнавача) з виявлення 
та подолання протидії розслідуванню. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження

Перед тим як з’ясувати сутність і зміст 
криміналістичного забезпечення діяльнос-
ті слідчого (дізнавача) з виявлення та подо-
лання протидії розслідуванню, варто вста-
новити, що прийнято розуміти під протиді-
єю розслідуванню кримінальних правопо-
рушень і яким чином вона може здійсню-
ватися. Зокрема, у вітчизняній криміналіс-
тичній науці під протидією розслідування 
в основному прийнято розуміти діяльність 
(систему узгоджених дій чи бездіяльності) 
правопорушників, інших зацікавлених дій, 
спрямовану на перешкоджання як вияв-
лення проявів кримінальної протиправної 
діяльності, так і вирішення завдань кримі-

нального провадження під час їх досудо-
вого розслідування [3, с. 430, 435–436; 4, 
с. 70–71; 5, с. 23; 6, с. 116]. При цьому така 
діяльність є цілеспрямованою, що виража-
ється у плануванні правопорушниками сво-
їх протиправних діянь таким чином, щоб 
факт учинення кримінального правопору-
шення не став відомим правоохоронним 
органам або хоча б мінімізувати залишену 
слідову картину, яка б дозволила встано-
вити їх причетність до скоєного діяння. 
Досить часто діяльність з протидії розслі-
дування кримінальних правопорушень 
розпочинається з моменту підготовки до їх 
учинення або ж одразу після їх скоєння, а 
значить, є невід’ємною частиною механізму 
вчинення злочину чи кримінального про-
ступку. Разом із тим діяльність, спрямована 
на створення несприятливих для досудово-
го розслідування умов, може бути частиною 
посткримінальної поведінки, яка розпочи-
нається тільки після виявлення вчинено-
го кримінального правопорушення та від-
криття кримінального провадження. 
З наведеного вище помітно, що проти-

дія розслідуванню кримінальних право-
порушень – це цілеспрямована діяльність 
правопорушника та/чи інших зацікавлених 
осіб, яка може реалізуватися на будь-якій 
стадії вчинення протиправного діяння та/
чи етапі досудового розслідування з метою 
перешкоджання працівникам правоохо-
ронних органів установити всі обставини 
вчинення правопорушення та вирішити 
завдання кримінального провадження. Ре-
алізується така діяльність у різних формах, 
які залежать від багатьох факторів: виду 
кримінального правопорушення, обстанов-
ки його скоєння, кримінального досвіду та 
наявних можливостей у правопорушника, 
тощо. Зокрема, П.М. Лепісевич, М.Д. Кур-
ляк встановили, що основними формами 
протидії розслідуванню кримінальних пра-
вопорушень залишаються «приховування 
злочинів, неправдиві свідчення, фальсифі-
кація доказів, знищення матеріалів та речо-
вих доказів у кримінальній  справі, погроза 
свідкам і потерпілим, слідчому, прокурору, 
судді, корупція серед осіб правоохоронних 
органів, негативне використання засобів 
масової  інформації , застосування фізичного 
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впливу стосовно учасників кримінального 
судочинства» [2, с. 277].
Відповідно, одним із основних завдань, 

яке підлягає вирішенню слідчим (дізнава-
чем) під час досудового розслідування, є 
своєчасне виявлення та вжиття необхідних 
заходів, спрямованих на подолання проти-
дії розслідуванню кримінальних правопо-
рушень. І чи не найбільший вклад у забез-
печення такої діяльності здійснено кримі-
налістичною наукою. Проте неможливо ви-
значити сутність і зміст криміналістичного 
забезпечення діяльності слідчого (дізнава-
ча) з виявлення та подолання протидії роз-
слідуванню без попереднього з’ясування 
трактування понять «криміналістичне за-
безпечення» і «подолання протидії розслі-
дуванню кримінальних правопорушень».
Так, категорія «криміналістичне забез-

печення», не зважаючи на начебто оче-
видний зміст, породжує в науковців жваві 
дискусії. Зокрема, одна група вчених кри-
міналістичне забезпечення розуміють як 
самостійний різновид діяльності [7, с. 113; 
8, с. 68], друга – складовий елемент діяль-
ності правоохоронних органів [9, с. 235], 
третя – функції криміналістики, елемент 
пізнання [10, с. 55], четверта – система (су-
купність) організаційно-тактичних і техні-
ко-криміналістичних засобів, криміналіс-
тичних рекомендацій та інформаційних 
технологій [11, с. 1–2]. На нашу думку, кри-
міналістичне забезпечення за своєю суттю 
є узагальнювальним поняттям, яке вклю-
чає в себе всі вищезазначені аспекти. Тоб-
то криміналістичне забезпечення водночас 
поєднує в собі теоретичну та практичну 
складові діяльності з виявлення та досу-
дового розслідування кримінальних пра-
вопорушень. Відповідно, криміналістичне 
забезпечення передбачає: 1) здійснення 
наукових досліджень у царині вироблення 
напрямів, методів і засобів криміналістич-
ного забезпечення судово-експертної ді-
яльності та діяльності правоохоронних і су-
дових органів; 2) розроблення, виготовлен-
ня та придбання криміналістичної техніки, 
інших технічних засобів, приладів тощо; 
3) підготовку та/чи підбір фахових праців-
ників (слідчих, дізнавачів, оперативних 
працівників, спеціалістів-криміналістів, 

судових експертів і т. п.); 4) створення, на-
повнення/оновлення, використання інфор-
маційних баз даних; 5) адаптацію криміна-
лістичних рекомендацій до практичних по-
треб правоохоронців і судових експертів, 
а також їх безпосереднє використання під 
час виявлення, розкриття та розслідування 
злочинів і кримінальних проступків.
Щодо трактування терміна «подолання 

протидії розслідуванню» насамперед за-
значимо, що це є активна форма діяльнос-
ті уповноважених суб’єктів, спрямована на 
своєчасне виявлення ознак протидії досу-
довому розслідуванню та вжиття заходів, 
спрямованих на її усунення або хоча б мі-
німізації її негативного впливу на хід і ре-
зультати кримінального провадження. На 
наш погляд, вдалою і такою, що в повній 
мірі розкриває сутність і напрями подо-
лання протидії розслідуванню, є дефініція, 
запропонована Р.М. Шехавцовим. Учений 
визначає вказане поняття як ситуаційно зу-
мовлене застосування методів та прий омів 
з виявлення (описання, аналіз, моделю-
вання, прогнозування), ней тралізації  (пси-
хологічного впливу, припинення психіч-
ного та фізичного тиску на учасників роз-
слідування з боку заінтересованих осіб, 
відновлення інформації , що має доказове 
значення) й  попередження протидії  розслі-
дуванню (забезпечення фізичної  безпеки 
учасників окремої  процесуальної  дії , запо-
бігання заявам з боку заінтересованих осіб 
про «незаконні» методи розслідування зло-
чину, запобігання обміну інформацією між 
співучасниками) [5, с. 16].
Також імпонує думка Б.В. Щура, згідно 

з якою подолання протидії розслідуванню 
злочинів є комплексною діяльністю, яка 
реалізується за декількома напрямами, 
основними з яких є: встановлення певних 
правил дотримання слідчої  таємниці (ви-
значення переліку відомостей  у конкретно-
му кримінальному провадженні, що станов-
лять слідчу таємницю; встановлення кола 
осіб, залучених до орбіти кримінального 
судочинства, яких необхідно попереди-
ти про нерозголошення слідчої  таємниці; 
обмеження кола осіб, які присутні під час 
провадження слідчих (розшукових) дій ; об-
меження допуску до доказової  інформації ; 
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встановлення особливостей  роботи слідчо-
оперативної  (слідчої) групи з доказової  
інформації  в кримінальному провадженні; 
встановлення заборони на невмотивовану 
передачу кримінального провадження від 
одного слідчого (дізнавача) до іншого; ви-
значення порядку взаємодії  з оперативни-
ми працівниками); ней тралізація причин 
масового виникнення слідчих помилок: ка-
дрових, методичних, організацій них, про-
цесуальних, психологічних тощо; викриття 
неправдивих показань; гарантування без-
пеки учасників кримінального процесу [12, 
с. 99–151].
З наведеного вище помітно, що подо-

лання протидії розслідуванню криміналь-
них правопорушень є одним із способів 
забезпечення ефективності досудового 
розслідування. Це є своєрідним способом 
створення сприятливої для ефективного 
здійснення кримінального провадження 
обстановки, способом оптимізації діяль-
ності слідчого (дізнавача) задля вирішен-
ня завдань кримінального провадження, 
визначених кримінальним процесуальним 
законодавством України. Разом із тим слід 
пам’ятати, що й діяльність з виявлення 
та подолання протидії розслідуванню та-
кож повинна бути ефективною, інакше її 
призначення не буде досягнуто. У цьому 
контексті слушним вбачається тверджен-
ня О.В. Пчеліної з приводу того, що «по-
долання протидії зводиться до якісного 
планування та організації кримінального 
провадження. Слідчий  повинен у повно-
му обсязі використовувати весь арсенал 
процесуальних, тактико-технічних і мето-
дичних засобів провадження досудового 
розслідування. Зокрема, правильно ви-
значити обсяг і послідовність проведення 
слідчих (розшукових) дій, використовувати 
додаткові засоби фіксації, вживати заходів 
для згарантування безпеки окремих учас-
ників кримінального провадження, здій-
снювати роз’яснювальну роботу зі свідками 
і підозрюваними, своєчасно звертатися до 
слідчого судді для застосування заходів за-
безпечення кримінального провадження 
тощо» [13, с. 631].
На те, що подолання протидії розслі-

дуванню злочинів буде ефективним тіль-

ки за умови досягнення функціонального 
призначення його засобів, наголошують 
В.С. Кузьмічов і Ю.М. Чорноус. При цьо-
му вони переконані, що основними напря-
мами подолання протидії розслідуванню 
є забезпечення одночасного максимально 
повного пізнання події  кримінального пра-
вопорушення через сприяння формуванню 
сприятливої  слідчої  ситуації  для виявлен-
ня, фіксації , вилучення і дослідження до-
казів і пізнання супутніх учиненню й  роз-
слідуванню конкретного правопорушення 
явищ протидії  розслідуванню, відображен-
ня яких у матеріалах кримінального про-
вадження дає змогу розкрити ї х вплив на 
формування доказів [14, с. 35, 36].
Враховуючи сутність понять кримі-

налістичного забезпечення та подолання 
протидії розслідуванню, можна сформува-
ти визначення криміналістичного забез-
печення діяльності слідчого (дізнавача) з 
виявлення та подолання протидії розсліду-
ванню. Зокрема, В.М. Плетенець правиль-
но підкреслює, що концепція криміналіс-
тичного забезпечення подолання протидії  
досудовому розслідуванню є комплексним 
поняттям та розглядається як галузь на-
укового знання, практична діяльність із 
реалізації  й ого рекомендацій  і положень та 
складова навчальної  дисципліни. У такий 
спосіб учений пропонує під криміналістич-
ним забезпеченням подолання протидії 
досудовому розслідуванню розуміти сукуп-
ність взаємопов’язаних між собою дій , що 
складаються з розробки криміналістичних 
рекомендацій ; ознай омлення суб’єктів роз-
слідування з можливостями застосуван-
ня наукових розробок засобів та методів 
протидії ; використанням уповноваженими 
особами правоохоронних органів криміна-
лістичних рекомендацій  у практиці вияв-
лення та розслідування кримінальних пра-
вопорушень [15, с. 54].

Висновки
Отже, криміналістичне забезпечення 

діяльності слідчого (дізнавача) з виявлення 
та подолання протидії розслідуванню – це 
поєднання теоретичного та практичного 
аспектів діяльності з визначення форм про-
тидії досудовому розслідуванню та спосо-
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бів її виявлення та подолання; розроблен-
ня криміналістичних рекомендацій щодо 
оптимального використання слідчим (ді-
знавачем) тактични х прийомів, тактичних 
комбінацій і тактичних операцій при вияв-
ленні, нейтралізації та подоланні протидії 
розслідуванню; формування в слідчого (ді-
знавача) знань про способи протидії розслі-
дуванню й відповідні їм методи виявлення 
і подолання, а також вироблення навиків 
своєчасного та правильного використання 
криміналістичних напрацювань під час ви-
явлення й усунення протидії розслідуван-
ню кримінальних правопорушень. 
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Semenogov V.V. 
FORENSIC SUPPORT OF THE 

ACTIVITY OF THE INVESTIGATOR 
(INQUIRER) TO IDENTIFY AND 

OVERCOME OPPOSITION TO THE 
INVESTIGATION

In the article has been emphasized that 
one of the ways to ensure the effectiveness of 
criminal proceedings is proper forensic sup-
port of the activity of the investigator (inves-
tigator) to identify and overcome opposition 
to the investigation. It has been noted that 
countering the investigation of criminal of-
fenses is a purposeful activity of the offender 
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and/or other interested persons, which can 
be implemented at any stage of the commis-
sion of an illegal act and/or at the stage of 
a pre-trial investigation in order to prevent 
law enforcement offi cers from establishing all 
the circumstances of the commission of the 
offense and solving the task criminal pro-
ceedings. It has been emphasized that one of 
the main tasks to be solved by the investiga-
tor (inquirer) during the pre-trial investiga-
tion is the timely identifi cation and taking of 
the necessary measures aimed at overcoming 
opposition to the investigation of criminal 
offenses. It has been established that over-
coming opposition to the investigation of 
criminal offenses is a peculiar way of creat-
ing a favorable environment for the effective 
implementation of criminal proceedings, a 
way of optimizing the activities of the investi-

gator (inquirer) in order to solve the tasks of 
criminal proceedings defi ned by the criminal 
procedural legislation of Ukraine. It has been 
found that forensic security is, in its essence, 
a generalizing concept that combines theo-
retical and practical components of detection 
and pre-trial investigation of criminal of-
fenses. Taking into account the essence of the 
concepts of forensic support and overcoming 
resistance to the investigation, the defi nition 
of forensic support of the activity of the in-
vestigator (inquirer) to detect and overcome 
resistance to the investigation has been for-
mulated.

Keywords: opposition to the investigation 
of criminal offenses, detection and overcom-
ing of opposition to the investigation, forensic 
support, pre-trial investigation, criminal pro-
ceedings, investigator, inquirer.


