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ВЕРИФІКАЦІЯ ТА ВАЛІДАЦІЯ НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

Злочинна подія як акт, що спричинив певні кримінальні наслідки, привертає 
до себе пильну увагу у зв’язку з необхідністю обробки різної інформації, яку недо-
статньо опрацювати традиційними методами й способами. Окрім того, у науковій 
сфері давно визнаний поділ криміналістичної інформації на вербальну та невер-
бальну, що зумовлює застосування особливих методів і прийомів їх дослідження. 
Тому при цьому, окрім криміналістичних можливостей, у нагоді стають досягнен-
ня у сфері інших наук та пристосування їх до потреб слідчої й судової практики. 
На наше переконання, ефективним у процесі аналізу та оцінки може бути засто-
сування таких методів, як верифікація й валідація. Про це свідчить вдала практи-
ка застосування згаданих методів у наукових дослідженнях будь-якої інформації.  
У цьому разі не є винятком також криміналістично значуща інформація. На сьо-
годні цьому питанню більше приділено уваги в межах дослідження невербальної 
комунікації в працях таких авторів, як Ю.О. Алфьоров, В.Є. Горюнов, Д.І. Бедня-
ков, Р.С. Бєлкін, О.М. Васильєв, Я.В. Коміссарова, В.О. Образцов, Т.Ю. Рзаев, 
М.П. Яблоков та інші. Однак недостатньо розкрито зміст цих методів у синтезі як 
вербальної, так і невербальної інформації, що саме потребує подальшого розгляду.

Метою статті є аналіз методів верифікації та валідації на досудовому розсліду-
ванні з визначенням їх властивостей, об’єктів, суб’єктів і сфери дослідження. Крім 
того, варто визначити їх риси, обґрунтувати доцільність у ході обробки криміна-
лістично значущої інформації.

На досудовому розслідуванні в слідчого постійно існує нагальна потреба в оцін-
ці інформації (даних/відомостей), що надходить із різних джерел. При цьому слід-
чий використовує велику кількість криміналістичних методів, серед яких важли-
ве місце, на нашу думку, посідають верифікація та валідація. Під верифікацією 
на досудовому розслідуванні розуміється окремий криміналістичний метод (в ін-
терпретації методу верифікації кримінального провадження), за допомогою яко-
го здійснюється індивідуальна інформаційна взаємодія учасників щодо реалізації 
мети зі встановлення істини в кримінальному провадженні, тобто відповідності 
отриманих результатів досудового розслідування фактичним обставинам злочин-
ної події, що мала місце [2, с. 37–40; 3, с. 293–298; 4, с. 216–218; 5, с. 110–112]. Ва-
лідація на досудовому розслідуванні – це криміналістичний метод (в інтерпретації 
методу верифікації кримінального провадження), що дає змогу оцінити отриману 
інформацію в аспекті дотримання процесуальних норм, криміналістичних правил 
і рекомендацій щодо перебігу й результатів досудового розслідування.

Інформацію на досудовому розслідуванні варто розглядати крізь призму кримі-
налістики, де прийнято поділяти її на два основні види: орієнтуючу (непроцесуаль-
ну) і доказову (процесуальну) [6].

Ці види відносять до криміналістично значущої інформації. Вона може бути поді-
лена на вербальну та невербальну, тобто таку, що виражається в усній чи письмовій 
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формі, а також у формі певних невербальних символів. Отже, маючи подвійну мету 
дослідження, ми використовуємо ці криміналістичні методи опрацювання інфор-
мації для перевірки достовірності встановлених обставин фактичним обставинам 
злочинної події та для перевірки законності й допустимості отримання інформації 
відповідно до процесуальних норм, криміналістичних правил і рекомендацій.

Таким чином, верифікація на досудовому розслідуванні проводиться шляхом 
зіставлення відповідності встановлених обставин перебігу та результатів злочин-
ній події, що мала місце, а валідація проводиться шляхом аналізу дотримання 
вимог процесуальних норм, криміналістичних правил і рекомендацій у ході досу-
дового розслідування та під час фіксації отриманого результату. При цьому спів-
відношення верифікації й валідації на досудовому розслідуванні щодо конкретної 
злочинної події відбувається шляхом паралельного зіставлення (верифікація та 
валідація), тобто накладення їх на досудове розслідування, а потім і на злочинну 
подію, що мала місце.

Відповідно до змісту наведених методів варто виокремити окремі їх властиво-
сті: інформативність, об’єктність, інструментальність, суб’єктність, процесуальну 
відповідність, криміналістичну відповідність, статичність, динамічність, сфер-
ність, доказовість, ефективність, результативність.

Отже, коли ми говоримо про верифікацію, то маємо на увазі перевірку достовір-
ності встановленої інформації щодо її відповідності дійсності, а коли про валіда-
цію – перевірку процесу отримання інформації щодо дотримання процесуальних 
норм, криміналістичних правил і рекомендацій. У них наявний спільний об’єкт 
дослідження – перебіг і результати досудового розслідування, однак різні джерела 
інформації та засоби її отримання й перевірки. Так, за верифікації це інформація, 
що є в наявності (акти, відгуки, характеристики, показання, висновки експертизи 
тощо), а за валідації – процесуальні норми, криміналістичні правила й рекомен-
дації. Суб’єкти під час верифікації та валідації (верифікатори, валідатори) єдині –  
учасники досудового розслідування (слідчий, прокурор, підозрюваний, потерпі-
лий та інші).

Відповідно до процесу під час верифікації здійснюється об’єктивна оцінка 
відповідності ходу й результатів досудового розслідування події, що мала місце,  
з урахуванням індивідуальних якостей і властивостей верифікатора на досудовому 
розслідуванні.

Під час валідації здійснюється як об’єктивна оцінка відповідності ходу й отри-
маних результатів процесуальним нормам з урахуванням індивідуальних якостей 
та властивостей валідатора на досудовому розслідуванні, так і об’єктивна оцінка 
відповідності ходу й отриманих результатів криміналістичним правилам та реко-
мендаціям з урахуванням індивідуальних якостей і властивостей валідатора на до-
судовому розслідуванні.

З позиції статики верифікація та валідація – це статичне дослідження (аналіз, 
зіставлення, порівняння тощо), а з позиції динаміки – динамічне дослідження 
(нові, додаткові й повторні процесуальні дії тощо).

А головне, на нашу думку, те, що ці можливості дослідження перебувають  
у таких нормах Кримінального процесуального кодексу України:
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– початок досудового розслідування;
– слідчі (розшукові) дії;
– негласні слідчі (розшукові) дії;
– повідомлення про підозру;
– зупинення досудового розслідування;
– закінчення досудового розслідування;
– досудове розслідування кримінальних проступків;
– оскарження рішень, дій чи бездіяльності.
Питання, які вирішують ці методи, також відмінні. Наприклад, під час вери-

фікації здійснюється встановлення всіх обставин злочинної події на досудовому 
розслідуванні, виконання завдання кримінального провадження на досудовому 
розслідуванні, а під час валідації – встановлення всіх обставин злочинної події на 
досудовому розслідуванні з дотриманням процесуальних норм, криміналістичних 
правил і рекомендацій, ефективне виконання завдання кримінального проваджен-
ня на досудовому розслідуванні. Тому зазвичай верифікація відповідає на ключове 
питання про те, чи відповідає процес досудового розслідування та встановлена ін-
формація фактичним обставинам події, що мала місце, а валідація у свою чергу – 
на питання про те, чи дотримані на досудовому розслідуванні процесуальні норми, 
криміналістичні правила й рекомендації.

При цьому висновки цих методів також специфічні. Зокрема, під час верифі-
кації встановлюється достовірність чи недостовірність (істинність/неістинність) 
отриманої інформації щодо відповідності дійсності (події, що мала місце), а під час 
валідації – дотримання чи недотримання процесуальних норм, криміналістичних 
правил і рекомендацій.

Підсумовуючи викладене, ми говоримо про два кореляційні складники верифі-
кації та валідації:

1) об’єктивний (процесуальні норми, криміналістичні правила й рекомендації, 
ситуаційна обстановка злочинної події, ситуаційна обстановка досудового розслі-
дування);

2) суб’єктивний (діяльність учасників досудового розслідування (верифікато-
рів, валідаторів)).

Своєчасність та ефективність застосування зазначених методів залежать від 
належного їх поєднання за розуміння спільного й відмінного між вербальною та 
невербальною інформацією. При цьому злочинна подія в аспекті вербально-невер-
бальної інформації виступає як передумова правильного вирішення завдань досу-
дового розслідування щодо встановлення всіх обставин події, яка мала місце. Вод-
ночас досягнення адекватного результату на досудовому розслідуванні залежить 
переважно від особистих і професійних якостей слідчого в поєднанні з якостями та 
властивостями інших учасників досудового розслідування. Так, саме на практиці 
залежно від учасників кримінального провадження у вигляді якісно-кількісних 
показників ми бачимо суттєву користь від застосування саме цих методів. Тобто 
слідчий, застосовуючи верифікацію, зможе перевірити, чи відповідають встанов-
лені в ході допиту обставини та її фіксований результат події, що мала місце в ми-
нулому. Під час застосування валідації слідчий може бути впевнений у тому, що 
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перебіг допиту та його фіксований результат не порушують Кримінальний проце-
суальний кодекс України та не суперечать криміналістичним правилам і рекомен-
даціям.

Процес застосування цих методів слідчим варто продемонструвати на прикла-
дах проведення слідчих (розшукових) дій, наприклад обшуку [7, с. 152–162]. Від-
повідно, ми отримаємо два приклади: верифікацію обшуку та валідацію обшуку.

Приклад 1 «Верифікація обшуку». Завдання: верифікувати хід обшуку в до-
судовому розслідуванні. Засоби: інформація (відомості/дані), що є в наявності 
(протоколи, висновки експертизи, акти, схеми, характеристики, заяви, показання 
тощо). Процес: перевірка криміналістичними засобами відповідності отриманої ін-
формації події, що мала місце. Результат верифікації: відповідність чи невідпо-
відність (достовірність/недостовірність) отриманої інформації в ході обшуку події, 
що мала місце (протокол і додатки до нього тощо).

Приклад 2 «Валідація обшуку». Завдання: валідація перебігу обшуку на досу-
довому розслідуванні. Засоби: процесуальні норми, криміналістичні рекомендації 
та правила. Процес: перевірка дотримання процесуальних норм, криміналістич-
них рекомендацій і правил у ході обшуку. Результат валідації: відповідність чи 
невідповідність процесуальним нормам, криміналістичним рекомендаціям та пра-
вилам ходу обшуку (протокол і додатки до нього тощо).

Отже, верифікація на досудовому розслідуванні – це метод підтвердження того, 
що хід і результати досудового розслідування відповідають дійсним обставинам 
події, що мала місце. А валідація на досудовому розслідуванні – це метод перевір-
ки того, чи правильно й у повному обсязі дотримані процесуальні норми, кримі-
налістичні правила та рекомендації на досудовому розслідуванні. Тому важливо  
у зв’язку із зазначеним уникати недостовірності та невідповідності інформації, що 
отримана в ході досудового розслідування ще на ранніх стадіях. Інакше існує сут-
тєва ймовірність визнання дій учасника досудового розслідування незаконними.

Відповідно, ми спостерігаємо активну інтеграцію в криміналістику здобутків 
суспільних, технічних і природничих наук, які вдало синтезуються з уже визна-
ними й традиційними знаннями криміналістики, що дає змогу більш об’ємно  
та з різних сторін дослідити злочинну подію в ретроспективі [1, с. 109–112].

Дослідження верифікації й валідації на досудовому розслідуванні як самостій-
них методів криміналістики стало поштовхом для подальшого їх використання під 
час дослідження вербальної та невербальної інформації з окресленням особливос-
тей саме цих видів інформації. Однак їх значення й ефективність використання за-
лежать від властивостей, що охоплюють величезну площину в людській комуніка-
ції. Тому вчені завжди будуть намагатись удосконалити вже існуючі та впровадити 
нові методи пізнання інформації, а верифікація й валідація за своїми практичними 
показниками посідатимуть одне з ключових місць у цьому напрямі.
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Анотація
Ващук О. П. Верифікація та валідація на досудовому розслідуванні. – Стаття.
Статтю присвячено дослідженню верифікації та валідації на досудовому розслідуванні. На під-

ставі їх термінологічного визначення виокремлено такі складники цих криміналістичних методів у 
межах дослідження невербальної інформації, як об’єкт і суб’єкт, сфера дослідження та можливі ре-
зультати. Обґрунтовано мету використання саме цих методів опрацювання інформації на досудовому 
розслідуванні. Наведено приклади типової верифікації й валідації. Окреслено проблеми негативних 
висновків верифікації або валідації та можливі способи їх ефективного вирішення на ранніх стадіях 
досудового розслідування.

Ключові слова: верифікація, валідація, досудове розслідування, невербальна інформація,  
криміналістична інформація, криміналістика, злочинна подія.

Аннотация
Ващук О. П. Верификация и валидация на досудебном расследовании. – Статья.
Статья посвящена исследованию верификации и валидации на досудебном расследовании.  

На основании их терминологического определения выделены такие составляющие этих криминали-
стических методов в рамках исследования невербальной информации, как объект и субъект, сфера ис-
следования и возможные результаты. Обоснована цель использования именно этих методов обработки 
информации на досудебном расследовании. Приведены примеры типовой верификации и валидации. 
Обозначены проблемы негативных выводов верификации или валидации и возможные способы их эф-
фективного решения на ранних стадиях досудебного расследования.

Ключевые слова: верификация, валидация, досудебное расследование, невербальная информация, 
криминалистическая информация, криминалистика, преступное событие.

Summary
Vaschuk O. P. Verification and validation of the prejudicial investigation. – Article.
The article investigates verification and validation of the pre-trial investigation. Based on their ter-

minological definition singled out elements of forensic techniques within the study of nonverbal informa-
tion as object and subject, the exploration and possible outcomes. Grounded purpose use of these methods 
of processing information at the pre-trial investigation. Examples of typical verification and validation. 
Outlined the problem of negative conclusions verification or validation and possible ways to address them 
effectively in the early stages of pre-trial investigation.

Key words: verification, validation, pre-trial investigation, nonverbal information, forensic informa-
tion, criminal event.


