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Постановка проблеми. Процес доказу-
вання являє собою пізнання фактів і обставин, 
які є об’єктами пізнавальної діяльності для слід-
чого та судді. Пізнавальний процес не можна ро-
зглядати у відриві від соціальних факторів. Пі-
знання у процесі доказування необхідно розгля-
дати як єдність логіко-гносео-логічного, соціаль-
ного та психологічного аспектів. Враховуючи, 
що кримінально-процесуальне пізнання, части-
ною якого є збір і оцінка доказів, має ще й засві-
дчувальну сторону та проявляється у процесуа-
льній формі, тому пізнавальну діяльність проку-
рора необхідно розглядати як єдність логіко-
гносеологічних, соціальних, психологічних та 
процесуальних факторів. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Проблема внутрішнього переконання прокурора 
була об’єктом дослідження вітчизняних і зарубі-
жних учених, зокрема, І.Я. Фойницького, Н.В. 
Жогіна, А.Р. Ратинова, В.Е. Коновалової, В. Я. 
Марчака, В.Ю. Шепітько, В.Д. Берна, М.М. Ми-
хєєнка, С.М. Смокова, М.І. Єнікєєва та ін. Утім, 
науковці досліджували це питання переважно у 
кримінально-процесуальному ключі, з погляду 
юридичної психології питання не вивчалось. 

Мета статті – визначення змісту та струк-
тури поняття внутрішнього переконання проку-
рора та його ролі у процесі доказування. 

Виклад основного матеріалу. Внутрішнє 
переконання прокурора – це складне багатогран-
не поняття, яке виступає як передумова, як про-
цес і як результат пізнавальної діяльності слідчо-
го. Суттєву роль у формуванні внутрішнього пе-
реконання відіграють такі різні за своєю сутніс-
тю поняття, як інтуїція та правосвідомість. Вод-
ночас внутрішнє переконання слідчого є осно-
вою для формування висновків у справі. 

У юридичній літературі відсутня єдина по-
зиція науковців відносно природи та змісту по-
няття внутрішнього переконання, а також факто-
рів, що впливають на формування останнього. 
Власне, поняття внутрішнього переконання про-
курора та суду формувалося на основі теорії ві-

льної оцінки доказів з середини ХІХ ст.. В Укра-
їні це поняття стало предметом прискіпливої 
уваги в період розробки та першого досвіду за-
стосування Статуту кримінального судочинства 
1864 року. Зрештою, поняття внутрішнє переко-
нання досліджувалось в аспекті характеристики 
та оцінки доказів у різних системах криміналь-
ного процесу. В дореволюційній процесуальній 
літературі всіляко підкреслювалось, що оцінка 
доказів «за внутрішнім переконанням і совістю» 
- це не вирішення справи «відповідно до власних 
вражень (почуттів) або на вільний розсуд». Як 
відзначав відомий російський юрист ХІХ ст. І.Я. 
Фойницький, «для того, щоб внутрішнє переко-
нання не перейшло в особистісне свавілля, закон, 
не обмежуючи суддю легальними правилами, 
піклується про формування його переконання, 
забезпечуючи певні умови і порядок,  при яких 
будь-яка розсудлива людина при тих самих умо-
вах і обставинах дійде тих самих висновків, що й 
суддя. Правила подібних умов і порядку мають 
високе значення: вони встановлюють межу між 
свободою судді та  суддівським свавіллям» [1].  

І.Я. Фойницький та наукова громада юрис-
тів ХІХ ст. були тотожні у визначені принципів 
формування внутрішнього переконання проку-
рора: робити висновки на підставі доказів, пере-
вірених у порядку, передбаченому законом; роз-
глядати, вивчати й оцінювати всі докази по спра-
ві; оцінювати докази в їх сукупності, а також 
оцінювати кожен доказ відповідно до його при-
роди та зв’язку зі справою. 

Отже, науковці розглядали поняття «внут-
рішнє переконання» не як явище, що осяяло 
суб’єкт оцінки доказів, а як акт мислення, пов'я-
заний з усвідомленням обставин справи, що й 
виступає основним критерієм формування пере-
конання прокурора.  

Напрацювання дореволюційних учених 
щодо поняття внутрішнього переконання було 
сприйнято й радянськими процесуалістами: 
«внутрішнє переконання прокурора або судді – 
це розумна впевненість у правильності їх висно-
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вків по справі, досягнута ретельним та всебічним 
дослідженням обставин справи і походить від 
достовірно встановлених обставин справи», - 
відзначав радянський дослідник теорії доказів 
Н.В. Жогін [2, с. 221].  

З психологічного погляду, переконання – 
це впевненість, відсутність сумнівів у істинності 
висновків. Сумнів, як складний психічний стан 
включає «усвідомлення недоведеності, не пере-
конаності, переживання незадоволення тим, що 
видається за істину, за вирішення поставленого 
завдання» [2, с. 15]. Як вважає основоположних 
кримінальної психології А.Р. Ратинов, у процесі 
доказування сумніви відіграють позитивну роль, 
оскільки стимулюють до пошуку нових даних з 
метою спростування сумнівів. Відповідно до пси-
хологічної термінології почуття впевненості та 
сумніву є інтелектуальними емоціями. Отже, внут-
рішнє переконання характеризує психічний стан 
суб’єкта доказування, тобто не тільки прокурора 
або судді, але й інших учасників цього процесу й 
тому з повним правом може вважатися елементом 
основ психології доказування [2, с.16]. 

Вітчизняні науковці відзначають, що в 
кримінально-процесуальному законі відносно 
оцінки доказів використовується поняття «внут-
рішнє переконання прокурора» [4, 5]. Переко-
нання, як відношення суб’єкта до своїх знань, 
висновків і рішень, як почуття впевненості – це, 
на думку вчених, психологічна категорія, що пі-
дкреслюється першою частиною терміна – «вну-
трішнє». Повна переконаність є психологічною 
гарантією правильності рішень, прийнятих у 
процесі судочинства.  

Автор погоджується з позицією відомого 
вченого-процесуаліста М.М. Михеєнко, який 
стверджував, що важливе значення для розкрит-
тя ролі внутрішнього переконання в оцінці дока-
зів мають психологічний і гносеологічний аспек-
ти. У психологічному аспекті внутрішнє переко-
нання можна розглядати в динаміці (як процес 
його формування) і статиці (як результат). У ході 
його формування створюється власна думка, є 
подоланими й усуненими сумніви, невпевне-
ність. Зрештою слідчий, прокурор чи суддя при-
ходять до внутрішнього переконання як стану 
твердої впевненості у правильності своїх висно-
вків, рішучості зафіксувати їх у процесуальних 
документах і при необхідності публічно їх ви-
словити, готовності відстоювати їх у відповідних 
(процесуальних та інших) інстанціях, нести за 
них відповідальність. У гносеологічному аспекті 
внутрішнє переконання — це знання як про 
окремі фактичні обставини, що становлять пред-

мет доказування, так і про висновки по справі, у 
тому числі й ті, що стосуються юридичної оцін-
ки, кваліфікації встановлених фактів, обставин, 
подій тощо [6, с.44].  

Етапи формування внутрішнього переко-
нання прокурора складаються із пізнавальної, 
конструктивної, комунікативної, виховної, орга-
нізаційної та засвідчувальної діяльності. До дже-
рел, які формують внутрішнє переконання про-
курора, відносять показання свідків, потерпілих, 
підозрюваних, обвинувачених, речові докази, 
висновки експертизи, протоколи з відповідними 
додатками, складені уповноваженими органами 
за результатами оперативно-розшукових дій та 
інші документи. Крім того, до джерел, які впли-
вають на внутрішнє переконання вчений зараху-
вав і непроцесуальні джерела: професійні знання, 
життєвий досвід і досвід роботи, передбачення 
перспективи, інтуїція, настрій, оперативно-
розшукова інформація, вказівки прокурора, на-
чальника слідчого підрозділу, вказівки та поради 
інших непроцесуальних посадових осіб тощо [7]. 

Харківські дослідники В. Коновалова і В. 
Шепитько [4] вважають, що категорія «внутріш-
нє переконання», за своїм змістом виражає 
суб’єктивну впевненість відповідно до суб’єк-
тивної оцінки об’єктивно існуючих обставин або 
фактів. Суб’єктивність внутрішнього переконан-
ня, як його форма, не тільки не виключає, а на-
впаки, припускає об’єктивний зміст. Тому внут-
рішнє переконання виступає однією з форм відо-
браження об’єктивної дійсності. Будучи за своїм 
змістом відбиттям об’єктивної дійсності, внут-
рішнє переконання, як вважають науковці, не 
виконує ролі критерію істинності пізнаваного у 
кримінальній справі. Критерієм істини в цій сфе-
рі, як і у всіх інших сферах пізнання, на думку 
авторів, є практика [4].  

У своєму формуванні внутрішнє переко-
нання проходить безліч етапів, починаючи від 
почуттєвого і завершуючи логічним. Серед них 
можна виділити кілька основних: 1) аналіз пев-
них обставин, матеріалів (цьому етапу передує 
почуттєве пізнання); 2) зіставлення результатів 
аналізу з іншими матеріалами (тут велике зна-
чення мають минулий досвід, рівень знань особи 
в досліджуваній галузі); 3) синтез, що передбачає 
створення основи для почуття переконання.  

Обґрунтованість внутрішнього переконан-
ня є його невід'ємною властивістю, оскільки ста-
новить необхідну змістову основу структури ро-
зумових процесів при формуванні внутрішнього 
переконання. Внутрішнє переконання має відпо-
відати певним вимогам національного законо-
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давства: ґрунтуватися на доказах, зібраних у 
встановленому законом порядку; докази повинні 
бути перевіреними; кожен доказ має бути розг-
лянутий окремо і в сукупності з іншими доказа-
ми; виходити з усебічного, повного та об'єктив-
ного розгляду матеріалів справи. 

Як справедливо підкреслював М. Єнікеєв 
[8], людина особливо чутлива до перших яскра-
вих вражень, тому слідчий не може виходити 
тільки з того, переконують чи не переконують 
його окремі відомості, факти. Внутрішнє переко-
нання прокурора повинно обґрунтовуватися сис-
темою доказів. Для визначення значимості, віро-
гідності та достатності доказів існують об’єк-
тивні критерії. Як відзначає вчений, «внутрішнє 
переконання як загальна передумова оцінної дія-
льності прокурора означає лише його волю від 
зовнішніх примусів, необмеженість у пошуках 
істини» [8, с. 381]. Отже, внутрішнє переконання 
прокурора забарвлене емоційно-вольовими хара-
ктеристиками як знання, що формується у сфері 
суспільних відносин. 

У юридичній психології окремо вивчається 
етичний аспект внутрішнього переконання про-
курора: «…внутрішнє переконання, як етична 
категорія, представляє собою раціональну основу 
моральної діяльності особистості, що дозволяє 
останній здійснювати ті або інші дії свідомо, з 
розумним усвідомленням необхідності та доці-
льності певної поведінки», - стверджувала Т. 
Москальова [9, с.91]. 

Внутрішнє переконання, будучи морально-
етичною категорією, пов’язане з іншою етичною 
категорією, такою як совість. Адже совість про-
являється у формі розумного усвідомлення мо-
рального значення своїх дій і вчинків. Слідчий 
оцінює свої дії та рішення від власного імені, 
виходячи з особистісних уявлень про справедли-
вість, обов’язок, коректність, доцільність тощо. 

Варто акцентувати увагу ще на одному з 
аспектів внутрішнього переконання прокурора – 
його зовнішній вияв обов’язково повинен аргу-
ментовуватися й обґрунтовуватися у ході оцінки 
доказів і прийняття  рішень по справі. На думку 
автора, внутрішнє переконання прокурора варто 
розглядати як систему елементів, що утворюють 
нове та складне явище.  Елементами внутрішньо-
го переконання, як поняття, що має неоднорідну 
природу, необхідно розглядати: 1) індивідуальні 
знання прокурора, якими останній володів до 
акту оцінки доказів; 2) процес і обставини, в 
яких відбулося пізнання інформації; 3) усвідом-
лення прокурором міри своєї незалежності у 
процесі оцінки доказів; 4) емоційний стан проку-

рора при дослідженні й оцінюванні доказів; 5) 
вольовий стимул, що спонукає прокурора до пе-
вних практичних дій; 6) зовнішня обґрунтова-
ність і аргументованість прийнятого рішення у 
процесуальних актах. 

Безперечно, що правосвідомість є основою 
формування внутрішнього переконання проку-
рора. Саме на підставі знання права, ставлення 
до принципів і норм права формується внутріш-
нє переконання прокурора. На думку автора, 
правосвідомість прокурора є передумовою вини-
кнення внутрішнього переконання. Передумова – 
це те, що передує та є необхідною умовою внут-
рішньому переконання, але передумова не поро-
джує внутрішнє переконання. Передумовою фо-
рмування внутрішнього переконання прокурора 
можна вважати його автономність (незалежність) 
у процесі збирання й оцінки необхідних доказів.  

Отже, вищевикладений матеріал дозволяє 
автору стверджувати, що внутрішнє переконання 
прокурора – це психологічний, емоційно-інте-
лектуальний стан слідчого, який полягає у по-
чутті впевненості та правильності застосування 
знань і методів, у коректності оцінки доказів, у 
правильності зроблених умовиводів. Гносеологі-
чний аспект внутрішнього переконання прокуро-
ра полягає у впевненості щодо правильного ви-
користання спеціальних знань і безпомилковості 
всього процесу доказування. Логічний аспект 
розкривається через переконання в правильності 
логічних операцій у ході розслідування справи. 
У світлі правосвідомості прокурора можна виді-
лити й процесуальний аспект внутрішнього пе-
реконання: це почуття впевненості, що в процесі 
збирання, оцінки та фіксації доказів не були по-
рушені норми, встановлені кримінально-проце-
суальним законом.  

Передумовою формування внутрішнього 
переконання прокурора у процесі доказування є 
правосвідомість, як суб’єктивний фактор, та не-
залежність, як об’єктивний. Підставою для внут-
рішнього переконання є інформація, яку отримав 
прокурор під час формування доказової бази. Важ-
ливою складовою правосвідомості прокурора є 
його правова психологія, яка містить психологічні 
якості самого прокурора, а також його почуття, 
ціннісні орієнтації, настрій, бажання, що зумовлені 
його професійним спрямуванням. 
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Аннотация 

Проанализированы научные подходы к определению понятия «внутреннее убеждение прокуро-
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