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до пиТання виКориСТання неТрадиційних меТодів  
розСлідування злочинів

анотація. У даній статті досліджено сукупність існуючих наукових підходів видатних фахівців у галузі 
кримінально-процесуального права щодо законності застосування нетрадиційних засобів з метою отри-
мання доказів під час досудового розслідування та встановлення процесуального значення відомостей, 
отриманих за результатами такого використання. З цією метою було проаналізовано велику кількість 
теоретичних та практичних джерел як національного, так і світового масштабу. При дослідженні обраної 
теми було враховано актуальність впровадження застосування нетрадиційних методів досудового роз-
слідування в українське законодавство та запропоновано засоби забезпечення прав особи щодо яких за-
стосовуються такі методи.
Ключові слова: нетрадиційні методи розслідування злочинів, досудове розслідування, гіпнотерапія, 
фізіономіка, людська свідомість, докази, поліграф.
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To The quesTion oF use oF non-criTical meThods oF invesTigaTion oF crimes
summary. This article examines the totality of the existing scientific approaches of prominent specialists in 
the field of criminal procedural law regarding the lawfulness of the use of non-traditional means for obtaining 
evidence in the course of pre-trial investigation and establishing the procedural value of the information re-
ceived on the results of such use. To this end, a large number of theoretical and practical sources, both national 
and global, were analyzed. The analyzed sources focus on the advantages and disadvantages of introducing 
non-traditional methods for investigating crimes, the experience of using such methods in foreign law, and 
the practice of legislative consolidation of their use. The authors analyzed the most common non-traditional 
methods of investigation of crimes in the world and their evaluation, in particular, by prominent scholars in 
the field of criminal procedural law. The authors also suggested how to implement such methods in Ukrainian 
legislation, taking into account national legal realities. The authors outline the general definition of non-tradi-
tional methods for investigating crimes, and each of the methods discussed separately, the opinions of scholars 
regarding the feasibility of using such non-traditional methods in pre-trial investigation are given. Attention 
the authors also focused on the issue of research existing scientific approaches to the lawfulness of the use of 
non-traditional means for obtaining evidence in the pre-trial investigation and establishing the procedural 
value of information obtained from the results of such use. In the study of the chosen topic, the relevance of the 
introduction of non-traditional methods of pre-trial investigation into the Ukrainian legislation was taken into 
account and the means of ensuring the rights of the person for which such methods are applied are considered.
keywords: non-traditional methods of investigation of crimes, pre-trial investigation, hypnotherapy, 
physiognomy, human consciousness, evidence, polygraph.

Постановка проблеми. Кримінальна про-
цесуальна наука сьогодні досягла такого 

рівня розвитку, що відповідний науковий про-
грес зумовлює модифікацію вже відомих зло-
чинів, розвиток нових тенденцій у злочинності. 
У зв’язку з цим виникає потреба в оновленні сис-
теми способів отримання доказів у кримінально-
му провадженні. 

В деяких провідних країнах ще з 80-х років 
минулого століття активно використовуються 
нетрадиційні засоби отримання доказів в кри-
мінальному процесі [1, с. 197]. Українське за-
конодавство також, на наш погляд, потребує ре-
формування та чіткої регламентації можливості 
застосування таких засобів. Cаме це й зумовлює 
актуальність даного питання. 

аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Дослідженню проблемних питань викорис-
тання таких нетрадиційних засобів отриман-
ня інформації у кримінальному провадженні 
присвячено низку наукових праць таких відо-
мих вчених, як Р. Бєлкін, В. Бахін, В. Весель-
ський, А. Кавалієріс, В. Коновалова, Н. Карпов, 
О. Крючкова, В. Образцов, Є. Мальцев, О. Ларін, 

О. Лускатов, Т. Лускатова, А. Ратінов, М. Селіва-
нов, В. Стратонов, М. Строгович, В. Тертишник, 
В. Шепітько та ін.

виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак, й надалі зали-
шаються невизначеними деякі питання, які по-
требують подальшого розгляду та з’ясування. 
Зокрема, до них можна віднести доцільність 
впровадження нетрадиційних методів розсліду-
вання злочинів до національного законодавства, 
переваги та недоліки застосування таких мето-
дів та гарантування прав осіб, щодо яких такі 
методи використовуються.

метою статті є дослідження існуючих науко-
вих підходів щодо законності застосування не-
традиційних засобів з метою отримання доказів 
під час досудового розслідування та встановлен-
ня процесуального значення відомостей, отрима-
них за результатами такого використання.

виклад основного матеріалу. Варто по-
годитись із відомим вітчизняним правознавцем 
Л.Д. Удаловою у тому, що традиційні прийоми 
виявлення інформаційного стану суб’єкта й ви-
криття неправди можуть бути не завжди резуль-
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тативними. Наявний арсенал криміналістичних 
засобів та прийомів викриття винного певною мі-
рою обмежений, а межі їх застосування здебіль-
шого детермінуються обсягом зібраних у справі 
доказів і можливостями їх використання під час 
проведення слідчих дій [2, c. 3–4].

Саме тому в останні роки науковці та практи-
ки у галузі права виявляють неабиякий інтерес 
відносно нових, нетрадиційних засобів отриман-
ня інформації, які ґрунтуються на методах роботи 
із людською психікою за допомогою алгоритмів 
гіпнотерапії, кінесики, фізіономіки, психофізич-
них досліджень за допомогою поліграфа тощо.

На нашу думку, під поняттям нетрадиційних 
методів розслідування злочинів слід розуміти за-
сновані на спеціальних знаннях прийоми та спо-
соби, що мають допоміжний характер під час 
проведення слідчих дій. 

Є. Макаренко акцентує увагу на такому: 
«Якщо в основі наукових криміналістичних 
знань лежать філософські, то в основі нетради-
ційних – звичайні, донаукові практичні знання. 
Це спеціалізовані форми людської практики піз-
нання світу, досвід, який має вплив на науку, а 
також інші форми знання» [3, с. 247, 248].

Науковці у галузі кримінального права, зо-
крема, визначають такі загальні умови викорис-
тання нетрадиційних методів: 1) недостатність 
інформації, зібраної під час проведення досудо-
вого розслідування для розкриття кримінально-
го правопорушення; 2) залучення відповідних 
фахівців; 3) неупередженість використання та-
ких методів; 4) відомості, отримані нетрадицій-
ними методами розслідування злочинів, не мо-
жуть бути визнані доказами у кримінальному 
провадженні, а виступають лише як орієнтуюча 
інформація. 

Внаслідок проведених досліджень у середині 
60-х років XX ст. був розроблений метод «слідчо-
го» гіпнозу, що означає застосування методу гіп-
норепродукції (репродуктивного гіпнозу) для ак-
тивізації в пам’яті опитуваних осіб забутих ними 
важливих обставин кримінальної події [4, с. 12].

На підтримку застосування нетрадиційних 
методів доказування виступила О.Р. Росинська, 
яка нагадала, що початок використання прак-
тично будь-якого нового нетрадиційного методу 
в криміналістиці та судовій експертизі, як пра-
вило, викликає сумніви щодо його наукового об-
ґрунтування, і противники будують свої запере-
чення на явних помилках його використання. 
Проте в міру заглиблення та інтеграції знань 
у сферу розкриття та розслідування злочинів ці 
засоби і методи перетворюються, розробляються 
нові «власно криміналістичні» методики засто-
сування, вивчаються їх можливості у сфері до-
казування. З плином часу вони перестають на-
зиватися нетрадиційними та стають невід’ємною 
частиною криміналістики [5, с. 121].

Як свідчить практика країн Заходу, засто-
сування прийомів гіпнозу в діяльності судових 
і правоохоронних органів у процесі розслідуван-
ня злочинів і викриття винних у їх вчиненні дає 
змогу значно покращити динаміку розкриття 
кримінальних правопорушень [6, c. 184].

Характеризуючи гіпноз як один із нетрадицій-
них методів отримання значущої для криміналь-
ного провадження інформації, варто зазначити, 

що, на думку згадуваного нами Є.І. Макаренка, 
нетрадиційні методи – це «такі знання та ме-
тоди, які ще не здобули достатнього визнання 
і поширення, їх не можна віднести до загально-
наукових у науці, усталених і впроваджуваних 
у практику… Якщо в основі наукових криміна-
лістичних знань лежать філософські, то в основі 
нетрадиційних – звичайні, донаукові практичні 
знання. Це спеціалізовані форми людської прак-
тики пізнання світу, досвід, який має вплив на 
науку, а також інші форми знання».

Варто відзначити, що вже у той період проб-
лема використання гіпнозу при розкритті та роз-
слідуванні злочинів досліджувалася фахівцями 
з точки зору допустимості його використання 
у кримінальному судочинстві з позиції закону 
та моралі. 

До кінця 60-х років минулого століття було 
опубліковано всього декілька робіт із зазначе-
ної тематики. Значний інтерес до даної пробле-
ми проявили у 70-х роках правоохоронні органи 
США та інших країн.

Під гіпнозом розуміється стан специфічного сну 
чи звуженного сприйняття реальності з так званим 
відключенням критичного сприйняття та підвище-
ною чутливістю до зовнішнього впливу [7, с. 211].

Необхідність використання репродуктивного 
гіпнозу обумовлена тим, що потерпілий або свідок 
схильні до афектогеної амнезії, яка виражаєть-
ся у тому, що з пам’яті людини випадають події, 
пов’язані з сильним негативним хвилюванням. 

Вважаємо, що застосування гіпнорепродукції 
може кардинально вплинути на хід розслідуван-
ня злочину. Метод гіпнорепродукції базується на 
одній з найважливіших властивостей централь-
ної нервової системі – закріплювати тимчасо-
ву послідовність процесів, що в ній протікають, 
і тим самим зберігати можливість відтворення їх 
у майбутньому. 

Частина інформації, яку сприймає людина, 
фіксується на підсвідомому рівні, і у звичайному 
стані вона фактично не має доступу до неї, може 
навіть не здогадуватися про наявність у неї таких 
знань. В гіпнотичному стані такі дані стають більш 
доступними до усвідомлення та вербалізації, що 
робить можливим отримання від допитуваного 
максимально повної та достовірної інформації. 

Таким чином, на наш погляд, інформація, 
отримана в процесі гіпнорепродукції сама по собі 
доказового значення у кримінальному процесі 
не має, але вона може надати важливі відомості 
для розслідування злочину. 

Серед науковців думки щодо використання 
гіпнозу у кримінальному процесі діаметраль-
но розходяться. Узагальнюючи думки вчених, 
можна виділити такі негативні аспекти викорис-
тання гіпнозу: 1) можливість зловживання осо-
бливим станом загіпнотизованого шляхом наві-
ювання інформації [8, с. 238]; 2) «ненауковість» 
такого методу [9, с. 64–65]; 3) відсутність закон-
них підстав звернення до гіпнозу в інтересах 
суб’єктів кримінального процесу [10, с. 281].

Одночасно прихильники нетрадиційних ме-
тодів наводять такі доводи на користь гіпнозу: 
1) в ході опитування загіпнотизований зали-
шається суб’єктом кримінального процесу, збе-
рігаючи всі права та обов’язки; 2) такий метод 
ніколи не буде пріоритетним і може використо-
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вуватися тільки коли вже використані всі інші 
способи отримання інформації [11], що ніяким 
чином не порушує законний порядок розсліду-
вання, а лише доповнює його; 3) великий досвід 
та наукова обґрунтованість гіпнозу у медици-
ні, психіатрії та психології роблять можливим 
застосування такого методу у кримінальному 
процесі. Продовжуючи міркування у заданому 
руслі, відмітимо, що Л. Удалова висуває ціка-
ві пропозиції стосовно проведення гіпнозу, які 
спрямовані на усунення спірних питань по за-
стосуванню цього методу на практиці. Серед них:  
1) обов’язковість добровільної згоди особи, яка 
підлягає опитування, на проведення цієї проце-
дури; 2) гіпносеанс може проводитися виключно 
фахівцем-гіпнологом, який має медичну освіту 
за спеціальністю «лікар-психотерапевт», а також 
юридичну підготовку в галузі кримінального 
процесу та криміналістики; 3) необхідно забез-
печувати неупередженість гіпнолога та заборону 
навідних запитань, «введення в пам’ять» неправ-
дивої інформації; 4) обов’язкове відеофіксування 
гіпнорепродукційного сеансу; 5) якщо це не пе-
решкоджає проведенню сеансу, можлива при-
сутність понятих; 6) неможливість проведення 
сеансу з особою, яка має медичні протипоказан-
ня до цього; 7) заборона присутності оперативних 
та слідчих працівників при проведенні сеансу;  
8) фахівець-гіпнолог має попереджатися про не-
розголошення таємниці слідства; 9) можливість 
участі у процедурі захисника, педагога, перекла-
дача, до відома яких доведені умови та порядок 
проведення гіпнорепродукції [12, с. 51].

Окрему увагу варто приділити тим нетради-
ційним засобам доказування, які активно по-
чали входити у практику застосування в ході 
розслідування кримінальних правопорушень, 
зокрема, поліграфу, який є методом інструмен-
тальної діагностики емоційного напруження 
людини. Поліграф являє собою пристрій, при-
значений для одночасної реєстрації кількох фізі-
ологічних процесів (дихання, температура тіла, 
тиск, біотопи мозку, частота серцебиття тощо) на 
слова-подразники. В деяких зарубіжних країнах 
(наприклад, США, Германія, Франція) він ви-
користовується задля розуміння того, коли особа 
говорить неправду. В Україні послуги по детек-
ції брехні почали надавати з 1998 р.

 Поліграф вирізняється серед інших засобів 
тим, що його дієвість доведена, науково обґрун-
тована, принцип роботи пояснений досліджен-
ням внутрішньо-психічного ставлення організму 
до провокаційних запитань. Його прихильники 
спираються на те, що реакції організму в цілому 
не піддаються свідомому контролю людиною, до-
сліджувати результати його роботи може особа, 
яка має певну базу знань – поліграфолог.

 Багато науковців заперечують доцільність 
застосування даного засобу доказування, на-
голошуючи на тому, що навіть якщо вважати 
методики проведення вимірювань більш-менш 
досконалими, процес оцінювання результатів 
поліграфістом щоразу матиме суб’єктивний ха-
рактер, адже: 1) кожна людина індивідуаль-
на і по-своєму реагує на подразник-запитання;  
2) обставини, події, щодо яких від осіб будуть на-
магатися отримати певну інформацію, завжди 
відмінні від обставин інших подій, навіть доволі 

схожих, що унеможливлює повну типізацію всіх 
запитань; 3) люди по-різному можуть розуміти 
зміст запитань [13, с. 313]. 

Засади для широкого застосування поліграфа 
правоохоронними органами встановлені у Законі 
України «Про оперативно-розшукову діяльність» 
від 18 лютого 1992 р. № 2135-ХІІ. У ст. 8 цього За-
кону визначено право органів, які здійснюють опе-
ративно-розшукову діяльність, допитувати осіб за 
їх згодою, але інформацію, отриману в такий спо-
сіб, суд не приймає як доказ, вона лише слугує орі-
єнтиром для збору офіційних доказів [14]. 

Прийняття окремого закону та внесення змін 
до Кримінального процесуального кодексу Укра-
їни щодо використання поліграфа сприяло би 
вирішенню низки питань, зокрема конкретизації 
сфери та порядку застосування цього науково-
технічного приладу й визначенню ролі отрима-
них результатів психофізіологічної експертизи 
з використанням поліграфа в системі доказів 
у кримінальному процесі.

При розслідуванні насильницьких злочинів 
нерідко використовують психологічний портрет 
злочинця та психологічні методи ідентифікації.

Чинне кримінальне процесуальне законо-
давство, існуючі нормативні документи безпосе-
редньо не регламентують діяльність зі складан-
ня психологічних портретів і їх використання 
в правоохоронній діяльності. При цьому, на наш 
погляд, необхідно говорити не виключно про 
психологічний профіль, а про комплексний роз-
шуковий портрет невідомого злочинця, до скла-
ду якого входитиме вся криміналістично зна-
чуща інформація, яку можна використати для 
розшуку.

А.А. Протасевич, наприклад, у типовій моделі 
пошукового портрета злочинця пропонує розгля-
дати три складові: 1) ознаки, що характеризують 
злочинця як об’єкт реального світу і як особис-
тість (соціально-демографічні, функціональні, 
психічні та ін.); 2) ознака типу зв’язків і відносин 
(відносин злочинця до потерпілого, викраденого 
майна, до місцевості, на якій розташоване місце 
скоєння злочину тощо); 3) ознаки злочинця як 
суб’єкта кримінальної активності і об’єкта, який 
бере участь у процесі слідоутворення (дії до, під 
час і після вчинення злочину, сліди на тілі, одязі 
злочинця і на об’єктах, з якими він контактував 
тощо) [15, с. 100–101].

У кінологічній одорології як аналізатор паху-
чих речовин використовується орган нюху служ-
бової собаки, яка робить вибірку людей за про-
бами їх пахучих речовин з повітря приміщень, 
де вони перебували хоча б 10-15 хвилин. Для 
надійної одорологічної вибірки достатньо декіль-
кох десятків кубічних міліметрів повітря з моле-
кулами пахучих речовин, які взяті з людини або 
пахучого сліду. В інструментальній одорології як 
аналізатори застосовуються фізико-хімічні при-
лади, які здатні виявляти спектр пахучих речо-
вин, реєструвати йога у вигляді ольфакгограми 
і детектувати з високою чутливістю окремі ком-
поненти запаху.

Калугін В.Ю., згаданий нами раніше, за-
значає, що одним із сучасних видів досліджень 
є фоноскопія, яка ґрунтується на фізіологічних 
особливостях органів мовного апарату людини 
в залежності від статі, віку, професії та інших 
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особливостей людини. Одержані дані викорис-
товуються для ідентифікації особи за голосом 
та вирішення інших криміналістичних завдань.

Особливої уваги для практичного застосуван-
ня заслуговують нетрадиційні методи розсліду-
вання злочинів, таких як ергономіка, кінетика.

Дослідження галузі ергономіки, яка комп-
лексно вивчає умови взаємодії людини, маши-
ни й середовища з метою забезпечення макси-
мальної ефективності життєдіяльності, безпеки 
та комфорту людини, складають інтерес для роз-
слідування окремих видів злочинів, наприклад, 
сексуальних вбивств: 70-90% з них відбувається 
через віктимну поведінку жертв.

Такий напрям наукових досліджень як кіне-
тика надає можливість отримати невербальну 
інформацію про людину шляхом дослідження 
поведінки при невербальному зв’язку у процесі 
спілкування з нею [16, с. 137].

Для того, щоб вирішити питання допустимості 
використання результатів нетрадиційних мето-
дів отримання інформації як доказів, необхідно 
визначити саме поняття доказу в криміналь-
ному процесі. Категорія «доказ» сформована на 
теорії відображення загальних властивостей ма-
терії. М.С. Строгович, наприклад, додає у пред-
мет доказування і проміжні факти, які сприяють 
слідству у з’ясуванні та встановленні окремих об-
ставин вчиненої події злочину [17].

висновки і пропозиції. Отже, слід зазна-
чити, що якщо розглядати свідомість людини 

як джерела доказів, особа здібна відобразити 
у пам’яті тільки ті події, в яких вона безпосе-
редньо брала участь, або ж спостерігала чи чула 
про них. Можливість навіювання та «введення 
в пам’ять» людини необхідної інформації ще де-
тально не вивчена. Тому умовно можна розгля-
дати результати застосування нетрадиційних 
методів значущими для кримінального прова-
дження фактами. На нашу думку, дані, отримані 
таким шляхом, можуть стати важливим чинни-
ком у формуванні доказової бази відносно події 
зареєстрованого кримінального правопорушен-
ня, а відповідно можуть вважатися доказами. 

Щодо питання гарантування прав допитува-
ної особи та «можливість» її реалізувати свої пра-
ва, то задля забезпечення цього слід, на нашу 
думку, внести зміни до статті 52 КПК, а саме га-
рантувати обов’язкову участь захисника, та у по-
дальшому прийняти закон, що регламентує про-
цесуальні аспекти використання нетрадиційних 
методів при досудовому розслідування.

Адже використання нетрадиційних засобів 
розслідування не повинно порушувати права 
та свободи громадян та одночасно відповідати 
наступним умовам: 1) добровільна згода опиту-
ваної особи; 2) вказані методи можна застосо-
вувати тільки до психічно та фізично здорових 
людей; 3) недопустимість завдання шкоди опиту-
ваній особі; 4) пред’явлення результатів застосу-
вання методу опитуваній особі; 5) використання 
відеозапису. 
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