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Повзик Євген Вікторович
асистент кафедри кримінального про-
цесу та оперативно-розшукової діяль-
ності Національного юридичного уні-
верситету імені Ярослава Мудрого, 
кандидат юридичних наук

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ УГОДИ ПРО ВИЗНАННЯ 
ВИНУВАТОСТІ

Одним із прогресивних положень КПК України є здійснення прова-
дження на підставі угоди про визнання винуватості, яке характеризується 
розширенням змагальності, диспозитивності, доцільності, процесуальною 
економією, що, у свою чергу, наближує його до світових стандартів, за-
безпечує його ефективність, доступність правосуддя, правову захищеність 
учасників кримінальних процесуальних відносин, однією з гарантій якої 
є законодавчо закріплені вимоги до змісту угоди про визнання винуватос-
ті, порядок її укладення, розгляду та затвердження.

Провадження на підставі угоди про визнання винуватості в певній 
мірі досліджені науковою доктриною, однак, на практиці зустрічають-
ся непоодинокі випадки неоднакового та неправильного застосування 
нормативних положень, що стосується питання укладення угоди. Це, 
у свою чергу, свідчить про актуальність дослідження питань, які сто-
суються змісту угоди про визнання винуватості, підстав та порядку її 
укладення.

Відповідно до ч. 4 ст. 469 КПК України угоду про визнання винува-
тості може бути укладено між підозрюваним, обвинуваченим та прокуро-
ром щодо кримінальних проступків та злочинів, внаслідок яких шкода 
завдана лише державним чи суспільним інтересам. Однак, щодо особли-
во тяжких злочинів угода може бути укладена лише за наявності наступних 
умов: ці злочини віднесені до підслідності Національного антикорупцій-
ного бюро України; підозрюваний, обвинувачений викриває іншу особу 
у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антико-
рупційного бюро України; інформація щодо вчинення такою особою зло-
чину буде підтверджена доказами. Зазначені умови є обов’язковими при 
укладенні угоди у провадженні стосовно особливо тяжких злочинів. Від-
повідно до п. 8 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду Укра-
їни з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про практику здійснення 
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судами кримінального провадження на підставі угод» від 11.12.2015 року1 
у провадженні на підставі угоди про визнання винуватості стосовно осо-
бливо тяжкого злочину підозрюваний, обвинувачений повинен до укла-
дення угоди про визнання винуватості (попередньо) викрити іншу особу 
у вчинені злочину, віднесеного до підслідності Національного антикоруп-
ційного бюро України (незалежно від ступеня тяжкості вчиненого остан-
нім злочину та в межах якого кримінального провадження здійснюється 
досудове розслідування).

На нашу думку, виконання умови щодо викриття іншої особи у вчи-
ненні злочину до укладення угоди про визнання винуватості може нега-
тивно вплинути на інтереси підозрюваного, обвинуваченого, який бажає 
укласти таку угоду. Це пов’язано з тим, що, виконавши зазначену умову, 
у прокурора не виникає обов’язку укласти угоду та направити її до суду. 
Відповідно, може скластися ситуація, коли прокурор отримавши інфор-
мацію, яка викриває іншу особу у вчиненні корупційного злочину, може 
продовжити досудове розслідування в загальному порядку та після його 
завершення направити обвинувальний акт до суду без угоди про визнання 
винуватості або під час судового розгляду не виявити бажання укласти 
таку угоду. За такої ситуації можуть залишитися незахищеними приватні 
інтереси підозрюваного, обвинуваченого щодо пом’якшення покарання, 
що, у свою чергу, може негативно вплинути на динаміку застосування 
досліджуваного інституту та рівень довіри до правоохоронних органів. 
Зважаючи на це, законодавцю доцільно врахувати інтереси підозрювано-
го, обвинуваченого при правовому регулюванні порядку укладення цієї 
угоди.

Відповідно до ст. 472 КПК України в угоді про визнання винуватості 
зазначаються: її сторони; формулювання підозри чи обвинувачення та його 
правова кваліфікація з зазначенням статті (частини статті) закону України 
про кримінальну відповідальність; істотні для відповідного кримінально-
го провадження обставини; беззастережне визнання підозрюваним чи 
обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні кримінального правопору-
шення; обов’язки підозрюваного чи обвинуваченого щодо співпраці у ви-
критті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою (якщо 
відповідні домовленості мали місце); умови часткового звільнення підо-
зрюваного, обвинуваченого від цивільної відповідальності у вигляді від-

1  Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод 
[Електронний ресурс] : Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних справ від 11.12.2015: офіц. веб-сайт. – Режим 
доступу: http://sc.gov.ua/ua/uzagalnennja_sudovoji_praktiki.html. – Заголовок з екрана.
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шкодування державі збитків внаслідок вчинення ним кримінального 
правопорушення; узгоджене покарання та згода підозрюваного, обвину-
ваченого на його призначення або на призначення покарання та звільнен-
ня від його відбування з випробуванням; наслідки укладення та затвер-
дження угоди, передбачені ст. 473 КПК України; наслідки невиконання 
угоди; дата укладення угоди та підписи сторін.

Отже, ст. 469 КПК України передбачено можливість укладення угоди 
про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним, обвинуваче-
ним. Однак, це не всі учасники кримінального процесу, які є сторонами цієї 
угоди. У провадженні на підставі угоди про визнання винуватості з момен-
ту ініціювання укладення такої угоди обов’язкову участь бере захисник 
підозрюваного, обвинуваченого (п. 9 ч. 2 ст. 52 КПК України), відомості 
щодо якого повинні бути зазначені в змісті угоди про визнання винуватості, 
яку він засвідчує своїм підписом. Угода про визнання винуватості також 
може укладатися, якщо підозрюваний, обвинувачений є неповнолітнім. 
У такому випадку угода укладається за участю його законного представни-
ка. При цьому, якщо неповнолітній досяг шістнадцятирічного віку, він має 
право укладати угоду самостійно, але за наявності згоди його законного 
представника. Якщо ж неповнолітній не досяг 16 років, угоду за його згодою 
укладає законний представник неповнолітнього. Про надання згоди на 
укладення угоди про визнання винуватості неповнолітнім, його законним 
представником обов’язково має бути зазначено в змісті угоди1. Якщо ж під-
озрюваний, обвинувачений не володіє мовою, якою здійснюється кримі-
нальне судочинство, то в такому кримінальному провадженні обов’язкову 
участь бере його перекладач. В такому разі, на нашу думку, доцільно скла-
дати та направляти до суду два примірника угоди про визнання винуватос-
ті, один з яких на рідній мові підозрюваного, обвинуваченого, який підпи-
сується перекладачем (ч. 4 ст. 29 КПК України). Разом з тим, вважаємо, 
в змісті угоди повинно бути зазначено та засвідчено підписом про те, що 
перекладач попереджений про відповідальність за завідомо неправильний 
переклад або за відмову без поважних причин від виконання покладених 
на нього обов’язків. Саме таке вирішення цього питання, на нашу думку, 
забезпечуватиме дотримання прав та захист інтересів підозрюваного, обви-
нуваченого, сприятиме його обізнаності щодо покладених на нього угодою 
про визнання винуватості обов’язків.

1  Про деякі питання здійснення кримінального провадження на піставі угод [Елек-
тронний ресурс]: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ від 15.11.2012 р. // ВССУ : офіц. веб-сайт. – 
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v1679740–12. – Заголовок з екрана.
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В змісті угоди про визнання винуватості обов’язково повинно бути 
зазначено формулювання підозри чи обвинувачення та його правова ква-
ліфікація із зазначенням статті (частини статті) закону України про кри-
мінальну відповідальність. При цьому, слід відзначити, що кваліфікація 
дій підозрюваного, обвинуваченого не може бути предметом домовленос-
тей сторін угоди про визнання винуватості, на відміну від американської 
моделі угоди про визнання вини, за якою обвинувачений визнає себе ви-
нним у вчиненні злочину в обмін на певні поступки держави – або сто-
совно можливості перекваліфікації злочину на менш тяжкий або суттєве 
зниження покарання (або разом обидві обставини). 

факультативним елементом змісту угоди за КПК України можуть бути 
обов’язки підозрюваного, обвинуваченого щодо співпраці у викритті 
кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою. Такі обов’язки 
можуть передбачати виконання дій, спрямованих на розкриття і розсліду-
вання злочину, викриття та кримінальне переслідування інших співучас-
ників вчинення правопорушення, розшук майна, отриманого в результаті 
вчинення правопорушення тощо.

Резнікова Олена Ігорівна
науковий співробітник Науково-до-
слідного інституту вивчення проблем 
злочинності імені акад. В. В. Сташиса 
НАПрН України, кандидат юридичних 
наук 

КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖЕРТВ 
(ПОТЕРПІЛИХ) ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ: 

СТОКГОЛЬМСЬКИЙ СИНДРОМ

Загальна декларація прав людини встановлює, що визнання гідності, 
рівних і невід’ємних прав людини – основа свободи, справедливості та 
миру [1]. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність 
і безпека в Україні – найвища соціальна цінність. Утвердження та забез-
печення її прав і свобод – головний обов’язок держави [2], виконанню 
якого нині перешкоджає збройний конфлікт. Так, боротьба за європейське 
майбутнє України відкрила нову сторінку в її історії, а людські жертви під 
час Революції Гідності стали аlea iacta est. Відданість українського на-
роду демократичним цінностям посилила геополітичну кризу і протисто-
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