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ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП ДОПИТУ ПІДОЗРЮВАНОГО ПРИ 
РОЗСЛІДУВАННІ ВБИВСТВА ПО НЕОБЕРЕЖНОСТІ

При розслідуванні вбивств через необережність допити являють 
собою слідчі (розшукові) дії, на підготовку і проведення яких витрачається 
найбільше часу. За їх допомогою слідчий не тільки встановлює обставини, 
які необхідно довести, але й визначає напрямок пошуку нових доказів, а 
також перевіряє причетність до справи встановлених фактів та їх 
вірогідність [2, ст. 144 ]

Допит – це слідча дія, яка являє собою регламентований 
кримінально-процесуальними нормами інформаційно-психологічний 
процес спілкування осіб, котрі беруть у ньому участь, та спрямований на 
отримання інформації про відому допитуваному факти, що мають значення 
для встановлення істини у справі. [1,ст. 728 ] 

Вбивства через необережність, так само як інші злочини, 
розслідується в конкретних умовах часу та в певному, визначеному  місці. 
У результаті впливу зазначених чинників склaдається певна система 
взаємозв’язків. Вона, у свою чергу, характеризує конкретну обстановку, в 
якій здійснюють свої функції працівники поліції та інші особи, які задіяні 
у кримінальному провадженні. 

Під час підготовки до допиту в умовах слідчого ізолятора слідчий 
вже має початкове уявлення про допитуваного, і тому у нього є можливість 
звернути увагу на ті риси особистості, які можуть сприяти подальшому 
встановленню позитивного психологічного контакту або, якщо даний 
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контакт встановлено, більш детально вивчити особистість допитуваного 
шляхом проведення додаткових слідчих дій та оперативно-розшукових 
заходів.

Допит підозрюваних під час розслідувань вбивств з необережності 
може проводитися в безконфліктній чи в конфліктній ситуації. В цілому, 
ситуація допиту – це окрема слідча ситуація, що складається під час 
проведення слідчої дії. Безконфліктна ситуація характеризується повним 
або частковим поєднанням інтересів взаємодії слідчого і допитуваної 
особи, відсутністю протиріч у їх намірах і планах на даному етапі 
розслідування . 

Неправдивість показань виявляється в їх суперечності вже зібраним 
у справі доказам, які були підставами для затримання особи. У цій ситуації 
перед слідчим стоять два взаємно пов'язані тактичні завдання: 

1) викрити неправдивість показань; 
2) переконати допитувану особу дати правдиві показання.[3, ст. 94]
Під час проведення допиту необхідно застосовувати певні тактичні 

прийоми. У криміналістиці існують загальні тактичні прийоми допиту. До 
них відносять:

- встановлення психологічного контакту із допитуваним; 
- викладення показань у формі вільної розповіді;
- поставлення запитань; 
- пред’явлення доказів; 
- актуалізацію забутого в пам’яті допитуваного . [4, ст. 544]
Заходи підготовчого характеру слід виконувати таким чином:
– ретельне, повне і всебічне вивчення матеріалів кримінального 

провадження; 
– визначення черговості допиту (тобто кола осіб, які підлягають 

допиту, та послідовності їх проведення);
– одержання інформації про допитувану особу; 

– ознайомлення з деякими спеціальними питаннями;
– запрошення осіб, участь у допиті яких є обов’язковою;
– планування допиту; 

– визначення часу і місця проведення допиту;
– підготовка робочого місця для проведення допиту. [5, ст. 666]

Першим тактичним завданням слідчого на початку спілкування з 
підозрюваним, є аналіз інформаційного стану допитуваного. Тому 
встановлення психологічного контакту є важливою умовою проведення 
допиту при розслідуванні даної категорії справ. 

Здебільшого допит розпочинається з довільної розповіді 
допитуваного. Така розповідь дозволяє допитуваному в деталях відтворити 
при розповіді те, що і як саме він зрозумів, оскільки все сприйняте, у 
більшості випадків, являє собою єдину систему, а не окремі розрізнені 
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деталі, що можуть виникнути при запитально-відповідальній формі 
допиту. Така вільна розповідь хоч і не розкриває повною мірою інтерес 
слідчого, а лише дозволяє оцінити позицію і наміри допитуваного.

Таким чином, підготовчий етап допиту підозрюваного при 
розслідуванні вбивств з необережності є дуже інформаційною складовою, 
яка сприяє всебічному та ефективному розслідуванню злочину.
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ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО І ОПЕРАТИВНОГО ПРАЦІВНИКА ПРИ 
РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Взаємодія слідчого і органу дізнання має ґрунтуватися на суворому 
дотриманні та виконанні закону. При цьому варто мати на увазі не тільки 
відомчі норми, які регламентують взаємодію слідчого і органів дізнання 
органів внутрішніх справ, але і положення кримінально-процесуального 
закону, а також інших законів і спільних нормативних актів МВС України і 
Генеральної прокуратури України. Вимога дотримання законності в 


