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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО  
РОВАДЖЕННЯ, ЯК ОДИН З ЧИННИКІВ ПОЛІПШЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  
 
Відповідно до положень Закону України «Про національну безпеку України» від 

21.06.2018р., державний суверенітет, територіальна цілісність, демократичний конституцій-
ний лад, економічна безпека, громадська безпека та інші життєво важливі національні інте-
реси, є тими об’єктами, захист яких від реальних і потенційних загроз невоєнного характеру 
покладається в основу забезпечення безпеки України. До того ж, Національна поліція є 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує громадську безпеку і порядок, охо-
рону прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидію злочинності, а також 
надає визначені законом послуги з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціаль-
них причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги [1]. 

Боротьба зі злочинністю, а саме з її організованими злочинними угрупуваннями, які 
вчиняють особливо тяжкі злочини проти основ національної безпеки України в сучасних 
умовах вимагає від правоохоронних органів вдосконалення не лише методів та способів 
документування такої протиправної діяльності, але й своєчасного та ефективного здійснен-
ня забезпечення безпеки учасників кримінального процесу, які співпрацюють з правоохо-
ронними органами та сприяють розслідуванню. 

Як правило такими учасниками виступають потерпілі, свідки, а іноді й підозрювані, 
обвинувачені, які з тих, або інших мотивів співпрацюють зі стороною обвинувачення. 

Водночас, на практиці існують непоодинокі випадки, коли з метою зміни показань на 
користь підозрюваного, обвинуваченого, або навіть взагалі відмови від дачі показань. До 
свідків та потерпілих особи, які протистоять розслідуванню, застосовують підкуп, фізичне, 
психічне насилля, або ж погрожують таким застосуванням. Нерідко, боячись незаконного 
впливу, свідки, потерпілі або відмовляються давати показання, або дають завідомо неправ-
диві свідчення [2 с, 125]. Доволі часто зустрічаються ситуації, коли свідки відмовляються 
давати показання чи ухиляються від процесуальних дій, змінюють свої попередні свідчення, 
надають неповні чи недостатньо чіткі показання з огляду на реальну чи потенційну загрозу 
застосування в ході кримінального провадження до них, членів їхніх сімей, близьких роди-
чів насильства чи інших форм протиправного впливу з  боку зацікавлених осіб [3]. 

Вкрай важливим аспектом не лише розкриття і успішного розслідування злочинів 
проти основ національної безпеки України, але й відповідного покарання винних у їх вчи-
ненні, є готовність свідків, потерпілих, а також, підозрюваних, обвинувачених, які з тих, або 
інших мотивів співпрацюють зі стороною обвинувачення допомагати слідству.  

Під час відповідних кримінальних проваджень проводяться різні слідчі та негласні слі-
дчі (розшукові) дії, мета яких — отримання достовірних відомостей та з’ясування фактів що-
до обставин злочину. За наявності відповідних умов найбільшу допомогу слідству щодо зби-
рання доказів та їх перевірки і використання надають вказані вище учасники кримінального 
процесу. Цей факт призводить до того, що певні злочинні угрупування вчиняють тиск на цих 
учасників, погрожуючи їм чи їх близьким. Зважаючи на специфіку вказаних злочинів і тяж-
кість покарання, яке передбачене законодавством про кримінальну відповідальність, ймовір-
ність вжиття злочинцями заходів з протидії розслідуванню та здійснення незаконного впливу, 
аж до знешкодження учасників кримінального провадження є дуже високою. 

Адже положеннями чинного КПК України з питань безпосередності дослідження до-
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казів отриманих під час досудового розслідування, у тому числі й наданих органам слідства 
показань, досліджуючи докази суд зобов’язаний обґрунтовувати свої висновки лише за до-
помогою тих показань, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання(п. 16 ч. 1 
ст. 7 та ч. 4 ст. 95 КПК) [4]. Вказана законодавча вимога покладає на сторону обвинувачен-
ня обов’язок забезпечити присутність під час судового розгляду свідків обвинувачення. І 
саме тому, все більшої актуальності набуває інститут забезпечення безпеки осіб, які нада-
ють такі показання. Безперечно, що такий учасник процесу погодиться надавати правдиві 
показання у суді тільки у випадку впевненості не лише у своїй безпеці, але й безпеці своєї 
сім’ї [2]. 

Наявний в Україні інститут забезпечення безпеки учасників кримінального судочин-
ства нажаль є недостатньо ефективним. 

На сьогодні основним нормативно-правовим актом України у  сфері регулювання пи-
тань забезпечення безпеки учасників кримінального провадження будь-якої категорії, є За-
кон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинс-
тві» N 3782-XII  від 23 грудня 1993 року зі змінами і доповненнями на 08.10.2016 року.  Са-
ме він регламентує підстави та порядок здійснення правоохоронними органами України 
правових, організаційно-технічних, інших заходів, спрямованих на захист від протиправних 
посягань життя, здоров’я, житла і майна осіб, які беруть участь у виявленні, попередженні, 
припиненні, розкритті або розслідуванні злочинів чи судовому розгляді кримінальних пра-
вопорушень. До підстав вжиття заходів забезпечення безпеки ст. 20 Закону відносить наяв-
ність даних, що свідчать про наявність реальної загрози життю, здоров’ю, житлу і майну 
визначених законом учасників кримінального процесу. А приводами для вжиття заходів 
забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, членів їх сімей та близьких 
родичів є: 1) заява учасника кримінального судочинства, члена його сім'ї або близького ро-
дича; 2) звернення керівника відповідного державного органу; 3) отримання оперативної та 
іншої інформації про наявність загрози життю, здоров'ю, житлу і майну зазначених осіб [5].  

Міжнародні законодавчі акти, які є частиною законодавства України, також передба-
чають необхідність забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства. Так, Кон-
венція Організації Об'єднаних Націй проти корупції, 31.10.2003 року, що ратифікована 
Україною 18.10.2006 року передбачає положення щодо захисту свідків, експертів і потерпі-
лих, а також захисту осіб, які повідомляють компетентним органам про будь-які факти, по-
в'язані зі злочинами, передбаченими цією Конвенцією. До таких заходів відносяться: 1) фі-
зичний захист вказаних осіб,тією мірою, якою це необхідно й практично можливо, у тому 
числі для їхнього переселення в інше місце, і прийняття таких положень, які дозволяють, у 
відповідних випадках, не розголошувати інформацію, що стосується особи та місцезнахо-
дження таких осіб, або встановлюють обмеження щодо такого розголошення інформації; 
2) прийняття правил доведення, які дозволяють свідкам та експертам свідчити в такий спо-
сіб, який забезпечує безпеку таких осіб. Наприклад, дозвіл свідчити за допомогою засобів 
зв'язку, таких як відеозв'язок або інші відповідні засоби; 3) укладання з державами-
учасницями договорів або домовленостей про переселення вказаних осіб (ст. 32-33) [6]. 

Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності, 2000 року, яка 
ратифікована Україною 02.04.2004 року передбачає положення щодо захисту свідків, поте-
рпілих, а також, заохочування осіб, які беруть або брали участь в організованих злочинних 
групах, до: 1) надання ними інформації, корисної для компетентних органів, з метою розс-
лідування і доведення у зв'язку з такими питаннями, як: а) ідентифікаційні дані, характер, 
членський склад, структура, місцезнаходження або діяльність організованих злочинних 
груп; б) зв’язки, в тому числі міжнародні зв’язки, з іншими організованими злочинними 
групами; в) злочини, що вчинені або можуть бути вчинені організованими злочинними гру-
пами; г) надання фактичної, конкретної допомоги компетентним органам, що може сприяти 
позбавленню організованих злочинних груп їхніх ресурсів або доходів від злочинів (ст. 24-
26 Конвенції) [7]. 

Водночас, анексія Криму, часткова окупація Донецько-Луганської областей, наяв-
ність «тіньової економіки», контрабанди, розвідувально-підривна діяльність спец служб 
іноземних держав тощо вимагає удосконалювати завдання з покращення системи забезпе-
чення національної безпеки України з урахуванням таких впливів [8]. До напрямків з пок-
ращення забезпечення безпеки учасників кримінального процесу доцільно віднести: 
1) створення окремої централізованої службу по захисту вказаних учасників кримінального 
процесу 2) передбачення кримінальної відповідальності за дії щодо залякування таких уча-
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сників кримінального процесу, і чим цінніші та вагоміші показання такого учасника, тим 
суворіше повинно бути покарання; 3) вжиття необхідних законодавчих та практичних захо-
дів для стимулювання свідків, потерпілих, а також підозрюваних, обвинувачених, які з тих, 
або інших мотивів співпрацюють зі стороною обвинувачення добровільно надавати правди-
ві свідчення у суді; 4) забезпечення таємниці провадження всіх етапів процедур щодо при-
йняття, здійснення, зміни та скасування заходів захисту. За порушення якої також має пе-
редбачатись кримінальна відповідальність. 

Водночас, заходи по захисту кожного учасника процесу, який підпадає під відповідну 
програму захисту, напряму повинні залежати від важливості зробленого у справу внеску 
таким учасником. Більш того, якщо «цінний свідок» чи особа, яка співпрацює зі слідством у 
справі щодо викриття злочинців, які вчинили злочини проти Національної безпеки України 
є один, то навіть, якщо відсутня заява такого учасника про забезпечення безпеки, доцільно 
все одно, як найшвидше брати таку особу під відповідний захист.  
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КОНФЛІКТНІ СИТУАЦІЇ ЯК ПОЧАТОК ПРОТИДІЇ  

ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННЮ 
 

Виникнення кoнфлiктних ситуацій є oб’єктивним i поширеним явищем процесу роз-
слідування де стикаються протилежні за змістом інтереси сторін (обвинувачення та захисту) 
учасників кримінального провадження. 

У словнику російської мови під редакцією С. І Ожегова конфлікт визначається як зіт-
кнення, суттєві розбіжності, суперечка [1, с. 237].  

Конфліктна ситуація значно ускладнюється у випадку формування у сторін особис-
того несприйняття опонента та може «вилитися» у здійснення протидії досудовому розслі-
дуванню з боку як учасників кримінального провадження, так й інших зацікавлених у від-
повідних результатах осіб.  

За даними С. К. Побережного у 94,7% вивчених кримінальних справ були відсутні 
дані про наявність конфліктних ситуацій [2, с. 82]. У той же час наведені відомості не 
відображують реальної картини, що наразі утворилась в кримінальному судочинстві 
України. 

Так, з матеріалів кримінального провадження, досить складно виявити факт наяв-


