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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Зміни в соціально-політичному житті суспільства й 

держави на сучасному етапі розвитку України створили передумови для 

реформування системи кримінальної юстиції України в напрямі подальшої 

демократизації, гуманізації, посилення захисту прав і свобод людини 

відповідно до вимог міжнародних правових актів і зобов’язань нашої країни 

перед європейським та світовим співтовариством. Саме тому, в новому 

Кримінальному процесуальному кодексі (КПК) України серед головних завдань 

визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних 

правопорушень, охорону прав, свобод та законних інтересів учасників 

кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та 

неупередженого розслідування. Змінено загальні положення досудового 

розслідування, які разом із створенням умов відповідності процедур досудового 

й судового провадження, обумовили запровадження нової, позбавленої 

обвинувального ухилу процедури досудового розслідування, під час якої 

здійснюється збирання фактичних даних, що мають значення для 

кримінального судочинства.  

Зважаючи на розвиток суспільних відносин і відповідно державної 

політики у сфері протидії злочинності, а також, враховуючи сучасну практику 

процесуальної діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та 

суду, КПК України наповнено новим змістом процедури судового контролю та 

прокурорського нагляду, а досудове розслідування – позбавлене зайвої 

формалізації та дублювання процесуальних функцій. 

На актуальність дослідження загальних положень досудового 

розслідування вказує не лише статистична інформація органів прокуратури та 

досудового розслідування, які проаналізовано у цій роботі, а й практика 

діяльності судів, оскільки саме на судових стадіях кримінального провадження 

найповніше може бути виявлено якість та законність попередньої 

процесуальної діяльності учасників кримінального провадження. Зокрема у 
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першому півріччі 2015 р. розглянуто місцевими загальними судами 96839 

матеріалів кримінальних проваджень, у тому числі за КПК України, який набув 

чинності 20 листопада 2012 р. – 92734, з них 66138 кримінальних проваджень, 

які надійшли до місцевих загальних судів з обвинувальним актом. 

Зважаючи на зміни кримінального процесуального законодавства України 

щодо системи загально-правових та організаційних засад, завдань органів 

досудового розслідування в кримінальному провадженні, особливого значення 

набуває дослідження загальних положень досудового розслідування в контексті 

сучасної процесуальної діяльності учасників кримінального провадження. 

Питання правового регулювання загальних положень досудового 

розслідування ще у ХІХ столітті привертали до себе увагу багатьох вчених, 

зокрема: Я. І. Баршева, В. П. Даневського, В. М. Духовського, А. Ф. Коні, 

В. А. Ліновського, П. І. Люблинського, В. Л. Случевського, 

М. І. Стояновського, І. Я. Фойницького. Вагомий внесок у розробку даної 

проблематики зробили як вітчизняні, так і зарубіжні вчені-процесуалісти. 

Окремі питання цієї проблеми були предметом дослідження таких науковців як 

С. А. Альперт, Ю. П. Аленін, М. І. Бажанов, О. В. Баулін, Б. О. Вікторов, 

В. І. Галаган, І. Д. Гончаров, В. Г. Гончаренко, Г. Ф. Горський, 

Ю. М. Грошевий, А. Я. Дубинський, В. С. Зеленецький, О. В. Капліна, 

Н. С. Карпов, О. П. Кучинська, О. М. Ларін, Л. М. Лобойко, В. К. Лисиченко, 

Є. Д. Лук’янчиков, В. Т. Маляренко, О. Р. Михайленко, М. М. Михеєнко, 

В. Т. Нор, Д. П. Письменний, М. А. Погорецький, М. С. Строгович, 

С. М. Стахівський, О. Ю. Татаров, В. М. Тертишник, Л. Д. Удалова, О. Г. Шило, 

М. Є. Шумило, О. Г. Яновська та ін. 

Водночас дослідження зазначених авторів щодо розвитку загальних 

положень досудового розслідування мали важливе теоретичне та практичне 

значення. Наукові ідеї, сформульовані вказаними вченими, знайшли 

відображення в законодавстві та були позитивно сприйняті правозастосовною 

практикою. Сучасне кримінальне процесуальне законодавство зазнало значних, 

як на наш погляд, прогресивних змін, що певною мірою відповідає 
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європейським стандартам кримінального судочинства. Водночас окремі 

питання не отримали глибокого теоретичного розроблення, вони потребують 

подальшого вивчення, а окремі – якнайшвидшого законодавчого вирішення та 

закріплення у кримінальному процесуальному законодавстві України. Разом із 

цим, слід зазначити, що актуальними залишаються питання, що стосуються 

початку досудового розслідування, його строків, підслідності, об’єднання та 

виділення матеріалів кримінальних проваджень, а також здійснення судового 

контролю та прокурорського нагляду за діяльністю органів досудового 

розслідування. 

Наведене вище обумовило вибір теми дисертаційного дослідження, 

завдання та результати якого спрямовано на удосконалення системи правових 

норм щодо загальних положень досудового розслідування. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрям 

дослідження узгоджується зі Стратегією національної безпеки України, 

затвердженої Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015; 

ґрунтується на положеннях Концепції реалізації державної політики у сфері 

профілактики правопорушень на період до 2015 р. (розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 30.11.2011р. № 1209-р.); Пріоритетних напрямів 

наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 

2010–2014 рр. (наказ МВС України від 29.07.2010 р. № 347); Плану заходів 

Міністерства внутрішніх справ України, спрямованих на реалізацію норм 

Кримінального процесуального кодексу України (наказ МВС України від 

08.08.2012 р. № 685); основних планів наукових досліджень Національної 

академії внутрішніх справ на 2014-2017рр. Тему дисертації затверджено 

рішенням Вченої ради Національної академії внутрішніх справ від 30 вересня 

2014 року (протокол № 19); уточнено 29 жовтня 2015 р. (протокол № 20). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розроблення теоретичних положень, що розкривають поняття, значення, 

класифікацію та методи реалізації загальних положень досудового 

розслідування, формування на цій основі пропозицій спрямованих на 
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вдосконалення кримінального процесуального законодавства України та 

практики його застосування в діяльності органів досудового розслідування, 

прокуратури та суду. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити такі задачі: 

 висвітлити історію розвитку нормативного регулювання загальних 

положень досудового розслідування; 

 узагальнити наукові підходи стосовно значення та класифікації 

загальних положень досудового розслідування; 

 з’ясувати поняття, сутність загальних положень досудового 

розслідування та їх місце в системі норм кримінального процесуального 

законодавства України; 

 охарактеризувати окремі загальні положення досудового 

розслідування; 

 встановити процесуальні гарантії реалізації загальних положень 

досудового розслідування; 

 визначити чинники, які унеможливлюють завершення досудового 

розслідування в строки встановленні законом; 

 дослідити особливості прокурорського нагляду в стадії досудового 

розслідування; 

 сформулювати пропозиції щодо удосконалення чинного кримінального 

процесуального законодавства в контексті досліджуваних питань. 

Об’єкт дослідження – кримінально-процесуальні відносини, що 

виникають, розвиваються та припиняються під час реалізації загальних 

положень досудового розслідування. 

Предмет дослідження – загальні положення досудового розслідування. 

Методи дослідження обрано з урахуванням поставленої мети й завдань 

дослідження, його об’єкта та предмета. Методологічну основу дослідження 

становить сукупність як загальнонаукових, так і спеціальних методів та 

прийомів наукового пізнання. Звернення до діалектичного методу забезпечило 

дослідження цілей і завдань кримінального судочинства з позиції цілісності 
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явища і взаємопов’язаності окремих їх елементів; використання історико-

правового методу дало можливість установити історичні витоки й етапи 

розвитку нормативного закріплення та теоретичного дослідження загальних 

положень досудового розслідування (підрозділи 1.1, 1.2); системно-

структурний метод застосовано під час опрацювання кримінального 

процесуального законодавства, відомчих нормативно-правових актів і наукових 

положень щодо поняття, сутності, класифікації, характеристики окремих 

загальних положень досудового розслідування, відомчого та судового 

контролю й процесуального керівництва досудовим розслідуванням (підрозділ 

1.2, розділи 2 та 3); порівняльно-правовий метод покладено в основу аналізу та 

порівняння правової регламентації загальних положень досудового 

розслідування за КПК України 1960 року й чинного КПК України, що 

дозволило виявити основні шляхи реформування вітчизняного кримінального 

процесуального законодавства (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1); статистичний 

метод дав змогу узагальнити результати соціологічних досліджень, вивчення 

кримінальних справ (проваджень), матеріалів слідчої та судової практики 

(підрозділи 2.2, 2.3, 3.2). Також цей метод застосовувався для визначення 

параметрів збору та обробки емпіричного матеріалу в межах предмету 

дослідження. Соціологічний метод надав можливість з’ясувати позиції і думки 

працівників органів досудового розслідування та оперативних підрозділів з 

питань, які пов’язані із реалізацією загальних положень досудового 

розслідування. 

Обґрунтованість і достовірність сформульованих у дисертації наукових 

положень, висновків та рекомендацій забезпечується емпіричною базою 

дослідження, яку становлять статистичні та аналітичні матеріали Верховного 

Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, Генеральної прокуратури України, МВС України за  

2010–2014 роки, а також матеріали практики Європейського суду з прав 

людини; результати вивчення 311 матеріалів кримінальних проваджень, які 

перебували в провадженні слідчих органів внутрішніх справ у 2014 році; 
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зведені дані опитування у формі анкетування 242 працівників слідчих 

підрозділів та 157 співробітників оперативних підрозділів органів внутрішніх 

справ з різних регіонів України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше в 

науці вітчизняного кримінального процесу відповідно до положень КПК 

України 2012 р. на монографічному рівні здійснено комплексне дослідження 

загальних положень досудового розслідування. Сформульовані автором наукові 

положення та висновки в сукупності вирішують конкретне наукове завдання й 

мають значення для юридичної науки та практики, а саме: 

вперше: 

– обґрунтовано, що під належністю у межах підслідності слід розуміти 

повноваження керівника органу досудового розслідування щодо забезпечення 

дотримання спеціалізації слідчих при розслідуванні кримінальних 

правопорушень; 

– запропоновано класифікацію закріплених у КПК України загальних 

положень досудового розслідування, на відповідні групи: 1) загальні 

положення, які визначають процесуальну діяльність учасників кримінального 

провадження на початку досудового розслідування (дізнання, досудове 

слідство); 2) організаційно-правові положення досудового розслідування 

(строки досудового розслідування та процесуальний порядок їх обчислення; 

підслідність та місце проведення досудового розслідування; об’єднання та 

виділення кримінальних проваджень); 3) загальні положення досудового 

розслідування щодо забезпечення таємниці та окремих процесуальних прав 

учасників кримінального провадження (недопустимість розголошення 

відомостей досудового розслідування; подання та вирішення клопотань на 

стадії досудового розслідування; ознайомлення з матеріалами кримінального 

провадження до його завершення); 

– сформульовано низку пропозицій щодо внесення змін та доповнень до 

чинного КПК України з питань, що стосуються повноважень слідчого, 

керівника органу досудового розслідування (ст. 39, 110, 214, 217, 222); змісту 
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клопотання, яке подається під час досудового розслідування (ст. 220); 

прийняття рішення про об’єднання або виділення матеріалів досудового 

розслідування (ст. 217); порядку обчислення строків досудового розслідування 

при об’єднані матеріалів досудового розслідування (ст. 219); 

удосконалено: 

– поняття «початок досудового розслідування», під яким пропонується 

розуміти сукупність систематизованих процесуальних норм, що визначають 

форму та зміст процесуальної діяльності учасників кримінального провадження 

щодо виникнення кримінальних процесуальних відносин на підставі відносно 

встановлених фактів про вчинені кримінальні правопорушення; 

– поняття «загальні положення досудового розслідування», під яким слід 

розуміти засновані на засадах кримінального провадження положення, які 

визначають зміст, форму і специфіку досудового розслідування як самостійної 

стадії кримінального провадження та відображають основні напрями 

процесуальної діяльності учасників кримінального провадження; 

– положення щодо змісту та форм реалізації окремих загальних положень 

досудового розслідування, зокрема про підслідність кримінальних проваджень, 

об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування та строків 

досудового розслідування, нерозголошення відомостей досудового 

розслідування за КПК України; 

дістало подальший розвиток: 

– науковий підхід, згідно з яким критеріями, що впливають на строк 

досудового розслідування є: кримінально-правова кваліфікація 

правопорушення, яка визначає ступінь тяжкості злочину та подальшу форму 

досудового розслідування; складність кримінального провадження; поведінка 

учасників кримінального провадження; способи здійснення слідчим і 

прокурором своїх повноважень; 

– висновок про, те що в КПК України підслідність кримінальних 

проваджень слід розглядати як сукупність встановлених законом ознак 

кримінального провадження, відповідно до яких певне кримінальне 
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провадження належить до відання того чи іншого органу досудового 

розслідування; 

– обґрунтування ролі та критеріїв ефективності відомчого та судового 

контролю, прокурорського нагляду у формі процесуального керівництва на 

стадії досудового розслідування. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані й аргументовані в дисертації теоретичні положення, висновки, 

пропозиції та рекомендації можуть бути використані та використовуються у: 

– законотворчій діяльності – при внесенні змін і доповнень до чинного 

КПК України щодо окремих загальних положень досудового розслідування; 

– практичній діяльності органів досудового розслідування – в процесі 

розроблення й удосконалення відомчих нормативно-правових актів та 

методичних рекомендацій з питань реалізації загальних положень досудового 

розслідування (акт впровадження Головного слідчого управління МВС України 

від 16 липня 2015 року); 

– навчальному процесі – під час викладання навчальної дисципліни 

«Кримінальний процес» (акт впровадження Національної академії внутрішніх 

справ від 17 березня 2015 року; акт впровадження Національної академії 

внутрішніх справ від 15 грудня 2014 року; акт впровадження 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від 10 вересня 

2015 року). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дослідження оприлюднено автором на міжнародних науково-практичних 

конференціях і круглому столі, зокрема: «Дотримання прав людини: сучасний 

стан правового регулювання та перспективи його вдосконалення» (м. Київ, 

5 березня 2014 року); «Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ» 

(м. Київ, 14 травня 2015 року); «Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та 

практики» (м. Кривий Ріг, 22-23 травня 2015 року); «Особливості розвитку 

законодавства України у контексті євроінтеграційних процесів» (м. Харків, 5-6 

червня 2015 року). 
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Публікації. Основні положення та висновки дослідження, що 

сформульовані в дисертації, відображено в дев’яти наукових публікаціях, серед 

яких п’ять статей – у виданнях, включених МОН України до переліку наукових 

фахових видань з юридичних наук, одна стаття – у міжнародному науковому 

виданні, а також у чотирьох тезах, опублікованих у збірниках доповідей 

конференцій та круглих столах. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ 

ПОЛОЖЕНЬ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

 

1.1. Історія розвитку та дослідження нормативної регламентації 

основних положень досудового розслідування 

 

Система кримінальної юстиції, із набуттям чинності 

20 листопада 2012 року нового КПК України зазнала значних змін. У зв’язку із 

цим, обумовило введення у науку кримінального процесуального права нової 

термінології щодо форми та структури кримінального судочинства в Україні. 

Формулюючи поняття кримінального провадження у п. 10 ч. 1 ст. 3 КПК 

України, законодавець зауважує, що воно включає в себе досудове 

розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв’язку із вчиненням 

діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність. 

Разом із поняттям досудового розслідування у вітчизняній літературі 

зустрічається й формулювання «досудове провадження». За КПК України 

1960 р. окремі вчені його розглядали як частину кримінального процесу, що 

розпочинається з моменту одержання заяв та повідомлень про злочини і 

полягає у здійснюваній в установленому законом порядку діяльності слідчого, 

органу дізнання, прокурора стосовно розслідування злочинів, а також 

правовідносини, що виникають унаслідок такої діяльності як між зазначеними 

посадовими особами, так і з іншими учасниками кримінального 

судочинства [232, c. 80]. 

У сучасному розумінні досудового розслідування, чинний кримінальний 

процесуальний закон не дозволяє ототожнювати поняття «досудове 

розслідування» та «досудове провадження», оскільки відповідно до п. 5 ч. 1 

ст. 3 КПК України, досудове розслідування – стадія кримінального 

провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне 
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правопорушення до ЄРДР і закінчується закриттям кримінального провадження 

або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності. Водночас досудове 

провадження є поняттям більш широким за своїм змістом і включає у себе 

процесуальну діяльність органів досудового розслідування до внесення 

відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР на етапі подання особою 

заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, або виявлення 

слідчим, прокурором з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про 

вчинення кримінального правопорушення відповідно до вимог ч. 1 ст. 214 

КПК України. 

На відміну від цього, у КПК України 1960 р. не надавалося визначення 

досудового розслідування, тому воно було сформульовано наукою 

кримінального процесуального права. Наприклад, деякі науковці під досудовим 

розслідуванням розуміли здійснювану відповідно до вимог кримінально-

процесуального закону діяльність слідчого та органу дізнання (органів 

досудового розслідування), спрямовану на встановлення ознак злочину, 

виявлення особи, яка його вчинила, викриття злочинного характеру діяльності 

цієї особи, збирання, дослідження, оцінювання, перевірку й використання 

доказів, встановлення об’єктивної істини, забезпечення правильного 

застосування закону, охорону прав і законних інтересів фізичних та юридичних 

осіб, а також суспільства та держави. У рамках досудового провадження органи 

розслідування розв’язують також інші завдання: встановлення і відшкодування 

збитків, виявлення й усунення причин та умов, які сприяють вчиненню 

злочинів, виховання громадян у дусі поваги честі та гідності громадянина, 

прагнення до справедливості й додержання законів тощо [232, c. 70]. 

Разом із положеннями ст. 3 КПК України щодо понять «дізнання», 

«досудове слідство», «досудове розслідування» та «кримінальне провадження», 

у п. 14 ч. 1 ст. 3 КПК України визначено формулювання «притягнення до 

кримінальної відповідальності» як стадію кримінального провадження, яка 
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починається з моменту повідомлення особі підозри у вчиненні кримінального 

правопорушення. Такий підхід законодавця, на наш погляд, не відповідає 

положенням теорії кримінального процесуального права. 

Відповідно до вимог ст. 276 КПК України, повідомлення про підозру 

обов’язково здійснюється у випадках: затримання особи на місці вчинення 

кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення; 

обрання до особи одного з передбачених КПК України запобіжних заходів; 

наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального 

правопорушення. Викладені положення не окреслюють питання початку 

досудового розслідування, а також не стосуються форм його завершення, 

визначаючи при цьому процесуальну процедуру повідомлення особі про 

підозру, його зміну та доповнення. Треба звернути увагу, що цей юридичний 

факт, із закріпленою процесуальною формою у ст. 277 КПК України є лише 

умовою для початку перебігу строків досудового розслідування, а також 

підтверджує наявність, доведених у кримінальному провадженні та 

підтверджених у його матеріалах, фактів визначених у ч. 1 ст. 276 КПК 

України. Як справедливо зазначав О. І. Марочкін, крім загальнообов’язкових 

відомостей у повідомленні про підозру повинно бути чітко зазначено місце та 

обставини затримання особи, а також міститись посилання на реквізити 

протоколу затримання (дата та місце його складання, прізвище, ім’я, по 

батькові та посада особи, яка його склала, а також інші відомості, що 

вбачаються з протоколу та мають значення для кримінального 

провадження) [Марочкін, с. 98-99]. 

Тому, варто погодитись із вченими-процесуалістами, якими доведено, що 

для того, щоб певна сукупність правових положень іменувалась стадією 

кримінального процесу, вони мають відповідати певним критеріям та мати 

відповідні ознаки. У зв’язку із цим доцільно погодитись з твердженням 

Л.М. Лобойка, який зазначає, що ознаками стадії кримінального процесу є її 

завдання, коло учасників стадії, процесуальні засоби, етапи, кінцеві 

рішення [125, c. 7]. 
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Схожі за своїм фактичним змістом положення передбачені, наприклад, у 

ст. 5 КПК Російської Федерації, у який визначено, що досудове провадження – 

це кримінальне судочинство з моменту одержання повідомлення про злочин до 

направлення прокурором кримінальної справи в суд для розгляду її по 

суті [247]. У КПК Республіки Білорусь досудове провадження – це 

провадження від дня надходження заяви, повідомлення про злочин до передачі 

кримінальної справи прокуророві для направлення в суд для розгляду по суті 

або припинення провадження у справі, а також підготовка матеріалів по 

кримінальній справі приватним обвинувачем і стороною захисту (п. 4 

ст. 6) [246]. Досудове провадження у КПК Республіки Вірменія визначено як 

провадження у кримінальній справі з моменту вирішення питання про 

порушення кримінальної справи до направлення її в суд для розгляду по суті 

(п. 5 ст. 6) [244]. 

Кримінальний процес являє собою складну динамічну систему [268, 

с. 21]. Але при цьому не вказується, чим визначається його складність, реально 

існуючий динамізм і системний характер [15, с. 59]. Складність цієї системи 

визначається великою кількістю й різноманітністю елементів, які її утворюють 

та впорядковуються нормами кримінального процесуального закону.  

Динамізм процесу визначено наперед його публічністю, специфікою 

правовідносин, що реалізуються в загальній структурі процесуальної 

діяльності; динамікою змін його станів у різні періоди провадження, що 

обумовлюються вирішенням системи як окремих, так і загальних завдань 

процесу; специфікою захисту інтересів одних осіб і прагненням інших до 

захисту власних інтересів за рахунок перших; тим змаганням, що виникає в 

кримінальному процесі у зв’язку зі здійсненням різних видів діяльності. 

Зрештою, системний характер кримінального процесу визначено 

системними якостями кримінального процесуального права, його статистичною 

й функціональною цілісністю, взаємозв’язком і взаємною обумовленістю всіх 

його елементів, єдність, специфіка й закономірність зв’язку яких і утворює 

структуру кримінального процесу, в якому досудове розслідування створює 
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умови виникнення й здійснення інших видів кримінальної процесуальної 

діяльності. 

Досудове розслідування також є цілісною й системною категорією, так 

само, як і весь кримінальний процес, частиною якого воно є. При цьому, ця 

частина виконує свою особливу специфічну функцію, без якої кримінальний 

процес не може існувати й функціонувати як завершене системне, специфічне й 

цілісне утворення. Саме тому виникає необхідність у системному підході до 

розгляду як кримінального процесу в цілому, так і різних видів діяльності, що 

входять до його структури. 

Реалізація в дослідженні основних положень цього підходу припускає 

насамперед розгляд кримінального процесу як системи, а утворюючих його 

елементів – як особливих взаємозалежних підсистем. Із цього випливає, що 

визначити кримінальний процес як систему, а його структуроутворюючі 

елементи як специфічні підсистеми означає охарактеризувати його з боку 

цілісності, внутрішньої побудови, або закономірностей зв’язків, що існують 

між елементами [229, c. 99-100]. 

На думку О.Р. Михайленка, поділ стадій процесу на досудові й судові 

здійснюється щодо суб’єктів кримінальної процесуальної діяльності, які ведуть 

кримінальний процес [143, c. 119]. З такою позицією варто погодитись 

частково, адже, з одного боку на стадії досудового розслідування свою 

процесуальну діяльність здійснюють органи досудового розслідування у 

контексті вимог ст. 38 КПК України, а з іншого – домінуюча роль відводиться 

прокурору у кримінальному провадженні, який відповідно до вимог ч. 2 ст. 36 

КПК України здійснює свої повноваження у формі процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням. Не перебуває осторонь і процесуальна діяльність 

інших учасників кримінального провадження, визначених п. 25 ч. 1 ст. 3 КПК 

України. У зв’язку із цим, вважаємо більш прийнятною назву цієї стадії як 

«досудове провадження», яка дозволяє окреслити процесуальну діяльність усіх 

учасників кримінального провадження до його судових стадій, зокрема до 

стадії підготовчого провадження. 
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Одним із найбільш вдалих визначень стадії кримінального судочинства 

дотепер є твердження П.С. Елькінд, відповідно до якого стадією визнається 

специфічна за своїм конкретним завданням частина провадження у 

кримінальній справі, що має своєрідне вираження принципів процесу, особливе 

коло суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності й відповідних 

правовідносин, а також типове для неї оформлення актів застосування 

права [282, с. 50-53]. 

За КПК України 1960 р. у вітчизняному кримінальному процесі поняттям 

«досудове розслідування» охоплювалось дві форми розслідування 

кримінальних справ: дізнання й досудове слідство. Дані форми спостерігаємо й 

сьогодні. Зокрема, дізнання сьогодні є формою досудового розслідування, в 

якій здійснюється розслідування кримінальних проступків, а досудове слідство 

формою досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування злочинів. 

Саме ж досудове розслідування, підтверджуючи свій статус як стадії 

кримінального провадження, у ст. 3 КПК України визначається як стадія 

кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей 

про кримінальне правопорушення до ЄРДР і закінчується закриттям 

кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

Перш ніж приступити до дослідження мети і завдань досудового 

розслідування, необхідно з’ясувати співвідношення понять «досудове 

провадження» та «досудове слідство», а також визначити яке місце вони 

посідають у системі стадій кримінального процесу. 

За чинним КПК України, досудове розслідування полягає в діяльності 

органів досудового розслідування, яка здійснюється при неухильному 

додержанні вимог кримінального процесуального закону під процесуальним 

керівництвом прокурора та обмежена формами судового контролю і 

спрямована на збирання, перевірку й оцінку доказів з метою встановлення 

обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні для 
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досягнення завдань кримінального судочинства. Загальне правове значення цієї 

стадії полягає в підготовці матеріалів кримінального провадження для їх 

розгляду у формі кримінальної справи в суді з метою реалізації процесуальної 

функції правосуддя.  

Однак деякі автори вважать, що досудове слідство (розуміємо у даному 

випадку досудове розслідування – В.В.) не має самостійного значення. Ці 

висновки вони роблять на підставі порівняння досудового слідства з судовим 

розглядом, оскільки передбачено, що ці стадії мають різне вираження 

процесуальних принципів «не на користь досудового слідства», а перспектива 

розгляду справи судом є головним критерієм під час здійснення слідчим своїх 

процесуальних функцій [46, с. 39-40]. Така позиція є дещо суперечливою, 

оскільки, однією із форм завершення цієї стадії є прийняття процесуального 

рішення про закриття кримінального провадження. 

Інше бачення досліджуваного питання продемонстровано французькими 

юристами, адже ними попереднє (досудове) слідство розглядається як найбільш 

суттєва частина кримінального процесу, зважаючи навіть на існування стадії 

судового розгляду [37, с. 55]. 

Виходячи з положень, закріплених у КПК України 1960 р., А.В. Смірнов 

вважає, що термін «досудове розслідування» є необхідним атрибутом 

розшукового процесу, оскільки його метою є охоплення двох форм 

провадження (дізнання й попереднє (досудове) слідство), максимальне їх 

зближення [216, с. 168-169].  

На думку більшості науковців, вітчизняне досудове розслідування у 

своєму історичному розвитку пройшло такі етапи: досудове розслідування 

кінця ІХ – середини ХІІІ століття; досудове розслідування середини ХІІІ 

століття – 1864 р.; досудове розслідування другої половини XIX та початку XX 

ст. (1864–1917 рр.); досудове розслідування радянської України (1918–1991 

рр.); досудове розслідування після набуття Україною незалежності (з 1991 р.) 

[98, с. 21; 114, c. 18; 226, с. 45]. Водночас, у процесуальній літературі існує 
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думка, що сучасна модель досудового розслідування у своєму розвитку 

пройшла п’ять етапів. 

Перший етап бере свій початок із часів первіснообщинного устрою, для 

якого характерна наявність норм звичаєвого права, що регулювали порядок 

здійснення кровної помсти, проведення присяги, ордалії, порядок оцінювання 

показань свідків тощо. Але, ми можемо говорити тільки про період існування 

Київської Русі. Система права Київської Русі зі слов’янськими та перебраними 

джерелами права, що включала у себе питання вирішення спорів, діяла на 

українських землях в кінці ІХ – середині ХІІІ століття, а пізніше продовжувала 

використовуватись у Великому Князівстві Литовському. На той час писаними 

джерелами пам’ятками руського права насамперед є «Руська Правда» і 

Литовський статут. 

Другий – пов’язаний із прийняттям Статуту кримінального судочинства 

1864 р. Викладені в ньому основи, що змішували між собою розшук, дізнання 

та слідство призвели до різного тлумачення сутності дізнання та відсутності 

спеціальної судової поліції. Виконання судовим слідчим розшукових функцій 

призвело до посилення у XX ст. значення поліції як органу адміністративної 

влади й послаблення ролі судового слідчого як представника судової влади 

(слідчий виконував функції кримінального переслідування та розшуку, але був 

усунений від участі в розслідуванні певних видів злочинів). На цьому етапі 

загальною метою досудового розслідування було встановлення підстав, 

достатніх для розгляду судом кримінальної справи стосовно конкретної особи. 

Російськими процесуалістами дореволюційного періоду також зазначалося, що 

досудове слідство існує тільки для вирішення питання про віддання особи до 

суду [262, с. 354-355]. 

Третій етап розвитку досудового розслідування обумовлений прийняттям 

КПК УРСР 1922 р., який в основному сприйняв концепцію досудового 

провадження Статуту кримінального судочинства 1864 р. У 1927 р. 

кримінальний процесуальний закон суттєво розширив повноваження органів 

дізнання, надавши їм частину функцій, що раніше належали слідчим. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82
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Четвертий етап розвитку досудового розслідування пов’язаний із 

прийняттям Основ кримінального судочинства СРСР й союзних республік у 

1958 р. та КПК УРСР у 1960 р. Головним здобутком цього періоду розвитку 

кримінальної процесуальної доктрини держави була систематизація норм 

законодавства у контексті більш повного та якісного формулювання загальних 

положень кримінального судочинства, специфіки його стадій та окремих 

процесуальних інститутів, а також створення передумов для запровадження 

засад верховенства права та законності у сучасне кримінальне процесуальне 

законодавство України. 

П’ятий, етап розвитку досудового розслідування бере свій початок 

у 1992 р. із прийняттям Верховною Радою України Концепції судово-правової 

реформи, в ній передбачалося законодавче закріплення самостійності слідчого, 

диференціацію досудового розслідування, розмежування функцій органів 

досудового розслідування і органів, які здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність, створення єдиного слідчого апарату тощо. Водночас, у теорії 

кримінального процесу та законотворчій діяльності розглядаються наступні 

напрями реформування органів досудового слідства, а саме: створення єдиного 

слідчого комітету; запровадження при судах інституту судових слідчих; 

збереження існуючого «відомчого» досудового слідства; формування слідчого 

апарату в органах внутрішніх справ. Упродовж 2001–2002 рр., проведено так 

звану «малу судово-правову реформу», відповідно до якої трансформовано 

функції прокуратури, реалізовано положення Конституції України щодо 

апеляційного провадження, наповнено новим змістом правові процедури 

оскарження процесуальних рішень у касаційному порядку, нормативно 

визначено форми судового контролю на стадії досудового 

розслідування [232, c. 55-57]. У 2008 р. було прийнято Концепцію 

реформування кримінальної юстиції України [91], яка визначила основні 

критерії та вимоги до розроблення та прийняття нового кримінального 

процесуального законодавства України.  
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Зважаючи на викладене вище, необхідно відзначити, що сьогодні 

доцільно вести мову про шостий етап розвитку досудового розслідування, який 

розпочався із прийняттям КПК України 13 квітня 2012 р. Даний етап пов’язано 

із суттєвою відмінністю (порівняно із відповідними положеннями КПК України 

1960 р.) визначених ним нормативних конструкцій щодо форм досудового 

розслідування та його загальних положень. 

Метою ідеї поділу кримінального судочинства на досудові й судові стадії 

є уникнення впливу попередніх правових висновків органів досудового 

розслідування на висновки суду під час реалізації ним процесуальної функції 

правосуддя [262, с. 436]. Тому, сутність кримінально-процесуальної діяльності 

слідчого у формі досудового розслідування, як зазначає О.І. Михайлов, 

визначається завданнями, заради яких ця діяльність і здійснюється [147, с. 6]. 

Кримінальна процесуальна діяльність має ряд специфічних особливостей, 

обумовлених метою цієї діяльності й засобами її досягнення. В юридичній 

літературі висловлено різноманітні судження щодо визначення мети та завдань 

кримінальної процесуальної діяльності. А.Б. Борзенко вказує на те, що мета – 

це ідеально виражений результат майбутніх дій [19, с. 34]. 

О.А. Солдатенко стверджувала, що мета у кримінальному судочинстві 

виражає спрямованість провадження у конкретній справі, а завдання – 

спрямованість державної діяльності щодо регулювання кримінальних 

процесуальних правовідносин [221, с. 23]. На противагу цьому, П.С. Элькінд 

стверджувала, що будучи рушійною силою відповідної діяльності, категорія 

«мета» відповідає категорії спрямованості діяльності суб’єкта правовідносин, а 

спроби сформулювати в теорії кримінального процесу (тим більше в 

законодавстві) дві системи відповідних категорій – мети й завдання не можна 

визнавати виправданим [282, с. 38]. 

Більш вивіреною є позиція Т.Г. Моршакової і І.Л. Петрухіна, які вважали, 

що в галузі права відмінності між поняттями мета й завдання встановити важко. 

Найчастіше термін «завдання» вживається в правових актах у розумінні 

конкретизації мети. Однак теоретично деякі розходження між названими 
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поняттями усе ж таки існують. Для констатації мети системи досить акту 

пізнання закономірностей, що визначають їх розвиток, тоді, як поставлене 

завдання – акт вольовий, імперативний, що випливає з розуміння мети. Окрім 

того, у завданні, зазвичай, закладено підстави для його вирішення, чого не 

можна сказати про мету [154, с. 252]. І хоча останнє твердження викликає 

сумнів, оскільки вирішення завдання є алгоритмом для досягнення мети, та з 

іншого боку ця точка зору видається правильною. 

Що стосується визначення мети кримінального процесу, то, найбільш 

прийнятною є позиція М.С. Строговича, який підкреслює, що мету 

кримінального процесу доцільно визначити, виходячи з його завдань як 

встановлення фактичних обставин справи в повній і точній відповідності з 

дійсністю [230, c. 40]. 

Досягнення завдань кримінального провадження забезпечується 

цілеспрямованою діяльністю учасників кримінального процесу, зокрема 

органів досудового розслідування, прокуратури та суду. У цьому випадку як під 

час досудового розслідування, так і під час судового розгляду, ставляться й 

виконуються ті безпосередні завдання, які можуть бути найкращим чином 

здійснені при максимальному використанні наявних на даній стадії 

кримінального судочинства процесуальних умов та об’єктивних можливостей. 

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального 

провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних 

правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників 

кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та 

неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто 

вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в 

міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, 

жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб 

до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна 

правова процедура. Такі правові приписи обумовлюють визначення завдань 

досудового розслідування у системі загальних завдань кримінального 
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провадження. Водночас, досудове розслідування має у своєму спектрі й 

специфічні завдання, до яких ми наприклад відносимо, положення щодо 

швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального 

правопорушення.  

Завдання досудового розслідування кореспондуються і окремими 

обов’язками сторони обвинувачення, зокрема, відповідно до ст. 92 КПК 

України обов’язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України 

покладається на слідчого, прокурора та, в установлених випадках у КПК 

України – на потерпілого, за винятком випадків, коли обов’язок доказування 

належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат 

та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що 

їх подає.  

Для з’ясування істини під час розслідування кримінальної справи 

відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України 1960 р. прокурор, слідчий і особа, яка 

проводить дізнання, зобов’язані були вжити всіх передбачених законом заходів 

для всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин справи, виявити 

як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують обвинуваченого, а 

також обставини, що пом’якшують і обтяжують його відповідальність. 

Водночас, відповідно до положень ст. 2 КПК України 1960 р., в юридичній 

літературі, спостерігається позиція, що орган дізнання, слідчий, прокурор 

зобов’язані встановити істину в кримінальній справі. Ф.А. Лопушанський, 

В.В. Чангулі. М.М. Михеєнко. І.Л. Петрухін у спільній праці зазначають, що 

принципова вимога щодо встановлення об’єктивної істини в справі діє на всіх 

стадіях кримінального процесу і стосовно всіх державних органів і посадових 

осіб, які ведуть процес, а визнання особи винною у вчиненні злочину й 

застосування до неї кримінального покарання чи інших заходів впливу 

допустимо за умови, якщо у справі встановлено об’єктивну істину [127, с. 134]. 

У чинному КПК України законодавець свідомо відмовився від категорії 

«об’єктивна істина», визначивши одним із завдань кримінального провадження 

швидке, повне та неупереджене розслідування кримінального правопорушення. 
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Такий підхід у нормах КПК України щодо завдань кримінального провадження 

відповідає вимогам ст. 62 Конституції України, яка зазначає, що особа 

вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана 

кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку 

і встановлено обвинувальним вироком суду. Враховуючи викладене, доцільно 

стверджувати, що висновки органів досудового розслідування, прокурора або 

слідчого судді у своїх процесуальних актах (клопотання, постанови, ухвали) є 

проміжними підсумками процесуальної діяльності на певному етапі досудового 

розслідування та констатацією юридичних фактів, які не мають свого 

вирішального значення для прийняття подальших процесуальних рішень у 

кримінальному провадженні тим більше для вирішення питань, пов’язаних із 

встановленням вини особи у вчиненні кримінального правопорушення. 

Водночас, зазначені правові категорії безпосередньо обумовлюються 

положеннями визначеними ст. 94 КПК України, відповідно до якої, слідчий, 

прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке 

ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх 

обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний 

доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність 

зібраних доказів – з точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття 

відповідного процесуального рішення, за умови, що жоден доказ не має 

наперед встановленої сили. 

Як правильно зазначає І.Я. Фойницький, мета попереднього (досудового) 

слідства полягає в підготовці справи до судового розгляду, а не в збиранні всіх 

наявних у справі доказів [262, c. 88]. У межах положень КПК України 1960 р. 

такого ж висновку дійшов КСУ, який зазначив, що притягнення особи як 

обвинуваченого не є остаточним висновком слідчого про її винуватість у 

вчиненні злочину, а переконання слідчого й прокурора у вчиненні особою 

злочину не означає доведення її винуватості, яка констатується у 

обвинувальному вироку суду що набув законної сили. [205, c. 11]. 
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Викладене вище вказує на нетотожність понять «мета» та «завдання» 

кримінального провадження. Не є тотожним і етимологічне значення цих слів. 

У тлумачному словнику російської мови завдання визначаються як те, що 

вимагає вирішення, а мета – це узагальнена теза щодо завдань [165, с. 198].  

Оскільки кримінальний процес здійснюється у формі досудового 

розслідування та у судових стадіях кримінального провадження, органами 

досудового розслідування, прокурором і органами судової влади, то виконання 

завдань кримінального судочинства покладається насамперед на ці органи. 

Кожний з названих органів, беручи участь у виконанні завдань кримінального 

судочинства діє винятково в межах своєї компетенції. Тому необхідно чітко 

визначити компетенцію кожного з цих органів і лише після цього давати 

відповідь на питання щодо загальності завдань усіх учасників кримінального 

провадження, які ведуть кримінальний процес. До таких учасників належать 

учасники із сторони обвинувачення та органи судової влади. 

А.Я. Дубинський, зазначав, що завдання досудового розслідування 

визначаються завданнями всього кримінального судочинства й випливають з 

них [59, с. 23]. Це означає, що завдання кримінального процесу, передбачені в 

ст. 2 КПК України, мають силу для всіх його стадій і органів. 

На думку А.П. Гуляєва, завданнями слідчого є: швидке й повне розкриття 

злочинів та викриття винних; забезпечення умов для притягнення винних у 

вчиненні злочину до кримінальної відповідальності відповідно до закону; 

захист осіб від необґрунтованого обвинувачення та усунення причин та умов, 

що сприяли вчиненню злочину [50, с. 3].  

О.В. Баулін завданнями досудового слідства вважає: розкриття злочинів; 

установлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у 

вчиненні злочину; підготовку матеріалів справи для суду [11, с. 3-4]. 

М.С. Строгович підкреслює, що розкриття злочину, виявлення і викриття 

особи, що вчинила злочин не вичерпують безпосередніх завдань досудового 

слідства, адже справа може вважатися розслідуваною повно лише тоді, коли 

слідчий з’ясує причини й умови, що сприяли скоєнню злочину [230, с. 67].  
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О.В. Стремовський до завдань досудового слідства відносить: розкриття 

та розслідування злочину, викриття кожної особи, що вчинила злочин та 

притягнення її до кримінальної відповідальності; встановлення причин та умов, 

що сприяють учиненню злочину [228, с. 15]. М.В. Жогин і М.Ф. Фаткуллін 

розглядають тільки два завдання досудового слідства: розкриття злочинів, 

виховання громадян у дусі неухильного виконання законів та поваги до правил 

співжиття [64, c. 43]. При цьому, вони зазначають, що завдання розкриття 

злочину має містити в собі не лише встановлення події злочину й викриття 

винних, але і з’ясування всіх обставин справи. 

Як зазначає О.Ю. Татаров, однією з причин недостатньо ефективної 

організації досудового провадження є те, що його засади не узгоджені з 

міжнародно-правовими стандартами. Тому у чинному КПК України значно 

розширено арсенал слідчих дій, передусім завдяки запровадженню категорії 

негласних слідчих (розшукових) дій (які по суті є оперативно-розшуковими 

заходами, що і раніше використовувались під час розслідування тяжких і 

особливо тяжких злочинів) [232, c. 67]. Відповідно до вимог ст. 223 КПК 

України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) 

доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному 

провадженні, а відповідно до ч. 1 ст. 246 КПК України, негласні слідчі 

(розшукові) дії – це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та 

методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, 

передбачених КПК України. 

В.Т. Маляренко зазначає, що однією з причин недостатньо ефективної 

організації досудового провадження є те, що воно у своїй основі має 

недосконалу конструкцію, засади якої не узгоджено із завданнями кінцевого, 

тобто судового, провадження. Незважаючи на зміни, які відбулися в XX ст. у 

підходах до розслідування злочинів, найважливіший принциповий недолік 

досудового провадження залишився незмінним – це інквізиційний ухил, що 

пронизує всю стадію від початку до кінця і суперечить засаді змагальності 

сторін, що стає все більш помітним у судових стадіях процесу [130, c. 2-5]. 
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Г.П. Хімічева підкреслює, що в рамках реалізації призначення 

кримінального судочинства в цілому, безпосереднім завданням досудового 

провадження є створення необхідних передумов для наступних судових 

стадій [264, c. 54]. 

Аналізуючи вищевикладене, можна дійти висновку, що не на кожний 

орган держави, який бере участь у кримінальному процесі, покладається 

завдання швидкого та повного розкриття й розслідування злочину, так само як і 

завдання правосуддя вирішує виключно суд. 

Для всебічності вивчення цього питання необхідно з’ясувати зміст понять 

«розкриття» та «розслідування злочинів». Розглядаючи співвідношення понять 

«розкриття» та «розслідування», М.В. Жогін і Ф.М. Фаткуллін вважають, що 

постала потреба переглянути саме поняття «розкриття злочину», розуміючи під 

ним не лише встановлення події злочину й викриття винних, а й з’ясування всіх 

обставин справи, зокрема, повне дослідження причин та умов, які сприяли 

вчиненню даного злочинного діяння [64, с. 38]. О.І. Михайлов і Л.О. Сергєєв 

звернули увагу на те, що ні в теорії, ні на практиці не вироблено єдиного 

поняття розкриття злочину, і під час його використання надається істотно різне 

тлумачення, що сприяє деяким негативним явищам у протидії 

злочинності [148, с. 111].  

Необхідно підкреслити, що у кримінальній процесуальній науці 

продовжує існувати ця проблема. Так, КПК України, Закон України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» та в інших правових актах, які 

регламентують сферу діяльності правоохоронних органів відсутнє тлумачення 

поняття «розкриття злочину». 

У процесуальній літературі окремі науковці відзначають, що до поняття 

«розкриття злочину» входить встановлення усього кола обставин, які 

підлягають доказуванню у кримінальному провадженні [7, с. 10-11]. Тому у 

статтях 2 і 4 КПК України 1960 р. вживався термін «розкриття злочину» як 

завдання кримінального судочинства та процесуальний обов’язок органів 

досудового розслідування. 
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Маючи на увазі різні функції, законодавець говорить про виконання 

завдань кримінального судочинства кожним з названих органів у межах їх 

компетенції. Якщо ж визнати, що завдання кримінального судочинства єдині 

для всіх органів, то, дотримуючись послідовності у своїх твердженнях, 

потрібно також визнати й однозначність процесуальних функцій для кожного з 

державних органів, які беруть участь у кримінальному судочинстві, чого 

робити, безумовно, не можна. 

На наш погляд, проблему різного тлумачення поняття «розкриття 

кримінального правопорушення» потрібно вирішувати насамперед 

законодавчим шляхом, сформулювавши окремі норми, що визначають його 

поняття і зміст відповідної діяльності оперативно-розшукових органів, слідства, 

прокуратури і суду. Водночас, відповідно до засади презумпції невинуватості, 

викладеній у ст. 62 Конституції України та ст. 17 КПК України, особа 

вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може 

бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у 

порядку, передбаченому КПК України, і встановлено обвинувальним вироком 

суду, що набрав законної сили. Додатково КПК України встановлює гарантії 

реалізації такого правового положення, зокрема: ніхто не зобов’язаний 

доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має 

бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи 

поза розумним сумнівом; підозра, обвинувачення не можуть ґрунтуватися на 

доказах, отриманих незаконним шляхом; усі сумніви щодо доведеності вини 

особи тлумачяться на користь такої особи; поводження з особою, вина якої у 

вчиненні кримінального правопорушення не встановлено обвинувальним 

вироком суду, що набрав законної сили, має відповідати поводженню з 

невинуватою особою. 

Основна мета судового розгляду відповідно до КПК України – це 

здійснення правосуддя, що фактично збігається із загальною головною метою 

кримінального судочинства. Щоб досягти зазначеної мети, необхідно суд 

забезпечити відповідними матеріалами, перевіреними й попередньо 
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підтвердженими доказами. Дане завдання в межах досудового розслідування 

перетворюється в мету останнього. Однак в ході досудового розслідування 

досягають й інших, не специфічних для нього цілей, наприклад, правового 

виховання громадян, захисту їх від неправомірних дій [146, с. 94-98]. 

Свого часу за КПК 1960 р. дізнання передувало досудовому слідству та 

було необов’язковою формою досудового розслідування. Але органи дізнання, 

перераховані у ст. 101 КПК 1960 р. у всіх випадках надходження інформації 

про подію із ознаками злочину, повинні розпочати досудове розслідування у 

формі дізнання. На думку М.С. Строговича, виявлення, збирання і закріплення 

первинних матеріалів у справі, безпосередній і активний розшук злочинця, його 

виявлення й розкриття злочину – усе це є основною задачею органів дізнання 

[231, с. 266-267]. У зв’язку із цим йшлося і про початок перебігу строків 

дізнання у статтях 104 та 108 КПК 1960 р. Виходячи з цього, основною метою 

дізнання було забезпечення слідчого необхідними матеріалами для повного й 

всебічного дослідження всіх обставин кримінальної справи та звільнення його 

від марної витрати часу на непідготовлену чи узагалі відсутню справу. Для 

досягнення цієї мети органи дізнання мають вирішити такі основні завдання: 

встановити подію злочину; виявити і представити слідчому особу, підозрювану 

у вчиненні злочину; зібрати матеріали, які необхідні для встановлення 

обставин, що входять до предмету доказування, а у подальшому виконувати 

відповідні доручення слідчого.  

Сьогодні поняття «органи дізнання» у чинному КПК України не 

передбачено. На противагу цьому, у ст. 41 КПК України, законодавець 

передбачив певну кримінальну процесуальну компетенцію оперативних 

підрозділів. До них належать: оперативні підрозділи органів внутрішніх справ, 

органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного 

бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням 

податкового і митного законодавства, органів Державної пенітенціарної служби 

України, органів Державної прикордонної служби України. Перераховані 

органи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в 
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кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора. 

Водночас, під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник 

оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого та не має 

права (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю 

Національного антикорупційного бюро України) здійснювати процесуальні дії 

у кримінальному провадженні за власною ініціативою, а у випадку необхідності 

проведення процесуальної діяльності за межами наданого доручення – 

звертатися з відповідним клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. 

Що ж стосується досудового розслідування, то, враховуючи історичний 

досвід, сьогоднішнє розуміння й значення досудового розслідування, а також 

орієнтування на правову державу, можна сказати, що під завданнями 

досудового слідства (розслідування) потрібно розуміти повне, всебічне й 

неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження з метою 

вирішення питання про можливу передачу матеріалів кримінального 

провадження щодо підозрюваного до суду; забезпечення суду повними й 

достовірними доказами, достатніми для винесення законного, справедливого 

вироку та огородження громадянина від зловживання владою і помилок з боку 

органів, що здійснюють кримінальне переслідування.  

Окремі науковці, завдання розглядають через його поняття, зокрема 

О.Ю. Татаров зазначає, що досудове розслідування – це здійснювана відповідно 

до вимог кримінально-процесуального закону діяльність слідчого та органу 

дізнання (органів досудового розслідування), спрямована на встановлення 

ознак злочину, виявлення особи, яка його вчинила, викриття злочинного 

характеру діяльності цієї особи, збирання, дослідження, оцінку, перевірку й 

використання доказів, встановлення об’єктивної істини, забезпечення 

правильного застосування закону, охорону прав і законних інтересів фізичних 

та юридичних осіб, а також суспільства та держави. У межах кримінального 

провадження органи розслідування розв’язують також інші завдання: 

встановлення і відшкодування збитків, виявлення й усунення причин та умов, 

які сприяють вчиненню злочинів, виховання громадян у дусі поваги честі та 
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гідності громадянина, прагнення до справедливості й додержання законів 

тощо [232, c. 70]. 

Про це ж писав М.С. Строгович, який завдання досудового слідства 

(розслідування) бачив у всебічному дослідженні питання про винуватість 

обвинувачуваного, у збиранні й об’єктивній оцінці всіх доказів по справі, у 

наданні обвинуваченому необхідних засобів захисту від пред’явленого йому 

обвинувачення. Відповідно до цього мають визначатися й більш конкретні 

завдання слідства: збирання, перевірка й оцінка доказів, побудова слідчих 

версій, проведення процесуальних дій тощо [231, c. 266-267]. 

Історія свідчить про те, що головним завданням перед судовою 

реформою держава ставила – саме захист прав та охорону законних інтересів 

людини. У зв’язку з цим, прийнятними будуть ідеї реформи другої половини 

XIX ст., оскільки і тоді мова йшла про гарантії прав особи. Ці ідеї вже 

перевірено часом й можна враховувати усі виявлені впродовж десятиліть 

недоліки в їх реалізації. 

Визначивши мету, на досягнення яких орієнтуються органи досудового 

розслідування, а також завдання, що розв’язуються в ході провадження, 

необхідно з’ясувати питання щодо процесуальних функцій органів, які 

здійснюють досудове розслідування. 

Повністю підтримуємо позицію О.Р. Михайленка, який вважає, що 

діяльність по розслідуванню злочинів специфічна, регулюється кримінально-

процесуальним законодавством і по суті не є управлінською діяльністю [142, 

c. 41]. М.М. Видря і М.С. Строгович стверджують, що за своєю суттю слідча 

діяльність більш нагадує діяльність судового, а не адміністративного органу 

[33, c. 24-25; 231, c. 113]. І насправді: по-перше, загальною метою діяльності 

слідчого на стадії досудового розслідування, як і діяльності судді під час 

судового розгляду, є встановлення обставин кримінального правопорушення; 

по-друге, основними засобами процесуальної діяльності слідчого є слідчі 

(розшукові) дії, частина з яких проводиться з дозволу слідчого судді; по-третє, 

результатом діяльності слідчого є висловлені в процесуальних рішеннях 
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аргументовані висновки щодо обставин, які підлягають встановленню у 

кримінальному провадженні; по-четверте, процес діяльності слідчого на 

досудовому розслідуванні, як й судді під час судового розгляду, складається з 

окремих етапів та дій і відбувається у визначеній кримінальним процесуальним 

законом формі. Етапи досудового розслідування існують у слідчій практиці й 

розглядаються в теорії кримінального судочинства. Наприклад, на існування 

таких етапів вказують у своїх працях А.Я. Дубинський та С.П. Єфімічев [59, 

с. 19-20; 61, с. 5-6]. 

Стосовно процесуальної функції слідчого в юридичній літературі існують 

різні точки зору. Одні автори вважають, що слідчий виконує єдину за своїм 

характером функцію, хоч і по-різному її визначають. Так, С.В. Слинько 

стверджує, що слідчому властива функція обвинувачення [215, с. 43]; 

О.В. Баулін – функція розслідування [11, с. 51], інші вказують на наявність у 

слідчого функції розкриття злочину [242, с. 46-47]. У чинному КПК України 

питання щодо основної процесуальної функції органів досудового 

розслідування вирішено, адже органи досудового розслідування віднесено до 

сторони обвинувачення у кримінальному провадженні. Відповідно до п. 19 ч. 1 

ст. 3 КПК України, стороною кримінального провадження з боку 

обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, 

а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, 

встановлених КПК України. Водночас у п. 3 ч. 1 ст. 3 КПК, державне 

обвинувачення визначається як процесуальна діяльність прокурора, що полягає 

у доведенні перед судом обвинувачення з метою забезпечення кримінальної 

відповідальності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. 

На наш погляд, у сучасному кримінальному процесуальному 

законодавстві, функції слідчого щодо швидкого, повного та неупередженого 

проведення досудового розслідування, кореспондоване у формі прав та 

обов’язків слідчого, визначених у ст. 40 КПК України. Зокрема, про що слідчий 

несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних 

дій та уповноважений починати досудове розслідування, проводити слідчі 
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(розшукові) дії, доручати проведення таких дій оперативним підрозділам, 

призначати ревізії та перевірки, звертатися за погодженням із прокурором до 

слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, 

повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру, за результатами 

розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх 

прокурору на затвердження, а також здійснювати інші повноваження, 

передбачені у КПК України. 

Деякі автори вбачають у діяльності слідчого поєднання декількох 

функцій, але й тут не існує єдності в ставленні до їх змісту та кількості. 

Н.А. Якубович відносить до основних функцій слідчого розкриття злочинів, 

кримінальне переслідування та попередження злочинів [286, c. 57-58]. 

Існування численних кримінально-процесуальних функцій слідчого визнається 

А.П. Гуляєвим [49, c. 21]. 

Існує погляд, що стосовно слідчого взагалі є неприпустимим 

застосування поняття функції в розумінні її як окремого напряму кримінально-

процесуальної діяльності [267, c. 149]. 

Констатація численних процесуальних функцій, нібито властивих 

слідчому як окремому суб’єкту кримінально-процесуальної діяльності, так чи 

інакше призводить до їх фактичного ототожнення з процесуальними 

повноваженнями слідчого, що слушно критикував О.М. Ларін [113, c. 3]. 

У процесуальній теорії це призводить до безпідставного наділення всіх осіб, які 

залучаються до сфери кримінальних процесуальних відносин, власними 

процесуальними функціями, водночас їх реалізація фактично зводиться до 

виконання окремого процесуального обов’язку. 

Під час визначення функцій того чи іншого суб’єкта кримінально-

процесуальної діяльності деякі вчені враховують його юридичний статус, коло 

процесуальних прав і обов’язків, які передбачені законом [13, c. 8]. Але такий 

підхід є не зовсім правильним з методологічної точки зору, оскільки 
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процесуальні функції первинні відносно процесуального статусу конкретного 

учасника судочинства. Процесуальні функції посідають місце між завданнями і 

правовим положенням будь-якого учасника процесуальної діяльності. Вони 

виступають тією ланкою, яка пов’язує завдання діяльності з колом прав та 

обов’язків, які необхідні й достатні для їх досягнення. 

Значення поняття «кримінальна процесуальна функція» як наукова 

категорії якраз і полягає в тому, що завдяки йому складається чітке уявлення 

про основні напрями кримінально-процесуальної діяльності, а це, в свою чергу, 

дає можливість установити відмінності між учасниками процесу у виконанні 

загальних завдань кримінального судочинства. І хоч у цьому випадку окремі 

елементи процесуальної діяльності учасників процесу можуть частково 

збігатися між собою, за кожним з них залишаються певні найбільш властиві 

функції, які відображають його призначення в процесі. 

У цьому розумінні особлива роль належить теорії трьох функцій у 

кримінальному судочинстві. Розглядаючи кримінальну процесуальну діяльність 

слідчого як сукупність кримінального переслідування (обвинувачення), захисту 

і вирішення справи, М.С. Строгович зазначав, що під час слідства ці три 

функції зливаються, об’єднуються в руках слідчого [231, c. 266]. Але таке 

об’єднання не повинно призводити до враження, що слідчому властиве 

виконання окремо кожної з указаних функцій. Він їх виконує разом, одночасно, 

на всіх етапах досудового провадження, і тому краще вважати, що слідчий 

забезпечує реалізацію кожної з цих функцій. Саме з цього погляду не можна не 

говорити про очевидну необхідність реального закріплення принципу 

процесуальної незалежності слідчого. 

Відповідно до цієї теорії на стадії досудового розслідування функцію 

обвинувачення, крім слідчого, здійснює прокурор, потерпілий, цивільний 

позивач та їх представники. Сьогодні державне обвинувачення – це 

процесуальна діяльність прокурора, що полягає в доведенні перед судом 

обвинувачення з метою забезпечення кримінальної відповідальності особи, яка 

вчинила кримінальне правопорушення, а обвинувачення – твердження про 
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вчинення певною особою діяння, передбаченого законом України про 

кримінальну відповідальність, висунуте в порядку, установленому 

КПК України (ст. 3 КПК України).  

При цьому, як вже наголошувалось раніше, сторонами кримінального 

провадження є: з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового 

розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний 

представник у випадках, встановлених КПК; з боку захисту: підозрюваний, 

обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої 

передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного 

характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їх захисники та 

законні представники. 

У сучасних умовах процесуальної діяльності слідчі безпосередньо 

підпорядковані керівникові органу досудового розслідування, а прокурор 

здійснює прокурорський нагляд за органами досудового слідства у формі 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням. Таким чином позиція 

тих авторів, які вказують на виконання слідчим функції обвинувачення, 

виглядає не такою вже й безпідставною.  

У сучасних умовах досудове розслідування проводиться слідчими під 

безпосереднім процесуальним керівництвом прокурора. Тому такий стан речей 

деякі автори розглядають як кваліфіковану форму прокурорського дізнання [50, 

c. 12]. Потрібно наголосити на тому, що у вигляді прокурорського дізнання 

сьогодні проводиться досудове розслідування практично по всіх кримінальних 

справах в Австрії, Італії, Німеччині та деяких інших країнах, які відмовилися 

від широкого застосування інституту слідчих суддів, діяльність яких забезпечує 

встановлення істини лише в особливо складних справах [249, с. 96; 278, с. 67]. 

Теоретичну основу такого провадження становить концепція підозри, яка 

визначає початок дізнання, його завдання, застосування засобів процесуального 

примусу, порушення публічного обвинувачення або закриття справи 

поліцейськими органами під керівництвом прокурора й контролем суду.  
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Висловлена ще у 1992 р. А.Я. Дубинським думка, що досудове слідство 

має покладатися на окрему, самостійну й спеціально призначену для цього 

структуру державної влади [60, с. 18], має прихильників і сьогодні. Зокрема, 

деякі науковці, вказують, що об’єднання слідчих працівників різних відомств в 

одну загальну структуру сприятиме більш ефективному процесуальному 

контролю за їхньою діяльністю з боку прокуратури та суду [232, c. 97-98].  

За чинним КПК України, слідчий визначається як службова особа органу 

Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за 

додержанням податкового законодавства, органу державного бюро 

розслідувань, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю 

Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах 

компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування 

кримінальних правопорушень. Відповідно до ст. 38 КПК України, органами 

досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання і досудове 

слідство) є слідчі підрозділи: органів Національної поліції; органів безпеки; 

органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства; 

органів державного бюро розслідувань, підрозділ детективів, підрозділ 

внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України. 

Водночас, відповідно до розділу 11 КПК України до дня введення в дію 

положень ч. 1 (в частині положень щодо повноважень здійснення досудового 

розслідування злочинів, передбачених статтями 402-421, 423-435 КК України) 

та ч. 4 ст. 216 КПК України повноваження щодо досудового розслідування 

передбачених ними кримінальних правопорушень здійснюють слідчі органів 

прокуратури, які користуються повноваженнями слідчих, визначених КПК 

України. У подальшому матеріали кримінальних проваджень, досудове 

розслідування яких здійснюється органами прокуратури, передаються слідчими 

органів прокуратури відповідним органам досудового розслідування з 

урахуванням вимог підслідності. 

У теорії кримінального процесу та законотворчій діяльності 

розглядаються наступні напрями реформування органів досудового 
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розслідування, а саме: створення єдиного слідчого комітету; запровадження при 

судах інституту судових слідчих (на даний час цей інститут вже діє – В.В.); 

збереження існуючого «відомчого» досудового слідства; формування слідчого 

апарату в органах внутрішніх справ. Реформування органів кримінальної 

юстиції полягає в їх інституційній реорганізації та запровадженні нових форм і 

методів їхньої діяльності й перш за все їхньої організаційної структури. При 

цьому, вважаємо, що компетенція органів, що здійснюють досудове слідство, 

має бути розмежована законом з урахуванням предметної, персональної, 

територіальної та за зв’язком справ підслідності. Зосередження слідчих 

підрозділів у структурі декількох правоохоронних органів відповідає 

національним процесуальним традиціям, вітчизняній практиці, стану 

злочинності та перевірено часом. Відповідність спеціалізації слідчих 

підрозділів загальному профілю роботи правоохоронного органу, в системі 

якого вони діють, значно підвищує ефективність їх роботи. Адже відомчі слідчі 

апарати мають науково обґрунтовану програму дій. Повноваження і правові 

форми їх діяльності чітко визначені законом. 

Разом із цим науковці, звертають увагу на те, що прийняття цього 

рішення має бути виваженим, ґрунтуватися на результатах аналізу 

національних особливостей і обов’язкового ознайомлення із зарубіжним 

досвідом функціонування подібних систем. 

 

1.2. Поняття, сутність та класифікація загальних положень 

досудового розслідування 

 

На відміну від принципів права, які носять початковий, загальний 

характер, норми так званої у теорії кримінального процесуального права 

«Особливої частини» КПК України мають реалізовувати норми «Загальної 

частини» і детально регулювати ті або інші відносини. Усі зазначені види норм 

мають таке трактування: початкові норми визначають основи правового 

регулювання суспільних відносин, його мету, завдання й визначення; загальні 
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норми властиві загальній частині тієї або іншої галузі права й 

розповсюджуються на всю або на значну частину інститутів відповідної галузі 

права; спеціальні норми належать до окремих інститутів тієї чи іншої галузі 

права й регулюють певний вид родових відносин з урахуванням властивих 

йому особливостей (вони деталізують загальні, конкретизують тимчасові й 

просторові умови їх реалізації, способи правового впливу на поведінку особи). 

Складнішим є теоретичне тлумачення та розуміння загальних положень 

досудового розслідування. Адже це структурний елемент лише галузевого 

тлумачення права, а саме – кримінально-процесуального. Така ситуація 

свідчить про диференціацію підходів до структури права як у теорії права в 

цілому так і у кримінальному процесуальному законодавстві. У зв’язку з цим 

кримінальне процесуальне поняття загальних положень досудового 

розслідування має бути приведено у відповідність до загальнотеоретичних 

норм. Для цього необхідно визначити теоретичну суть загальних положень 

досудового розслідування та їх взаємозв’язок із іншими положеннями 

кримінального процесуального закону. 

Аналіз цього питання дозволяє виокремити погляди науковців на сутність 

та зміст загальних положень досудового розслідування. Фундаментальним з 

цього приводу є твердження Л.М. Лобойка, який під загальними положеннями 

стадії кримінального процесу розуміє встановлені й обумовлені принципами 

кримінального процесу правила, що виражають найважливіші типові 

властивості стадії процесу й визначають найсуттєвіші вимоги, що висувається 

до порядку провадження процесуальних дій та прийняття процесуальних 

рішень, і які виявляються або спостерігаються протягом усього періоду її 

реалізації [125, c. 14]. 

У зв’язку із цим доречно вести мову не тільки про загальні положення 

досудового розслідування, а й про так звані загальні умови досудового 

провадження. Зокрема, В.Г. Уваров, загальні умови досудового провадження 

розглядає як основні правові положення, які визначають характер та зміст усієї 
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процесуальної діяльності на стадії досудового провадження, мету, ціль її 

окремих етапів та визначають ознаки самостійності цієї стадії [241, с. 417]. 

У кримінальному процесі за положеннями КПК 1960 р., деякі науковці 

визначали такі загальні умови досудового слідства (прямої вказівки в цьому 

КПК на нормативне закріплення певних загальних положень дізнання або в 

загальному розумінні досудового розслідування не було): перелік органів 

слідства, слідчі які мають право здійснювати розслідування в кримінальних 

справах; обов’язковість досудового слідства в кримінальних справах; місце 

досудового слідства; початок та закінчення досудового слідства; терміни 

досудового слідства; організаційні форми досудового слідства; відомчий 

процесуальний контроль за процесуальною діяльністю органів досудового 

слідства; загальні правила провадження слідчих дій та їх процесуальне 

оформлення; взаємодію органів досудового слідства та дізнання; таємницю 

досудового слідства. 

Зважаючи на положення чинного КПК України, вітчизняні вчені-

процесуалісти загалом розглядають загальні положення досудового 

розслідування як визначені законом на основі засад кримінального 

провадження положення, що відображають характерні риси та особливості 

досудового розслідування як стадії, своїми вимогами спонукають органи 

досудового розслідування до швидкого, повного та неупередженого 

дослідження всіх обставин кримінального провадження, виконання завдань цієї 

стадії та охорони прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб 

[96, c. 342]. Як видно з вищенаведеного, погляди на суть загальних умов досить 

складні. Потрібно зазначити, що трактування загальних умов підпадає більшою 

мірою під поняття «порядок кримінального процесу», раніше успішно й 

детально висвітлено в теорії кримінального процесу І.Я. Фойніцким [262, с. 76]. 

Не можна погодитись із точкою зору, що загальні умови є 

регламентацією слідчої діяльності. Разом із тим, такою регламентацією є будь-

які норми Особливої частини кримінального процесуального права. Потрібно 
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зробити висновок, що під загальними умовами, у контексті їх традиційного 

сприйняття, треба розуміти норми загального характеру. 

Наступним рівнем дослідження сутності загальних положень досудового 

розслідування є питання співвідношення понять «загальні положення 

кримінального провадження», «загальні положення досудового розслідування» 

та «загальні положення судового розгляду». Таке співвідношення не можна 

визначити, виходячи з тексту КПК України 1960 р. оскільки його розділ 11 

«Основні положення досудового слідства» та розділ 24 «Загальні положення 

судового розгляду» не містили поняття загальних умов досудового 

провадження або загальних умов судового розгляду. 

Об’єднувати поняття «загальні положення» і поняття «норми права» є 

неправильним, оскільки дані поняття знаходяться в різних площинах розуміння 

права. Якщо поняття «загальні положення» характеризує право з погляду 

змістовно-системної сторони, то поняття «норми права» слід віднести до 

формально системної сторони, що робить їх узагальнення неможливим. 

Трактування загальних умов (положень) судового розгляду припускає, що до 

них можна віднести будь-які норми про судовий розгляд, бо всі вони можуть 

діяти протягом усього судового розгляду й впливати на здійснення всіх 

процесуальних дій з огляду на те, що всі норми права так або інакше 

кореспондуються між собою як безпосередньо, так і опосередковано. 

Окрім того, будь-які норми визначають істотні особливості стадій вже 

тому, що, будучи елементом судового розгляду, вони є відмінними від норм, які 

є елементом інших стадій, і тому відокремлюються. 

Таким чином, можна зробити висновок, що диференціація понять 

«загальні положення досудового розслідування» і «загальні умови (положення) 

судового розгляду», вивчення їх гносеологічної суті не дозволяють однозначно 

визначити суть основних положень досудового розслідування. Разом з тим 

треба вказати і на недосконалість законодавчого підходу до градації самих 

загальних умов, бо окрім відсутності самого поняття «загальні положення 

кримінального судочинства», у кримінальному процесуальному законі немає 
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тлумачення понять «загальні положення досудового слідства», «загальні умови 

(положення) судового розгляду», «загальні положення дізнання». 

Водночас, відповідно до вимог ст. 3 КПК України досудове розслідування 

розглядається як стадія кримінального провадження, яка починається з моменту 

внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР і закінчується 

закриттям кримінального провадження або направленням до суду 

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності. Дізнання є формою досудового розслідування, в 

якій здійснюється розслідування кримінальних проступків, а досудове слідство 

– форма досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування злочинів. 

Тому законодавець у гл. 19 КПК України надає формулювання «Загальні 

положення досудового розслідування», чинність яких поширюються на обидві 

форми досудового розслідування за виключенням положень гл. 25 КПК 

України. 

В теорії кримінального процесу загальні положення досудового 

розслідування вченими розглядались як визначені законом на підставі 

принципів кримінального процесу правила, що відображають характерні риси 

та особливості досудового розслідування як стадії і які своїми вимогами 

спонукають органи досудового розслідування до швидкого, всебічного та 

повного дослідження всіх обставин справи, виконання завдань цієї стадії й 

охорони прав і законних інтересів як фізичних, так і юридичних 

осіб [149, c. 208]. 

До основних положень досудового розслідування, відповідно до КПК 

України 1960 р., наука кримінального процесуального права відносить наступні 

правові норми, які визначають: початок досудового слідства (ст. 113); строк і 

місце проведення слідства (статті 116, 120); правила об’єднання і виділення 

кримінальних справ (ст. 26); взаємодію слідчого з іншими органами досудового 

розслідування (статті 114, 118); заходи щодо встановлення і усунення причин і 

умов, що сприяють вчиненню злочинів (статті 23, 231); груповий (бригадний) 
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метод розслідування (ст. 119); порядок відносин слідчого з відповідними 

органами інших держав (ст. 31); забезпечення прав учасників процесу (ст. 53); 

недопустимість розголошення даних досудового слідства (ст. 121); 

використання науково-технічних засобів під час розслідування злочинів 

(статті 851, 852, 114); залучення громадськості до участі в досудовому слідстві 

(статті 10, 154); складання процесуальних документів під час провадження 

досудового слідства (статті 84, 85, 130); обов’язковість розгляду клопотань 

(ст. 129); можливість оскарження дій й рішень слідчого (ст. 234); здійснення 

прокурорського нагляду і відомчого контролю за законністю в діяльності 

органів досудового слідства (статті 25, 227, 1141). Наведені положення 

докладно розглядають у своїх працях Б.А. Вікторов, А.Я. Дубинський та інші 

науковці [28; 59; 277]. 

Водночас одні автори розглядають загальні положення досудового 

розслідування як самостійне поняття [253, с. 301]. Так, наприклад, 

В.М. Тертишник загальні положення досудового розслідування формулює як 

основні положення, правила, які віддзеркалюють його характерні риси та 

особливості [233, с. 355]. Інші вчені додають, що такі загальні положення 

виражають характерні риси, особливості розслідування як стадії кримінального 

судочинства та визначають відповідні вимоги до процесуальних дій та рішень, 

що застосовуються в ході його провадження [252, с. 152].  

Деякі автори відзначають, що загальні положення досудового 

розслідування є проявом принципів кримінального процесу, які визначають 

сутність стадії [84, с. 129; 251, с. 315-316]. Так, на думку С.А. Шейфера, 

загальні положення досудового слідства – це найбільш загальні правила 

діяльності слідчого, які випливають із принципів кримінального процесу, 

виражають специфічні особливості стадії слідства й є гарантіями здійснення 

завдань даної стадії [276, с. 4]. Окрім того, як зазначається в літературі, 

принципи кримінального процесу обумовлюють необхідність існування 

найхарактерніших ознак кожної стадії кримінального судочинства. Так, на 

стадії досудового розслідування та судових стадіях провадження засади 
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кримінального процесу діють як безпосередньо, так і через систему загальних 

положень відповідно досудового розслідування і судового провадження. Ці 

положення розвивають і конкретизують основні ідеї, сформульовані й 

закріплені в принципах кримінального процесу. Крім того, загальні положення 

досудового розслідування визначають специфіку й істотні сторони діяльності 

органів розслідування, прокурора. Дія засад кримінального процесу не 

обмежена рамками якої-небудь однієї стадії судочинства, а поширюється на всі 

інститути й стадії кримінальної процесуальної діяльності. Тому, на наш погляд, 

в юридичних працях правильно підкреслюється, що, хоч як би не були важливі 

ті чи інші процесуальні правила для окремих стадій процесу, в них завжди 

знаходить свою реалізацію та чи інша засада кримінального процесу. Це 

положення повною мірою доцільно застосувати до загальних положень 

досудового розслідування [140, с. 19]. Така точка зору ілюструється 

твердженням Л.Д. Удалової, відповідно до якого, загальні положення 

досудового розслідування – це визначені законом на основі принципів 

кримінального процесу положення, правила, які віддзеркалюють характерні 

риси та особливості досудового розслідування як стадії і своїми вимогами 

спонукають органи дізнання й досудового слідства до швидкого, 

раціонального, всебічного, повного й об’єктивного дослідження всіх обставин 

справи, виконання завдань даної стадії й охорони в ній прав, свобод та 

законних інтересів громадян і юридичних осіб [257, с. 36]. 

Третя група авторів ототожнює загальні умови із принципами 

стадії [63, с. 136]. 

Четверта група авторів визнає наявність як загальних умов, так і 

принципів стадії. Так, І.Ф. Крилов та О.І. Бастрикін вважають, що загальні 

положення досудового слідства, які містяться в кримінально-процесуальному 

законі, не однорідні за своїм змістом [106, c. 148]. Одні з них є нічим іншим як 

принципами слідства, оскільки визначають його характер та завдання і 

складають, за висловом М.С. Строговича, специфічне вираження загальних 
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принципів кримінального процесу [231, c. 62]. Інші – визначають лише умови 

провадження слідства, наприклад, місце його провадження [106, с. 149-150].  

Найбільш переконливі аргументи мають ті автори, які убачають наявність 

як загальних положень, так і специфічних принципів (засад) стадії досудового 

розслідування. 

У літературі немає єдиного підходу до переліку загальних умов 

досудового слідства (розслідування). Н.В. Жогін, Ф.Н. Фаткуллін, у світлі 

кримінального процесуального законодавства радянського періоду виділяли 

наступні групи правових норм, які можуть розглядатися як принципи й загальні 

положення досудового розслідування: принцип соціалістичної законності; 

участь у попередньому слідстві радянської громадськості й потерпілого від 

злочину; повнота, всебічність й об’єктивність слідства; публічність 

попереднього слідства; планування ведення слідства в справі; швидкість 

попереднього слідства; одноособове ведення слідства; індивідуалізація 

попереднього слідства; неприпустимість розголошення даних попереднього 

слідства; забезпечення обвинуваченому права на захист і участь у 

попередньому слідстві захисника [64, с. 71-97]. 

У світлі положень КПК України 1960 р. вчені у процесуальній літературі 

висловлювали наступні твердження, щодо сутності та змісту загальних 

положень досудового розслідування. Наприклад, С.А. Шейфер виокремлює такі 

загальні положення досудового розслідування, як одноособове ведення 

слідства; процесуальна самостійність слідчого та його взаємини із прокурором, 

начальником слідчого відділу й органами дізнання; швидкість попереднього 

слідства; нерозголошення даних попереднього слідства; використання 

допомоги громадськості в розслідуванні; відвід (усунення від ведення справи) 

необ’єктивного слідчого; організацію розслідування складних і трудомістких 

справ; об’єднання й виділення справ; вирішення клопотань, заявлених 

учасниками процесу; участь у слідчих діях понятих і спеціалістів-фахівців; 

фіксування результатів слідчих дій [276, с. 5]. 
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Є.М. Коваленко до загальних положень досудового слідства відносить: 

підслідність; провадження досудового слідства; забезпечення прав учасникам 

досудового слідства; недопущення розголошення даних досудового слідства; 

складання процесуальних документів під час провадження досудового слідства; 

розслідування злочинів групою слідчих; використання науково-технічних 

засобів під час розкриття й розслідуванні злочинів [84, с. 276].  

На думку Л.Д. Удалової, до загальних положень досудового 

розслідування належать норми КПК України, які регулюють: початок та місце 

провадження досудового розслідування; підслідність кримінальних справ; 

строки дізнання і досудового слідства; об’єднання і виділення справ; взаємодія 

слідчого з органом дізнання; провадження слідства групою слідчих; 

забезпечення прав учасників процесу; недопустимість розголошення даних 

досудового розслідування; складання процесуальних документів під час 

провадження досудового розслідування; використання науково-технічних 

засобів під час розкриття і розслідуванні злочинів; залучення громадськості до 

розкриття злочинів; виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню злочинів, 

та застосування заходів для їх усунення; здійснення прокурорського нагляду, 

судового та відомчого контролю за законністю під час проведення досудового 

розслідування [257, с. 36].  

В.М. Тертишник до загальних умов досудового розслідування відносить 

підслідність, своєчасний початок розслідування, провадження розслідування 

групою слідчих, об’єднання і виділення кримінальних справ, строки досудового 

слідства, усебічне, повне й об’єктивне дослідження обставин справи, 

недопустимість розголошення даних досудового слідства, документування 

процесуальної діяльності, забезпечення прав та безпеки учасників процесу, 

процесуальна самостійність і незалежність слідчого [233, с. 355]. 

Л.М. Лобойко до загальних положень досудового розслідування 

відносить: своєчасний початок досудового розслідування; додержання правил 

про підслідність; об’єднання та виділення матеріалів; додержання строків 

досудового розслідування; розгляд клопотань; ознайомлення з матеріалами до 
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завершення розслідування; взаємодію слідчого з органом дізнання; 

направлення слідчим окремих доручень; застосування групового (бригадного) 

методу досудового розслідування; недопустимість розголошення відомостей 

досудового розслідування [126, с. 183-200].  

Серед загальних положень досудового розслідування, що виділені 

авторами, є положення, що мають принциповий характер, так і такі положення, 

які визначають організаційно-функціональні положення діяльності під час 

здійснення досудового розслідування. З аналізу наведених вище 

запропонованих переліків загальних умов досудового розслідування видно, що 

в їх систему включають: 

1) засади (принципи) кримінального процесу, які поширюються на всі 

його стадії (публічності, мови, якою здійснюється кримінальне провадження, 

гласності, забезпечення права на захист, законності), але, засади (принципи) 

кримінального процесу специфічно проявляються в цій або іншій стадії, однак 

не стають при цьому загальними умовами стадії;  

2) елементи кримінально-процесуальної форми (документування 

процесуальної діяльності; складання процесуальних документів під час 

провадження досудового розслідування). Елементи процесуальної форми 

пронизують весь кримінальний процес, і поширюються на всі його стадії, тому 

виокремлення документування процесуальної діяльності, складання 

процесуальних документів під час досудового розслідування функціонально 

належить до загальних положень досудового розслідування, хоча і не 

згадується законодавцем у главі 19 КПК України;  

3) окремі елементи предмета доказування відповідно до вимог ст. 91 КПК 

України (наприклад, обставини, що є підставою для звільнення від 

кримінальної відповідальності або покарання); 

4) окремі загальні засади кримінального провадження (наприклад, 

забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності; 

диспозитивність; розумність строків);  
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5)  загальні положення досудового розслідування, що передбачені главою 

19 КПК України. 

Враховуючи неоднорідність правових положень, які регулюють порядок 

провадження на стадії досудового розслідування, за КПК 1960 р. В.Г. Уваров 

виокремлює у їх системі як загальні положення досудового слідства 

(розслідування), так і специфічні принципи (засади) досудового розслідування 

[241, с. 415-419].  

В.К. Волошина, розглядає загальні положення досудового розслідування 

через призму певних правил основних положень не тільки досудового 

розслідування, але й усього кримінального судочинства, до яких відносить: 

принципи (засади) кримінального процесу; процесуальний статус (права й 

обов’язки) учасників кримінально-процесуальної діяльності; підстави та 

процесуальний порядок провадження слідчих дій і прийняття процесуальних 

рішень; засоби й можливості кримінального процесуального закону, щодо 

умови успішного виконання завдань кримінального провадження [32]. 

Свого часу, дещо інша позиція була викладена у проекті КПК (реєстр. 

№ 1233), зокрема пропонувалось відокремити норми, які стосуються системи 

досудового слідства (глава 29: система досудового слідства, підслідність, місце 

провадження досудового слідства, розв’язання спорів про підслідність) та 

загальних положень досудового слідства (глава 30: обов’язковість досудового 

слідства, початок досудового слідства, провадження процесуальних дій в 

іншому районі (місті), провадження досудового слідства групою слідчих, 

слідчо-оперативною групою, строки досудового слідства, об’єднання справ, 

виділення матеріалів кримінальної справи в окреме провадження, 

недопустимість розголошення даних дізнання й досудового слідства, загальні 

правила провадження слідчих дій, судовий порядок отримання дозволу на 

провадження слідчих дій, розгляд клопотань слідчим, подання органу дізнання, 

слідчого, прокурора в кримінальній справі) [201]. Такий підхід має право на 

існування, за цих умов, у теорії кримінального процесу система досудового 

слідства й підслідність вже є основними положеннями досудового слідства. 
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Незрозумілим є й те, що за наявності ст. 34 «Органи досудового слідства» 

виокремлюється ст. 215 «Система досудового слідства», що на наш погляд, 

певною мірою суперечить окремим правилам кодифікації правових норм, 

оскільки положення одного правового інституту, який регулює змістовно 

однорідні правовідносини, розташовані в різних главах кримінального 

процесуального закону. 

Відповідно до положень глави 19 КПК України загальними положеннями 

досудового розслідування є норми, які регулюють: початок досудового 

розслідування; підслідність; об’єднання і виділення матеріалів досудового 

розслідування; місце проведення досудового розслідування; строки досудового 

розслідування; розгляд клопотань під час досудового розслідування; 

ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення; 

недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування. 

Водночас, враховуючи здобутки науки кримінального процесуального 

права, до загальних положень досудового розслідування у широкому розумінні 

слід також включати й положення, які стосуються: окремих аспектів 

процесуальної діяльності прокурора, керівника органу досудового 

розслідування, слідчого судді щодо реалізації положень визначених главою 19 

КПК України; процесуальних форм взаємодії слідчого з оперативними 

підрозділами; проведення досудового розслідування слідчим (слідчими) або 

групою слідчих; види та форму процесуальних рішень окремих учасників 

кримінального провадження, які приймаються на стадії досудового 

розслідування та на початку кримінального провадження. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Загальні положення досудового розслідування – це визначені в 

контексті завдань та засад кримінального провадження на підставі норм 

кримінального процесуального закону загальні положення, які визначають 

зміст, форму й специфіку досудового розслідування як самостійної стадії 
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кримінального провадження та відображають основні напрями процесуальної 

діяльності учасників кримінального провадження на цій стадії. 

2. Досудове розслідування – це діяльність органів досудового 

розслідування, яка здійснюється при неухильному додержанні вимог 

кримінального процесуального закону під процесуальними керівництвом 

прокурора, обмежена формами судового контролю та спрямована на збирання, 

перевірку й оцінку доказів з метою встановлення обставин, які підлягають 

доказуванню у кримінальному провадженні для досягнення завдань 

кримінального судочинства. 

3. Досудове провадження – це початковий елемент кримінального 

провадження, який включає у себе регламентований нормами кримінального 

процесуального закону юридичний факт виникнення правовідносин між 

учасниками кримінального провадження до внесення відомостей про 

кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань на 

етапі подання особою заяви, повідомлення про вчинене кримінальне 

правопорушення, або виявлення слідчим, прокурором з будь-якого джерела 

обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення 

відповідно до вимог ч. 1 ст. 214 КПК України, а також стадію кримінального 

провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне 

правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується 

закриттям кримінального провадження або направленням до суду 

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності. 

4. Система загальних положень досудового розслідування розглядається у 

вузькому та широкому розумінні. Зокрема, у широкому розумінні до системи 

загальних положень досудового розслідування входять: окремі засади 

кримінального провадження; елементи кримінально-процесуальної форми; 

окремі елементи предмета доказування; завдання кримінального провадження, 

які безпосередньо реалізуються на стадії досудового розслідування; зміст та 
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форма процесуальної діяльності учасників кримінального провадження на 

стадії досудового розслідування; правові норми визначені у главі 19 КПК 

України. У вузькому – виключно положення чинного КПК України, що 

визначені як загальні положення досудового розслідування. 
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РОЗДІЛ 2 

КРИМІНАЛЬНА ПРОЦЕСУАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ 

ЗАГАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  

 

 

2.1. Початок досудового розслідування та досудове розслідування 

злочинів і кримінальних проступків  

 

Початок досудового розслідування, зважаючи на його нормативне 

закріплення в нормах кримінального процесуального законодавства України 

2012 р., викликає численні наукові дискусії. У зв’язку із цим Л.М. Лобойко 

зазначав, що більш дискусійного питання, ніж початок досудового 

розслідування, не виникає, бо вносити до ЄРДР відомості про подію, яка явно 

не є кримінальним правопорушенням, як це вважає заявник, мабуть, недоцільно 

[124, c. 33]. Зокрема, відповідно до законодавства України про кримінальну 

відповідальність, не є кримінальним правопорушенням дія або бездіяльність, 

яка хоча формально й містить ознаки будь-якого діяння, але через 

малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла 

заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або 

державі [189].  

Проаналізувавши статистику після вступу у дію КПК України за 2013 рік, 

ми бачимо, що кількість зареєстрованих кримінальних проваджень збільшилась 

на 35 % (у 2012 році щомісяця порушувалося близько 38 тис. справ, а у 2013 

році кожного місяця в ЄРДР вносилось 58 тис. проваджень). Таким чином, 

зміна у КПК України 2012 р. способу початку досудового розслідування 

(автоматичний початок провадження) збільшила шанси потерпілих осіб на 

розслідування їх проваджень і притягнення винуватих до відповідальності. Але 

у другому кварталі 2013 року виникла проблема з повальним закриттям 

проваджень, після чого у Реєстрі залишалося лише 40 тис. проваджень. Ця 

цифра мало чим відрізнялася від кількості справ, які порушувалися за старим 



54 
 

КПК у попередні роки. Це ставить під сумнів доцільність запровадження 

автоматичного початку досудових розслідувань [205, c. 4]. 

Із набуттям чинності КПК України 2012 р., порівняно з КПК України 

1960 р. дізнання й досудове слідство як форми досудового розслідування 

набули нового змісту. Саме ж досудове розслідування розпочинається з 

моменту надходження інформації про вчинене кримінальне правопорушення, 

яку обов’язково вносять до ЄРДР. З усуненням стадії порушення кримінальної 

справи немає необхідності щодо прийняття формального акту – постанови про 

порушення кримінальної справи. 

Цікавим є погляд О. А. Вакулік, яка вважає, що за результатами розгляду 

заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення слід приймати постанову 

про початок досудового розслідування або відсутність підстав для початку 

досудового розслідування, яку можна було б оскаржити до суду. Досудове 

розслідування повинно розпочинатися саме з моменту винесення відповідної 

постанови (а не шляхом «автоматичного» внесення до електронної бази 

єдиного реєстру, як це передбачено чинним КПК України) [24, с. 10-11]. На 

нашу думку, наведена думка не є переконливою. 

За чинним КПК України, питання початку досудового розслідування 

врегульовано главою 19 «Загальні положення досудового розслідування». 

У ст. 214 КПК України законодавець визначає такі нормативно-правові 

положення щодо початку досудового розслідування, зокрема:  

1. Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання 

заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після 

самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть 

свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести 

відповідні відомості до ЄРДР та розпочати розслідування. Слідчий, який 

здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу 

досудового розслідування. 

2. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення 

відомостей до ЄРДР. Положення про ЄРДР, порядок його формування та 
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ведення затверджуються ГПУ за погодженням з МВС України, СБУ, 

Національним антикорупційним бюро України, органом, що здійснює контроль 

за додержанням податкового законодавства. 

3. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до 

реєстру або без такого внесення не допускається й тягне за собою 

відповідальність, установлену законом. Огляд місця події в невідкладних 

випадках може бути проведено до внесення відомостей до ЄРДР, що 

здійснюється негайно після завершення огляду. У разі виявлення ознак 

кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що 

перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно; 

відомості про нього вносяться до ЄРДР за першої можливості. 

4. Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважені приймати та 

реєструвати заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення, зобов’язані 

прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова в прийнятті та 

реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення є 

недопустимим. 

5. Визначений у ст. 214 КПК України перелік відомостей обов’язково 

вноситься до ЄРДР. 

6. Слідчий невідкладно у письмовій формі повідомляє керівника органу 

прокуратури про початок досудового розслідування, підставу початку 

досудового розслідування. 

7. Якщо відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР внесені 

прокурором, він зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного дня, з 

дотриманням правил підслідності передати наявні у нього матеріали до органу 

досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування. 

8. Відомості про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися 

заходи кримінально-правового характеру, вносяться слідчим або прокурором 

до ЄРДР негайно після вручення особі повідомлення про підозру у вчиненні від 

імені та в інтересах такої юридичної особи будь-якого із злочинів, 

передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 260, 262, 306, ч. 1 і ч. 2 
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ст. 3683, ч. 1 і 2 ст. 3684, статтями 369, 3692, 436, 437, 438, 442, 444, 447 КК 

України, або від імені такої юридичної особи будь-якого із злочинів, 

передбачених статтями 258-2585 КК України. Про внесення відомостей слідчий 

або прокурор не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляє 

юридичну особу. Провадження щодо юридичної особи здійснюється одночасно 

з відповідним кримінальним провадженням, у якому особі повідомлено про 

підозру. 

Деякі науковці зазначають, що у ході досудового провадження необхідно 

всіма встановленими законом засобами зібрати й перевірити докази, здійснити 

кримінальне переслідування щодо особи, яка вчинила злочин, застосувати 

заходи, що забезпечать її неухилення від розслідування та суду, забезпечити 

реалізацію прав потерпілого тощо. [99, c. 385]. У даному випадку, як зазначає 

Л.І. Шаповалова, кримінально-процесуальне законодавство повинно бути 

зорієнтоване на забезпечення можливості здійснення учасниками судочинства 

процесуальних прав і дотримання законності під час його відправлення на усіх 

етапах провадження, зокрема це стосується особи, яка постраждала внаслідок 

злочину, оскільки вона набуває статусу учасника процесу тільки на стадії 

досудового розслідування [273, c. 8]. Сьогодні, відповідно до положень ч. 2 

ст. 55 КПК України, права і обов’язки потерпілого виникають в особи з 

моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення 

або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Водночас, згідно з 

ст. 60 КПК України, заявником є фізична або юридична особа, яка звернулася із 

заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення до органу 

державної влади, уповноваженого розпочати досудове розслідування, і не є 

потерпілим. І у першому, і у другому випадку йдеться мова про звернення у 

формі заяви. У зв’язку із цим виникає запитання щодо звернення фізичної або 

юридичної особи у формі повідомлення, враховуючи процесуальні можливості 

учасників кримінального провадження визначені ч. 1 ст. 214 КПК України. 

О.Ю. Татаров, досліджуючи проблеми початку досудового розслідування 

за чинним КПК України, констатує скасовування так званої «дослідчої» 
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перевірки за заявами та повідомленнями про вчинення кримінального 

правопорушення. Відтак усе процесуальне навантаження щодо перевірки таких 

заяв і повідомлень автоматично «лягатиме» на слідчого, а не на відповідні 

органи чи підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Тому 

може скластися ситуація, за якої слідчі будуть вимушені перевіряти 

найабсурдніші заяви у той час, коли відповідного слідчого реагування 

вимагатиме розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів. Навряд чи це 

сприятиме підвищенню якості досудового розслідування й ефективності 

захисту прав громадян правоохоронними органами. Така ситуація призведе 

лише до того, що більшість заяв та повідомлень про злочин взагалі не будуть 

прийматись та, відповідно, вноситись до ЄРДР [232, c. 183-184]. 

Відносно дослідчого провадження, ми підтримуємо позицію 

О.Д. Квашука, який вказує, що у зв’язку з ухваленням і набуттям чинності КПК 

2012 року дослідчий кримінальний процес (дослідче провадження) не 

ліквідований, а набув нового змісту. Наявність специфічних мети та засобів її 

досягнення, завершеність правовідносин, що виникають у дослідчому 

кримінальному процесі, визначають його «самодостатність» та засвідчують 

виконання службової функції стосовно слідчого провадження (досудового 

розслідування) [80, c. 12]. 

Із набуттям чинності КПК України 2012 р., така ситуація насправді 

склалася. Аналізуючи питання надмірного навантаження на слідчих, окремі 

науковці зазначають, що воно зросло з кількох десятків справ на місяць до 

сотні кримінальних проваджень. Основна причина – зміна відносин між 

слідчими і оперативними співробітниками. Якщо раніше весь масив заяв про 

злочини розподілявся між особовим складом слідчих і оперативних підрозділів 

МВС України, то зараз оперативні співробітники позбавлені ініціативи й 

працюють тільки на підставі доручення слідчого. Виходом із ситуації могло би 

стати переведення достатньої кількості оперативних співробітників на посади 

слідчих [204, c. 11]. 
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Доцільність сучасного нормативного визначення початку кримінального 

провадження в нормах чинного КПК у контексті загальних положень 

досудового розслідування, визначається і деякими статистичними показниками 

процесуальної діяльності органів досудового розслідування. Зокрема, станом на 

20 листопада 2012 р. до набуття чинності новим КПК, зареєстровано 3163810 

(за аналогічний період 2011 р. – 3063869) заяв, повідомлень про злочини, що 

вчинені або готуються. Прийнято рішення про порушення кримінальної справи 

у 386825 випадках (за аналогічний період 2011 р. – 456428), а рішення про 

відмову в порушенні кримінальної справи – у 2500537 випадках (за аналогічний 

період 2011 р. – 2277704).  

За даними ГПУ, у 2012 році прокурорами виявлено та поставлено на 

облік 9944 раніше не зареєстрованих злочини (проти 13585 у 2011 році), у тому 

числі внаслідок скасування 9241 постанови про відмову в порушенні 

кримінальної справи з одночасним її порушенням (12955 у 2011 році). Кожну 

третю порушену кримінальну справу шляхом скасування постанови про 

відмову в її порушенні (3518) надіслано до суду, а відтак реально поновлено 

права потерпілих від злочинів. Спостерігається і зменшення кількості 

прихованих від обліку злочинів, так працівники міліції відзначають упродовж 

останніх трьох років, що у 2009 році – 18440, у 2010 році – 15468, у 2011 році – 

13155. Що стосується статистичних даних після набуття чинності КПК України 

2012 року то ми бачимо, що у 2013 році обліковано кримінальних 

правопорушень – 563560, закрито кримінальних правопорушень – 1004413; у 

2014 році обліковано – 529139, закрито – 614456; у першому півріччі 2015 році 

обліковано – 430629, закрито – 388679. 

Такі високі показники відмов у порушенні кримінальної справи не завжди 

свідчать про наявність передбачених законом (ст. 6 КПК України 1960 р.) 

підстав для відмови в порушенні кримінальної справи або небажання органів 

досудового розслідування займатись безперспективними кримінальними 

справами (наприклад, тими в яких початково не встановлено особу, яка 

вчинила злочин), а деколи й вказували на певні нормативно-правові недоліки 
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КПК України 1960 р., які в окремих випадках не давали процесуальної 

можливості почати досудове розслідування, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 94 КПК 

України 1960 р. 

Цікавими є також показники роботи органів судової влади, зокрема на 

розгляд судів у 2012 році надійшло 28,7 тис. скарг на дії органів досудового 

слідства та прокурорів, що на 7,6 % більше, ніж у 2011 році. Суди розглянули 

28,6 тис. зазначених скарг, задоволено 9,3 тис. скарг або 32,6 % від кількості 

розглянутих; зокрема, розглянуто 13,3 тис. скарг на постанови про відмову в 

порушенні кримінальної справи, із них задоволено понад 5,6 тис. або 41,7 % від 

кількості розглянутих. Кількість розглянутих скарг на постанови про 

порушення кримінальної справи зменшилася на 0,7 % і становила 11,4 тис., із 

них задоволено 2,8 тис. 

Фактично, чинний КПК України надав можливість відійти від тих 

теоретичних та практичних проблем, які виникали на стадії порушення 

кримінальної справи за КПК України 1960 р., дозволивши органам досудового 

розслідування проводити процесуальну діяльність у повному об’ємі після 

виконання вимог ст. 214 КПК України. Разом із цим, негативним аспектом 

щодо можливості невідкладного, швидкого початку досудового розслідування, 

є усунута можливість початкового вирішення питання про належність 

звернення певної особи саме до сфери кримінальних процесуальних відносин. 

У процесуальній літературі вже висловлювалась думка щодо позитиву 

скасування у нормах КПК України 2012 р. рішення про порушення 

кримінальної справи, оскільки одним із факторів, який ускладнював слідчу 

діяльність, було надання зацікавленим особам права оскаржувати до суду 

постанову про порушення кримінальної справи, а реалізація зазначеного 

підходу дозволить усунути дублювання в роботі (процесуальна діяльність до 

порушення кримінальної справи щодо перевірки приводу до порушення 

кримінальної справи (дослідча перевірка) – дізнання – досудове слідство), 

вирішити проблему провадження слідчих дій до порушення кримінальної 
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справи, пришвидшити процес розслідування та забезпечення прав його 

учасників [289, c. 16-17]. 

У нормах КПК 1960 р. порушення кримінальної справи визнавалось 

стадією кримінального процесу, тому вчені неодноразово пропонували 

залишити її, але дещо удосконалити правову регламентацію кримінально-

процесуальної діяльності [43, c. 24-26; 63, 30-32; 137, c. 48-49]. Зокрема, 

В.І. Галаган вважав правильним називати цю стадію «стадією прийняття 

рішення про порушення кримінальної справи» [34, c. 11]. Дійсно, адже ст. 97 

КПК України 1960 р. передбачала можливість прийняття декількох 

процесуальних рішень. Деякі вчені називали цю стадію «дослідчим 

кримінальним процесом», а окремими з них пропонується вести мову не про 

«порушення кримінальної справи», а про її «початок», «формування» або 

«відкриття» [46, c. 17; 57, c. 84; 73, c. 78; 214, c. 172; 280, c. 34]. Зокрема, для 

посилення процесуальної значущості результатів дослідчої перевірки – 

дозволити до порушення кримінальної справи провадження слідчих дій, що не 

порушують конституційні права громадян (наприклад, допити свідків, 

потерпілих, призначення експертиз) [232, с. 177]. 

Деякі науковці більш категорично висловлювалися щодо доцільності 

існування стадії порушення кримінальної справи. Зокрема, В.С. Зеленецький 

зазначав, що стадія порушення кримінальної справи та її результат є 

недоцільним у сучасному кримінальному процесі [73, с. 15]. Наприклад, 

Ю.М. Грошевий, Е.О. Дідоренко, Б.В. Розовський ставили під сумнів 

доцільність існування цієї стадії й висловлювалися за те, щоб дослідити 

питання про встановлення повноцінного розслідування й дізнання з моменту 

надходження заяви чи повідомлення про підготовлюваний або вчинений 

злочин [47, c. 73-78]. 

Утім беззаперечним є твердження В.І. Галагана про те, що початок 

кримінально-процесуальної діяльності й виникнення кримінально-

процесуальних правовідносин відбувається з моменту отримання органами 

внутрішніх справ інформації про вчинений злочин [35, c. 94]. Разом з тим з 
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вступом в дію кримінального закону між державою і особою виникають 

специфічні кримінально-правові відносини [18, c. 110]. У зв’язку з цим, 

підтримуємо точку зору Р.І. Назаренко у тому, що кримінально-правові 

відносини не завжди породжують процесуальні, оскільки перші обумовлюють 

другі, але не породжують їх [156, c. 8]. 

На даний час, після виключення стадії порушення кримінальної справи із 

системи стадій кримінального процесу виникає чимало запитань, у науковців, 

до законодавчого врегулювання процесуальної діяльності на початку 

досудового розслідування [17, с. 43; 124, с. 33]. 

На наш погляд, процесуальна діяльність органів досудового 

розслідування на стадії порушення кримінальної справи у певних своїх проявах 

фактично набула значення етапу початку досудового розслідування з тією 

умовою, що рішення про внесення відповідних відомостей у ЄРДР 

здійснюється невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту настання 

юридичних фактів, визначених у ч. 1 ст. 214 КПК України, на противагу цьому 

у ст. 97 КПК України 1960 р. йшла мова про прийняття процесуального 

рішення у термін до трьох днів, а випадку необхідності проведення перевірки 

заяви або повідомлення про злочин у строк не більше десяти днів [169, c. 392]. 

Під процесуальною діяльністю у формі перевірки та вирішення заяв і 

повідомлень про злочини за нормами КПК України 1960 р. вчені розуміли 

діяльність уповноважених кримінальним процесуальним законодавством 

органів і посадових осіб стосовно приймання, реєстрації та розгляду заяви чи 

повідомлення про злочин, спрямовану на встановлення достовірності 

інформації, що міститься у відповідних матеріалах перевірки, а також збирання 

додаткових відомостей, що характеризують подію злочину і є достатніми для 

прийняття обґрунтованого рішення відповідно до ч. 2 ст. 97 КПК України [232, 

c. 169]. 

Хоча, у випадках проведення огляду місця події до прийняття рішення 

про порушення кримінальної справи, за наявності для цього підстав 
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кримінальну справу потрібно було порушити негайно після проведення такої 

слідчої дії (ч. 2 ст. 190 КПК України 1960 р.). 

Л.Д. Удалова зазначає, що такі дані (докази) вказують на факт 

підготовлюваного або вчиненого діяння, передбаченого кримінальним законом 

[258, c. 90]. Органи досудового розслідування, як зазначає Ю.П. Аленін, мають 

враховувати можливості каналів надходження інформації, що необхідно для 

одержання первинних відомостей про схожі злочини [103, c. 21]. 

Зміст положення про своєчасний початок досудового слідства (ст. 113 

КПК України 1960 р.) полягав у тому, що досудове слідство розпочинається 

тільки після порушення кримінальної справи; слідчий (особа, яка проводить 

дізнання) зобов’язаний негайно розпочати розслідування у порушеній ним чи 

переданій йому кримінальній справі; слідчий може прийняти кримінальну 

справу до свого провадження, не очікуючи на закінчення десятиденного строку 

дізнання; із моменту прийняття кримінальної справи до свого провадження 

слідчий несе повну відповідальність за законне і вчасне прийняття рішень про 

спрямування досудового слідства і провадження слідчих дій [103, c. 368]. 

Розглядаючи історичну ґенезу питання щодо строків початку 

провадження в кримінальних справах, науковці зазначають те, що він чітко 

визначався ст. 112 КПК УСРР 1922 р. Так, слідчий, отримавши відомості чи 

матеріали про вчинений на його дільниці злочин, і який йому підслідний, 

зобов’язаний не пізніше ніж за 24 години у справах, де можливий арешт, та за 

48 годин у всіх інших справах приступити до провадження досудового слідства, 

склавши про це постанову, копію якої має надіслати прокуророві. З моменту 

початку досудового слідства органи дізнання мали право діяти в конкретній 

кримінальній справі не інакше як за дорученням слідчого. У КПК УСРР 1927 р. 

сукупність процесуальних норм, які регулювали порядок прийняття заяв і 

повідомлень про злочин та їх вирішення, було зосереджено в главі 7 

«Порушення кримінальної справи» [232, c. 159].  

Досліджуючи процесуальні питання щодо початку кримінального 

провадження відповідно у контексті положень ч. 1 ст. 214 КПК України, деякі 
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науковці вказують на зловживання слідчих, що здійснюють контроль за 

додержанням податкового законодавства, які вносять інформацію про 

кримінальне правопорушення до ЄРДР за кожним фактом донарахування суми 

податків чи зборів. Такі дії здійснюються з ініціативи слідчих, незалежно від 

факту оскарження (не оскарження) до адміністративного суду рішення про 

відповідне донарахування податків. Це не відповідає положенням ч. 1 ст. 214 

КПК, які вимагають від слідчих вносити інформацію до ЄРДР лише після 

виявлення обставин, «що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення» [204, c. 8]. 

Правова конструкція ст. 214 КПК України є процесуальною формою 

реалізації засади публічності в кримінальному провадженні, відповідно до якої 

прокурор, слідчий зобов’язані в межах своєї компетенції розпочати досудове 

розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак 

кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне 

провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або у 

випадку надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального 

правопорушення, а також ужити всіх передбачених законом заходів для 

встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила 

(ст. 25 КПК України). У даному випадку, в ч. 4 ст. 26 КПК України щодо засади 

диспозитивності законодавець зазначає, що кримінальне провадження у формі 

приватного обвинувачення розпочинається лише на підставі заяви потерпілого. 

Л.М. Лобойко, на підставі аналізу положень ст. 4 КПК України 1960 р. 

дає власне визначення принципу публічності як правового положення, згідно з 

яким орган дізнання, слідчий, прокурор і суд повинні на підставі наданих їм 

державою прав та обов’язків здійснити в офіційному порядку всі процесуальні 

дії в кримінальній справі для досягнення мети кримінального процесу і 

задоволення, загальносуспільних інтересів у сфері боротьби зі злочинністю. 

Таке визначення принципу публічності показує, що єдино можливим методом 

правового регулювання, за допомогою якого положення цього принципу 

можуть бути втілені у кримінальний процес, є імперативний метод [123, c. 7]. 
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Деякі науковці, досліджуючи зміст принципу публічності, відзначають, 

що він полягає у відстоюванні органами, які ведуть кримінальний процес, 

державних і суспільних інтересів, а важливою його ознакою є офіційний 

характер відносин між посадовими особами органів дізнання, досудового 

слідства, прокуратури і суду з одного боку, та інших суб’єктів кримінального 

процесу [232, c. 136]. З цього приводу В.П. Божьєв, не вказуючи на 

передбачений у законі початок кримінально-процесуальних правовідносин, 

дещо абстрактно зазначає, що з вступом у дію кримінального закону між 

державою та особою виникають специфічні кримінально-правові 

відносини [18, c. 110]. 

Виходячи з положень рішення КСУ від 27 жовтня 1999 р. у справі за 

конституційним поданням МВС України щодо офіційного тлумачення 

положень ч. 3 ст. 80 Конституції України щодо депутатської недоторканності, 

стадію порушення кримінальної справи (у ст. 214 КПК України 2012 р. 

ведеться мова про початок кримінального провадження – В.В.) не треба 

ототожнювати з притягненням до кримінальної відповідальності, оскільки 

останнє, як стадія кримінального переслідування, починається з моменту 

пред’явлення особі обвинувачення у вчиненні злочину. 

Притягнення до кримінальної відповідальності С.А. Альперт пов’язує з 

винесенням процесуального акту, який збігається з притягненням особи як 

обвинуваченого [3, c. 21]. Частково іншим є твердження, висловлене 

Д.Л. Василенком, який указує на необхідність розмежування понять порушення 

кримінальної справи й порушення (початок) кримінального переслідування, 

розуміючи під першим винесення відповідної постанови за існуючими 

процесуальними правилами, а під початком кримінального переслідування – 

момент початку процесуальних дій з викриття особи у вчиненні злочину 

(затримання, обшуку, допиту) і таких дій, які мають характер примусу [25, 

c. 12-13]. 

На наш погляд, правові приписи викладені у ст. 25, ч. 2 ст. 55, ст. 60 та 

ч. 1 ст. 214 КПК України щодо початку досудового розслідування, доцільно 
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розглядати як правову регламентацію початку виникнення кримінальних 

процесуальних відносин, водночас початок досудового розслідування охоплює 

ще й подальшу процесуальну діяльність учасників кримінального провадження 

у межах положень, визначених у статтях 214-216 КПК України. 

Початком кримінального переслідування відповідно до вимог п. 14 ч. 1 

ст. 3 КПК України потрібно вважати момент повідомлення особі про підозру в 

порядку, передбаченому главою 22 КПК України. 

Необхідно звернути увагу на те, що порушення кримінальної справи в 

науці кримінального процесу за КПК України 1960 р. розглядалося як 

самостійний інститут кримінального процесуального права [218, c. 164]. 

У зв’язку із цим, зважаючи на положення чинного КПК України початок 

досудового розслідування також потрібно розглядати як самостійний інститут 

кримінального процесуального права, який регламентує не тільки підстави 

виникнення кримінальних процесуальних відносин, а й форму процесуальної 

діяльності учасників кримінального провадження на етапі прийняття, реєстрації 

та перевірки інформації про кримінальне правопорушення, прийняття 

відповідних процесуальних рішень; реалізацію прокурором напрямів 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням, відомчого 

процесуального та судового контролю за законністю й обґрунтованістю дій 

органів досудового розслідування тощо. 

Проведені з окремими учасниками кримінальних проваджень 

(захисниками, прокурорами, суддями) інтерв’ю дозволяють зробити певні 

висновки про практичні проблеми реалізації нового КПК України [204, с. 7]. 

Серед них виділяють проблеми реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні 

правопорушення, зокрема: не забезпечено комфортних умов для відвідувачів 

районних відділів міліції, що зумовлює створення черг; заяви про злочини 

ідентифікуються як звернення й розглядаються за Законом України «Про 

звернення громадян»; заяви про злочини не реєструються без пояснення 

причин, а заявників повідомляють про відсутність підстав для початку 

провадження після спливу 10-денного терміну, установленого кримінальним 
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процесуальним законом для оскарження бездіяльності слідчого (прокурора); 

кваліфікація діяння визначається слідчими на власний розсуд, з ігноруванням 

змісту інформації, яка міститься в заяві тощо. 

Цю негативну тенденцію відображає також проаналізована статистика. 

Якщо в попередні роки щомісячна кількість заяв і повідомлень про злочини у 

середньому сягала 300 тис., то в 2013 році середньомісячна кількість заяв 

становила тільки 140 тис. Тобто кожну другу заяву від громадян не приймають, 

що порушує вимоги ст. 214 КПК України про необхідність реєстрації всіх заяв 

та повідомлень про кримінальні правопорушення. Станом на 2012 р. з 387 тис. 

розглянутих слідчими заяв і повідомлень про злочини, щодо 213 тис. (62,9 %) 

прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи. О.Ю. Татаров 

вказує, що як вихід із такої ситуації та з метою досягнення завдань 

кримінального провадження та належної реалізації засади публічності у сфері 

кримінальних процесуальних відносин він пропонує створити єдиний реєстр 

«Факт», який надасть можливість уникнути укриття повідомлень, що надходять 

до ОВС, та здійснення контролю за розглядом кожного звернення особи до 

органів внутрішніх справ [232, c. 155]. 

Сьогодні, враховуючи вимоги ст. 214 КПК України функціонує 

електронна база даних ЄРДР. Відповідно до п. 1.3. Положення про порядок 

ведення ЄРДР, він утворений та ведеться відповідно до вимог КПК України з 

метою забезпечення: єдиного обліку кримінальних правопорушень та 

прийнятих під час досудового розслідування рішень, осіб, які їх вчинили, та 

результатів судового провадження; оперативного контролю за додержанням 

законів під час проведення досудового розслідування; аналізу стану та 

структури кримінальних правопорушень, вчинених у державі [183]. 

Разом із цим ч. 1 ст. 214 КПК України щодо початку досудового 

розслідування, поряд з нібито зрозумілими джерелами відомостей такими як 

заява та повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, вжито 

законодавцем формулювання «з будь-якого джерела», яке може бути 

неоднозначно розтлумачено в слідчій практиці. Водночас, відомчими 
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нормативно-правовими актами, зокрема у системі МВС України, п. 1.2. 

Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах 

внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні 

правопорушення та інші події, джерелом інформації про вчинення 

кримінальних правопорушень та інших подій, що надходить до органу 

внутрішніх справ, уповноваженого розпочати досудове розслідування, є: 

– повідомлення будь-яких осіб та самостійно виявлені слідчим або іншою 

службовою особою органів внутрішніх справ з будь-якого джерела обставини 

кримінальних правопорушень; 

– повідомлення будь-яких осіб, які затримали підозрювану особу на місці 

вчинення кримінального правопорушення; 

– повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, 

опубліковані в засобах масової інформації; 

– інформація, що надійшла засобами телефонного зв’язку, телеграфом 

або іншими засобами зв’язку про вчинення кримінального правопорушення; 

– повідомлення працівників медичних установ про звернення за 

медичною допомогою осіб з тілесними ушкодженнями, отриманими внаслідок 

учинення стосовно них кримінальних правопорушень; 

– інформація про вчинення кримінального правопорушення, яку виявлено 

з іншого джерела [76]. 

Такі положення відомчих нормативно-правових актів є доцільними, 

оскільки вони, з одного боку, відповідають та не суперечать положенням 

кримінального процесуального закону, а з іншого – надають можливість 

слідчому більш ефективно застосовувати його положення у розумінні поняття 

«з будь-якого джерела». 

З огляду на забезпечення конституційних прав людини у сфері 

кримінальних процесуальних відносин згідно з нормами чинного КПК України, 

учені-процесуалісти, захисники, прокурори, судді звертають увагу на 

непоодинокі випадки, коли закриті в минулих роках кримінальні справи за 

постановою слідчого чи прокурора, постановою (ухвалою) суду знову 
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реєструються у ЄРДР. Цим порушується встановлена законом заборона двічі 

обвинувачувати особу в учиненні одного кримінального правопорушення 

викладена у ч. 1 ст. 19 КПК України. У даному випадку слідчі, прокурори 

використовують недосконалість Перехідних положень КПК України. Згідно із 

яким, дозволяється розпочинати розслідування у випадках, коли справу не було 

завершено вироком суду, а було закрито іншим рішенням слідчого, прокурора 

чи судді [204, c. 7]. 

Зважаючи на ту обставину, що у ч. 1 ст. 38 КПК України віднесено до 

органів досудового розслідування слідчі підрозділи органів Національної 

поліції, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за дотриманням 

податкового законодавства, органів державного бюро розслідувань, підрозділ 

детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного 

бюро України, не виключена можливість інакшого трактування у відомчих 

інструкціях різних відомств, поняття «джерела інформації про вчинення 

кримінальних правопорушень». У ч. 1 ст. 94 КПК України 1960 р. надано 

вичерпний перелік таких джерел інформації, і вони мали назву – приводи до 

порушення кримінальної справи. 

На наш погляд, недоліком чинного КПК України, порівняно з КПК 

України 1960 р є невизначеність процесуальної форми заяви або повідомлення 

про вчинене кримінальне правопорушення, яка була передбачена у ст. 95. 

Зокрема, зазначалось, що заяви або повідомлення представників влади, 

громадськості чи окремих громадян про злочин можуть бути усними або 

письмовими, з вказівкою про те, що усні заяви заносяться до протоколу, який 

підписують заявник та посадова особа, яка прийняла заяву, а письмова заява 

повинна бути підписана особою, від якої вона подається. 

За даними проведеного опитування у формі анкетування 242 працівників 

слідчих підрозділів та 157 працівник оперативних підрозділів ОВС за 2014-2015 

роки – за доцільність визначення процесуальної форми заяви або повідомлення 

про кримінальне правопорушення у нормах чинного КПК України висловилось 

183 працівника слідчих підрозділів та 141 працівник оперативних підрозділів. 
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Водночас, у науці кримінального процесу існує твердження про те, що 

закріплення у кримінальному процесуальному законодавстві України чіткої 

форми заяви або повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення може 

призвести до випадків безпідставної відмови у прийнятті та реєстрації у ЄРДР 

заяви або повідомлення за формальними підставами – відсутність або 

неналежне оформлення обов’язкового реквізиту в зверненні особи [59, 70]. 

Аналізуючи положення окремих підзаконних нормативно-правових актів, 

ми все ж таки помічаємо наявність певних вимог до форми та змісту заяв та 

повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, а також імперативні 

приписи щодо процесуальної діяльності слідчого і прокурора на початку 

досудового розслідування. Зокрема, Положення про порядок ведення ЄРДР 

передбачає наступні правила прийняття заяв та повідомлень про вчинені 

кримінальні правопорушення:  

– по-перше, усні заяви заносяться слідчим або прокурором до протоколу, 

який підписується заявником; 

– по-друге, відомості про кримінальне правопорушення, викладені у 

заяві, повідомленні чи виявлені з іншого джерела повинні мати короткий 

виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення;  

– по-третє, слідчим або прокурором, особа, яка подає заяву чи повідомляє 

про кримінальне правопорушення під розпис попереджається про кримінальну 

відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення, крім випадків 

надходження заяви, повідомлення поштою або іншими засобами зв’язку; 

– по-четверте, заява чи повідомлення про кримінальне правопорушення 

вважаються поданими з моменту попередження особи про кримінальну 

відповідальність (за виключенням випадків, коли таке попередження не 

можливо зробити з об’єктивних причин: надходження заяви, повідомлення 

поштою, іншим засобом зв’язку, непритомний стан заявника, відрядження 

тощо) [183]. 
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Враховуючи викладене, не зовсім зрозуміло чому в КПК України, не 

ведеться мова про те, яким чином у матеріалах кримінального провадження має 

бути відображено усну заяву або повідомлення про кримінальне 

правопорушення. Водночас, що стосується вимог ст. 103 КПК України щодо 

процесуальних дій під час кримінального провадження, і, зокрема, щодо 

кримінальної процесуальної діяльності слідчого на початку кримінального 

провадження, то вони можуть фіксуватись в протоколі та носії інформації, на 

якому за допомогою технічних засобів зафіксовані процесуальні дії. У зв’язку із 

цим, ми можемо констатувати, що визначаючи процесуальну форму заяви або 

повідомлення про кримінальне правопорушення законодавець вів мову про 

необхідність занесення усної заяви або повідомлення до відповідного 

протоколу. У п. 2.5 «Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і 

підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені 

кримінальні правопорушення та інші події» звернено увагу на те, що заяви або 

повідомлення фізичних або юридичних осіб про вчинення кримінального 

правопорушення та іншої події можуть бути усними або письмовими. Усні 

заяви заносяться до протоколу усної заяви (повідомлення) про кримінальні 

правопорушення, який підписують заявник та посадова особа, яка прийняла 

заяву [76]. Форма такого викладу матеріалу фактично дублює зміст положення 

ст. 95 КПК України 1960 р. Результати проаналізованих нами 311 матеріалів 

кримінальних проваджень дозволяють стверджувати про те, що у більшості 

випадків (54 %) заяви про кримінальні правопорушення заявниками та 

потерпілими складаються самостійно, у 22 % – фіксуються у протоколі заяви 

про злочин, у решті випадків (24 %) уповноваженими органами складаються 

відповідні рапорти відповідно до вимог ч. 1 ст. 214 КПК України у зв’язку із 

самостійним виявленням з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити 

про вчинення кримінального правопорушення. 

Учені звертають увагу на те, що існування стадії порушення кримінальної 

справи в українському кримінальному процесі сприяло констатації 

правоохоронними органами у відповідній постанові того факту, що злочин 
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дійсно мав місце, оскільки це дозволяло розпочинати юридичну процедуру, 

тобто кримінальний процес після відповідної перевірки. Адже дійсно, відразу 

неможливо встановити про який різновид правопорушення (адміністративного, 

цивільного, господарського, кримінального) йдеться та у межах якого 

юридичного процесу має здійснюватися провадження за заявою [124, c. 33]. 

Сьогодні на законодавчому рівні такого механізму немає. Проте на 

відомчому рівні встановлюється певний процесуальний фільтр, який певною 

мірою дозволяє уникнути обов’язковості реєстрації в ЄРДР усіх без 

виключення звернень, які за твердженням заявника стосуються сфери 

кримінальних процесуальних відносин. Зокрема, оперативний черговий 

розглядає заяви, повідомлення, що надійшли до органу внутрішніх справ, а 

також інші матеріали, в яких немає відомостей, що можуть свідчити про 

вчинення кримінального правопорушення або вимоги заявника, потерпілого 

про необхідність реєстрації кримінального правопорушення, та після реєстрації 

їх в єдиному обліку доповідає начальникові органу внутрішніх справ або особі, 

яка виконує його обов’язки, для подальшого розгляду та прийняття рішення 

згідно із Законом України «Про звернення громадян» або Кодексу України про 

адміністративні правопорушення [76].  

Відомче нормативно-правове регулювання частково застосовано і до 

строків початку кримінального провадження. Зокрема датою подання заяв і 

повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення до органів внутрішніх 

справ вважають дату реєстрації такої заяви чи повідомлення в журналі єдиного 

обліку органу внутрішніх справ, слідчим якого буде здійснюватися досудове 

розслідування. Водночас, відповідно до вимог ч. 2 ст. 55 КПК України, права і 

обов’язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про 

вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її 

до провадження як потерпілого, до того ж потерпілому має бути вручена 

пам’ятка про процесуальні права та обов’язки особою, яка прийняла заяву про 

вчинення кримінального правопорушення. Щодо заявника ситуація є зовсім 

іншою, оскільки в ч. 1 ст. 60 КПК України про вручення пам’ятки про 
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процесуальні права та обов’язки мова не йде. Нажаль, у ст. 214 КПК України 

немає обов’язкової вказівки на необхідність під час прийняття заяви або 

повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення попередити особу про 

кримінальну відповідальність, встановлену Законом. 

Розмірковуючи про початок досудового розслідування за чинним КПК 

України, науковці вказують і на цілу низку інших проблемних питань, зокрема 

щодо: поняття «особа, яка прийняла заяву про вчинення кримінального 

правопорушення»; можливості проведення процесуальних дій, окрім огляду 

місця події, до внесення відомостей до ЄРДР; моменту та формулювання 

«невідкладності» внесення відомостей до ЄРДР; співвідношення понять 

«внесення відомостей до ЄРДР» та «реєстрація заяв і повідомлень про 

кримінальні правопорушення»; кримінальних процесуальних наслідків відмови 

у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне 

правопорушення; особливостей початку кримінального провадження у випадку 

виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому 

судні, що перебуває за межами України тощо [17, c. 33-43; 124, с. 43-50]. 

З початком кримінального провадження безпосередньо пов’язане 

загальне положення досудового розслідування щодо розмежування 

процесуальної форми досудового розслідування злочинів й кримінальних 

проступків. Окремі питання досудового розслідування як стадії кримінального 

провадження розглядались у першому розділі нашого дисертаційного 

дослідження. Водночас, питання форм досудового розслідування та 

співвідношення досудового слідства і дізнання у контексті загальних положень 

досудового розслідування потребує додаткової уваги. 

Відповідно до положень ст. 215 КПК України «Досудове розслідування 

злочинів і кримінальних проступків», досудове розслідування злочинів 

здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків – у 

формі дізнання в порядку, передбаченому КПК України. На наш погляд, таке 

формулювання поряд із положеннями КПК України щодо кримінального 

провадження на підставі угод (гл. 35 КПК України); кримінального 
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провадження у формі приватного обвинувачення (гл. 36 КПК України); 

кримінального провадження щодо окремої категорії осіб (гл. 37 КПК України); 

кримінального провадження щодо неповнолітніх (гл. 38 КПК України); 

кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру (гл. 39 КПК України); кримінального провадження, яке містить 

відомості, що становлять державну таємницю (гл. 40 КПК України); 

кримінального провадження на території дипломатичних представництв, 

консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, 

що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком 

України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні (гл. 41 

КПК України) є прикладом диференціації кримінальної процесуальної форми у 

межах стадії досудового розслідування. 

Зважаючи на те, що досудове слідство є домінуючою формою досудового 

розслідування, у главі 25 КПК України визначено особливості досудового 

розслідування кримінальних проступків. Відповідно до вимог ст. 298 КПК 

України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) 

здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, 

передбаченими КПК України, з урахуванням положень глави 25 КПК України. 

Такі положення стосуються наступних аспектів кримінальної процесуальної 

діяльності під час досудового розслідування кримінальних проступків, а саме 

щодо: застосування запобіжних заходів; проведення слідчих (розшукових) дій; 

форми закінчення дізнання та його строків; особливостей процесуальної 

діяльності прокурора. 

Разом з тим, окремі положення щодо строків досудового розслідування у 

формі дізнання знаходяться у інших главах КПК України. Наприклад, 

відповідно до вимог частин 1 та 2 ст. 219, ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо 

внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове 

розслідування кримінального проступку (дізнання) у протягом одного місяця з 

дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, він 

може бути продовжений районним (міським) або іншим прирівняним до нього 



74 
 

прокурором до двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 

кримінального проступку. На наш погляд, розташування правових норм, які 

регламентують однорідні правовідносини у різних главах КПК України є 

недоцільним та дещо ускладнює розуміння вимог кримінального 

процесуального закону. Таке ж твердження нами висловлюється й щодо 

положень строків досудового розслідування, які змістовно розміщені у главі 19 

та у параграфі 4 глави 24 КПК України. У зв’язку із цим є доцільним технічне 

перенесення положень параграфу 4 глави 24 КПК України, який містить лише 

чотири самостійні статті, до глави 19 КПК України.  

Зважаючи на те, що досудове розслідування у формі дізнання здійснює 

слідчий, є дещо незрозумілим положення ч. 2 ст. 301 КПК України у контексті 

положень щодо форм закінчення досудового розслідування, визначених у 

параграфі 1 глави 24 КПК України. Так відповідно до ч. 2 ст. 301 КПК України, 

слідчий зобов’язаний у найкоротший строк, але не пізніше двадцяти п’яти днів 

після повідомлення особі про підозру, подати на затвердження прокурору один 

із зазначених процесуальних документів: проект рішення про закриття 

кримінального провадження; проект клопотання про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності; обвинувальний акт, клопотання про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру; 

клопотання про продовження строку досудового розслідування з підстав, 

передбачених КПК України. Водночас, якщо у кримінальному провадженні 

жодній особі не повідомлялося про підозру, частини 1 та 4 ст. 284 КПК України 

вказують на те, що слідчий самостійно приймає постанову про закриття 

кримінального провадження у випадках встановленої відсутності події 

кримінального правопорушення та в діянні, яке є предметом кримінального 

провадження складу кримінального правопорушення, набранням чинності 

закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене 

особою, а також стосовно податкових зобов’язань особи, яка вчинила дії, 

передбачені ст. 212 КК України, досягнутий податковий компроміс відповідно 

до підрозділу 92 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу 
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України. Частина 6 цієї ж статті звертає увагу на те, що копія постанови 

слідчого про закриття кримінального провадження надсилається заявнику, 

потерпілому, прокурору, а прокурор протягом двадцяти днів з моменту 

отримання копії такої постанови має право її скасувати у зв’язку із 

незаконністю чи необґрунтованістю. З точки зору, положення ч. 2 ст. 301 КПК 

України, щодо проекту рішення про закриття кримінального провадження 

обмежує процесуальну самостійність слідчого у прийнятті процесуальних 

рішень на стадії досудового розслідування. 

Не витримує критики й положення ч. 2 ст. 301 КПК України про те, що 

слідчий зобов’язаний скласти проект клопотання про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності. Адже відповідно до ч. 2 ст. 286 КПК України 

прокурор встановивши на стадії досудового розслідування підстави для 

звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду 

підозрюваного на таке звільнення, зобов’язаний скласти клопотання про 

звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового 

розслідування у повному обсязі надіслати його до суду. До того ж ст. 110 КПК 

України не передбачає можливість оформлення процесуального рішення 

слідчого у формі «проекту рішення про...» або «проекту клопотання…» на 

вимогу положень ч. 2 ст. 301 КПК України. Частиною 6 ст. 110 КПК України 

визначено, що постанова слідчого, прокурора виготовляється на офіційному 

бланку та підписується службовою особою, яка прийняла відповідне 

процесуальне рішення. 

Враховуючи викладене, слід відзначити недосконалість правих положень 

ст. 301 КПК України, щодо процесуальної форми закінчення дізнання та 

вважаємо, що необхідно внести у цю правову норму відповідні зміни та надати 

право слідчому самостійно приймати процесуальне рішення про закриття 

кримінального провадження з підстав передбачених пунктами 1, 2, 4, 9 ч. 1 

ст. 284 КПК України, якщо у кримінальному провадженні жодній особі не 

повідомлялося про підозру, за аналогією з положеннями ч. 4 ст. 284 КПК 

України. Питання, щодо процесуальної діяльності слідчого зі складання 
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проекту клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності 

при досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень у формі дізнання 

доцільно вирішувати враховуючи положення ст. 287 КПК України. 

Розглядаючи дізнання та досудове слідство як форми досудового 

розслідування за КПК України 1960 р., науковці вказували на те, що досудове 

слідство – діяльність слідчого за порушеною та прийнятою ним до свого 

провадження кримінальною справою, зміст якої полягає в збиранні, 

дослідженні, перевірці, оцінці та використанні доказів, встановленні 

об’єктивної істини, здійсненні юридичних дій з метою забезпечення 

правильного застосування закону, захисту прав та законних інтересів фізичних 

та юридичних осіб, суспільства та держави, а також створення умов для 

здійснення правосуддя. Дізнання – це заснована на законі розшукова, доказова 

та правозастосовна діяльність наділених процесуальними повноваженнями 

органів адміністративної та оперативно-розшукової юрисдикції, спрямована на 

виявлення, попередження, запобігання та розкриття злочинів, розшук та 

викриття винних, забезпечення вирішення інших завдань кримінального 

судочинства [232, c. 71]. Наведені тези є загальноприйнятими в теорії 

кримінального процесуального права, і з певними зауваженнями їх підтримали 

майже всі науковці-процесуалісти. Ідентичні за своїм змістом дефініції 

«досудове слідство» та «дізнання» ми бачимо майже в усіх підручниках з 

кримінального процесуального права, підготовлених за нормами КПК України 

1960 р. 

Ситуація докорінно змінилась із набуттям чинності КПК України 2012 р., 

у якому в ч. 1 ст. 3 закріплено самостійні поняття досудового слідства як форми 

досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування злочинів, а також 

дізнання як форми досудового розслідування, в якій здійснюється 

розслідування кримінальних проступків.  

Фронтальними категоріями щодо розмежування форм досудового 

розслідування та напрямів процесуальної діяльності стороною обвинувачення є 

кримінально-правові категорії «злочин» та «кримінальний проступок». Хоча й 
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у чинному КПК України визначено поняття закону України про кримінальну 

відповідальність як законодавчих актів України, які встановлюють кримінальну 

відповідальність (КК України та Закон України «Про кримінальні проступки»), 

але на сьогодні це питання належним чином не врегульоване. Водночас, 

відповідно до проекту Закону України «Про внесення змін до КК України щодо 

введення інституту кримінальних проступків» [189], законодавство України 

про кримінальну відповідальність становить Кримінальний кодекс 

України (ч. 1 ст. 3). 

Цей законопроект не позбавлений певних протиріч, які безпосередньо 

впливають на процесуальну діяльність учасників кримінального провадження 

та ускладнюють розуміння положень ст. 215 КПК України. Наприклад, у ст. 1 

та ст. 11 проекту Закону України «Про внесення змін до КК України щодо 

введення інституту кримінальних проступків» [189] об’єднано суспільно 

небезпечні діяння у формі злочинів або кримінальних проступків спільним 

терміном «кримінальні правопорушення», а в ст. 2 вже є теза про те, що 

підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно 

небезпечного діяння, яке містить склад кримінального правопорушення або 

кримінального проступку. Про злочин як вид кримінального правопорушення 

мова не йде. Водночас, у ст. 11 зазначено, що злочином є передбачене Книгою 

1 «Про злочини» Особливої частини цього Кодексу суспільно небезпечне винне 

діяння (дія або бездіяльність), учинене суб’єктом злочину, а кримінальним 

проступком є передбачене Книгою 2 «Про кримінальні проступки» Особливої 

частини цього Кодексу суспільно небезпечне винне діяння (дія або 

бездіяльність), вчинене суб’єктом кримінального проступку. 

Таким чином, дослідження питань пов’язаних із початком досудового 

розслідування, з огляду на нетривалу в часовому вимірі практику застосування 

норм чинного КПК України, набуває все більшої актуальності, а питання, на які 

звернуто увагу, потребують не тільки науково-обґрунтованого, а й подальшого 

законодавчого вирішення. 



78 
 

2.2. Підслідність та місце проведення досудового розслідування 

 

З огляду на теорію кримінального процесуального права, та думку 

Є.Г. Коваленка й В.Т. Маляренка, правила про підслідність кримінальних справ 

(матеріалів кримінальних проваджень), регулюють відносини, які виникають 

між відповідними органами держави і посадовими особами у зв’язку з 

досудовим слідством кримінальної справи [84, с. 276-277]. Як зазначають 

З.З. Зінатуллін, М.С. Салахов та Л.Д. Чулюкін, підслідність обумовлює 

правильний розподіл кримінальних справ між різними органами досудового 

слідства [74, c. 7]. У процесуальному законі немає визначення поняття 

підслідності, що деколи негативно впливає на чіткість з’ясування її положень, 

призводить до помилкового тлумачення та застосування цього інституту на 

практиці. 

Додержання правил про підслідність кримінальних справ відповідно до 

положень ст. 112 КПК України 1960 р., науковці процесуалісти завжди 

розглядали як загальне положення досудового розслідування, оскільки 

правила про підслідність установлюють межі компетенції слідчих щодо 

досудового розслідування кримінальних справ. 

Цікавість викликають положення ч. 1 ст. 218 КПК України, яка 

встановлює: «Досудове розслідування здійснюється слідчим того органу 

досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення 

кримінального правопорушення», а також ч. 6 цієї ж статті, ч. 5 і 6 ст. 232 

КПК України, у яких йдеться про території, що перебувають під юрисдикцією 

органу досудового розслідування. Це потребує окремого нормативного 

регулювання або офіційного тлумачення через наявність органів досудового 

розслідування різних ланок (місцевої, обласної, республіканської) у системі 

МВС, СБУ та деяких інших правоохоронних відомств України, слідчі яких 

зберігають свій правовий статус та є уповноваженими проводити процесуальні 

дії на всій території держави й звикли до традицій дещо іншої, більш 
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зрозумілої мовної конструкції правил територіальної «підслідності», які діяли 

за КПК України 1960 р. [12, с. 12]. 

Визначення напрямів дослідження інституту підслідності полягають і в 

тому, що він: по-перше, є важливим елементом процесуальної діяльності 

учасників кримінального провадження під час застосування норм 

матеріального (кримінального) і процесуального права; по-друге, пов’язаний з 

організаційно-правовою та управлінською діяльністю керівника органу 

досудового розслідування й процесуальними повноваженнями прокурора у 

сфері кримінальних процесуальних правовідносин, оскільки його основною 

метою є найбільш раціональний розподіл повноважень органів досудового 

розслідування визначених у ст. 38 КПК України, з метою реалізації завдань 

кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого 

розслідування кримінальних правопорушень; по-третє, виступає формою 

реалізації норм законодавства України щодо індивідуалізації покарання за 

вчинене кримінальне правопорушення, заборони двічі притягувати до 

кримінальної відповідальності за вчинення одного й того ж самого 

кримінального правопорушення; по-четверте, пов’язаний із нормами 

кримінального процесуального закону щодо початку кримінального 

провадження, об’єднання та виділення матеріалів кримінальних проваджень, 

визначення місця провадження дізнання або досудового слідства, а також 

впливає на забезпечення процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням з боку прокурора та реалізацію судового контролю на стадії 

досудового розслідування. 

Окремі компоненти підслідності визначають у подальшому підсудність 

кримінальних проваджень. Наприклад, відповідно до ч. 1 ст. 32 КПК України, 

за загальним правилом, кримінальне провадження здійснює суд, у межах 

територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У 

даному випадку, якщо місце вчинення кримінального правопорушення 

встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом у 

межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування. 
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Важливість наукового дослідження теоретичних питань інституту 

підслідності в розрізі сучасної практичної діяльності підрозділів досудового 

слідства органів внутрішніх справ обумовлюється й певними статистичними 

даними. Зокрема, як зазначає В.І. Фаринник, упродовж січня 2013 р. слідчими 

органів внутрішніх справ України було почато близько 158 тисяч 

кримінальних проваджень, і близько 69,5 тисяч – закрито [195]. Тому питання 

підслідності має не тільки теоретичний, а й практичний (прикладний) 

характер. 

В аналітичній кримінально-процесуальній літературі звертають увагу на 

надмірне навантаження на слідчих. Воно зросло з кількох десятків справ на 

місяць до сотні кримінальних проваджень. Основна причина цього – зміна 

відносин між слідчими і оперативними співробітниками. Якщо раніше весь 

масив заяв про злочини розподілявся між особовим складом слідчих і 

оперативних підрозділів МВС України, то сьогодні оперативні співробітники 

позбавлені ініціативи й працюють тільки на підставі доручення слідчого. 

Виходом із ситуації могло би стати переведення достатньої кількості 

оперативних співробітників на посади слідчих [204, c. 11]. 

У теорії кримінального процесу залишаються дискусійними та 

недостатньо розробленими положення щодо сутності, правової природи, а 

також ознак (видів) підслідності. Недотримання або неправильне тлумачення й 

застосування положень кримінального процесуального закону щодо 

підслідності перешкоджає успішному досягненню завдань кримінального 

провадження, унеможливлює досягнення завдань швидкого, повного та 

неупередженого розслідування й судового розгляду з тим, щоб кожного, хто 

вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в 

міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, 

жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб 

до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна 

правова процедура. 

Наявність у кримінальному процесуальному законі норм, які регулюють 
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підслідність кримінальних проваджень між органами досудового 

розслідування, свідчить про функціонування самостійного інституту 

підслідності. Норми цього інституту визначають повноваження органів 

досудового розслідування, умови, підстави й порядок передачі кримінальних 

проваджень від одного органу розслідування іншому, процесуальний порядок 

вирішення спорів про підслідність, правові наслідки порушення правил 

підслідності тощо. Питання, пов’язані з підслідністю злочинів, виникають як на 

стадії досудового розслідування, так і на наступних стадіях кримінального 

провадження. 

Необхідність теоретичного дослідження питань пов’язаних із інститутом 

підслідності, підкреслює законотворчі процеси щодо формування системи та 

внутрішньої структури органів досудового розслідування, законодавства про 

кримінальні правопорушення, зокрема з огляду на визначення та 

виокремлення системи кримінальних проступків. За таких умов основними 

критеріями виокремлення системи кримінальних проступків мають бути, 

зокрема: ступінь небезпеки та правові наслідки суспільно небезпечного діяння 

для особи, суспільства й держави; практика застосування кримінального та 

адміністративного законодавства; міжнародний досвід захисту людини, 

суспільства й держави від злочинів та проступків [91]. 

Зважаючи на положення чинного кримінального процесуального 

законодавства, у теорії кримінального процесуального права України, 

підслідність кримінальних проваджень розглядається як сукупність 

установлених кримінальним процесуальним та кримінальним законом ознак 

кримінального правопорушення та кримінального провадження в цілому, 

відповідно до яких певне кримінальне провадження належить до відання того 

чи іншого органу (підрозділу) досудового розслідування. Таким чином, 

підслідність обумовлює розподіл кримінальних проваджень між різними 

органами досудового розслідування, визначеними в ст. 216 КПК України. 

Науковці розглядають підслідність як компетенцію органу досудового 

слідства або дізнання у сфері розслідування злочинів. Визначити підслідність – 
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це встановити, чи обов’язковим є проведення досудового слідства, якщо так то 

у якій формі, який орган дізнання або досудового слідства зобов’язаний 

розслідувати злочин [253, c. 167-170]. 

Окремі вчені, під підслідністю розуміють сукупність ознак кримінальної 

справи, залежно від яких закон її відносить до компетенції того чи іншого 

органу досудового слідства або дізнання. Сама ж підслідність визначається за 

сукупністю ознак злочину: за видом (характером) злочину – предметна (родова) 

ознака; за місцем вчинення – територіальна ознака; за суб’єктом злочину – 

персональна ознака. Відповідно розрізняють предметну (родову), територіальну 

та персональну підслідність [217, c. 238-242]. 

Майже аналогічне визначення підслідності надають Ю.М. Грошевий та 

О.В. Капліна, розуміючи під підслідністю сукупність встановлених законом 

ознак справи, відповідно до яких вона належить до відання певного органу 

досудового розслідування [98, c. 214-215]. 

М.В. Захаров, досліджуючи поняття підслідності зазначає, що це 

встановлені законом повноваження посадових осіб та держаних органів з 

розслідування певного кола кримінальних справ, залежно від їх юридичних 

якостей з метою забезпечення законності та ефективності досудового 

розслідування, а також гарантування прав та законних інтересів учасників 

кримінального судочинства [70, c. 82]. 

При визначенні підслідності початковим аспектом є, насамперед, 

дослідження складу кримінального правопорушення (суб’єктивних та 

об’єктивних, факультативних та обов’язкових ознак конкретного кримінального 

правопорушення, які визначаються законодавчою конструкцією визначеною у 

нормах закону України), а також визначення відповідної кримінально-правової 

кваліфікації діяння особи. Звідси, кримінальне провадження є так званою 

похідною юридичною формою. Підслідність як правова категорія для 

кримінально-процесуальної діяльності передбачає розмежування повноважень 

органів розслідування, тому її не можна зміщувати з компетенцією, а також з 

належністю, так як останнє – більш ширше поняття, ніж підслідність. 
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На відміну від підслідності, в основі інституту підсудності, як зазначає 

С.В. Оверчук, лежить суб’єктивне право особи на «законного суддю», який 

виступає процесуальною гарантією забезпечення прав і свобод людини [162, 

c. 10]. Таке твердження, на наш погляд, потребує уточнення, оскільки як і 

підслідність, підсудність у своїй основі містить перш за все суб’єктивно-

об’єктивні ознаки кримінального правопорушення, а до прийняття 

законодавства про кримінальні проступки – злочину. 

Тут необхідно зазначити, що на визначення підслідності впливає 

організаційна побудова органів досудового розслідування, до яких відповідно 

до ст. 38 КПК України, належать слідчі підрозділи органів Національної 

поліції; органів безпеки; органів, що здійснюють контроль за додержанням 

податкового законодавства, органів державного бюро розслідувань, також 

підрозділ детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного 

антикорупційного бюро України. У даному випадку, законодавець передбачає 

можливість проведення досудового розслідування слідчою групою, розуміючи 

їхню єдину відомчу приналежність. 

У свій час у Концепції реформування органів кримінальної юстиції 

передбачалось, що досудове слідство має бути покладено на: національну 

поліцію; фінансову поліцію; військову поліцію; слідчий підрозділ СБУ; 

спеціально утворений орган досудового розслідування корупційних 

правопорушень (антикорупційний орган). Разом з цим, компетенція органів, 

що здійснюють досудове слідство, має бути розмежована законом з 

урахуванням предметної, персональної, територіальної та за зв’язком справ 

підслідності. У новому КПК України така ідея свого відображення не знайшла. 

З огляду на нормативне закріплення підслідності доцільно звертати увагу 

на вимоги ст. 216 КПК України, відповідно до якої слідчі органів НП 

здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, 

передбачених законом України про кримінальну відповідальність, окрім тих, 

які віднесено до підслідності інших органів досудового розслідування. Зокрема, 

слідчі органи безпеки здійснюють досудове розслідування злочинів, 
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передбачених статтями 109, 110, 1102, 111, 112, 113, 114, 1141, 201, 258–2585, 

2651, 305, 328, 329, 330, 3321, 333, 334, 359, 422, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 

443, 444, 446, 447 КК України. Якщо під час розслідування злочинів, 

передбачених у статтях 328, 329, 422 КК України, буде встановлено злочини, 

передбачені у статтях 364, 365, 366, 367, 425, 426 КК України, учинені особою, 

щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони 

пов’язані зі злочинами, учиненими особою, щодо якої здійснюється досудове 

розслідування, то їх розслідують слідчі органів безпеки. 

Слідчі органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового 

законодавства, здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених у 

статтях 204, 205, 2051, 212, 2121, 216, 2181, 219 КК України. У цьому випадку, 

якщо під час розслідування зазначених злочинів будуть встановлені злочини, 

передбачені у статтях 192, 199, 200, 222, 2221, 358, 366 КК України, учинені 

особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, 

якщо вони пов’язані зі злочинами, учиненими особою, щодо якої здійснюється 

досудове розслідування, то їх розслідують слідчі органів, що здійснюють 

контроль за додержанням податкового законодавства. 

Слідчі органів державного бюро розслідувань будуть здійснювати 

досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчиненних службовими 

особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до ч. 1 

ст. 9 Закону України «Про державну службу», особами, посади яких віднесено 

до першої-третьої категорії посад державної служби, суддями та працівниками 

правоохоронних органів. Також, досудове розслідування кримінальних 

правопорушень, вчинених службовими особами Національного 

антикорупційного бюро України, прокурорами Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, крім випадків, коли досудове розслідування 

кримінальних правопорушень віднесено до підслідності детективів підрозділу 

внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України згідно 

з ч. 5 ст. 216 КПК України. 
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Детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють 

досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 191, 2061, 209, 210, 

211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 3661, 

368, 3682, 369, 3692, 410 КК України, якщо наявна хоча б одна із умов, що 

передбачені у ч. 5 ст. 216 КПК України. 

У кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених у статтях 

384, 385, 386, 387, 388, 396 КК України, досудове розслідування здійснюється 

слідчим того органу, до підслідності якого належить злочин, у зв’язку з яким 

почато досудове розслідування. У кримінальних провадженнях щодо злочинів, 

передбачених статтями 209, 2091 КК України, досудове розслідування 

здійснюється слідчим того органу, який розпочав досудове розслідування або 

до підслідності якого відноситься суспільно небезпечне протиправне діяння, що 

передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності Національного 

антикорупційного бюро України. 

Якщо під час досудового розслідування буде встановлено інші злочини, 

вчинені особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, або іншою 

особою, якщо вони пов’язані зі злочинами, учиненими особою, щодо якої 

ведеться досудове розслідування, і які не підслідні тому органу, який здійснює 

у кримінальному провадженні досудове розслідування, прокурор, який 

здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, у разі неможливості виділення 

цих матеріалів в окреме провадження своєю постановою визначає підслідність 

усіх цих злочинів. 

Слід відзначити, що відповідно до розділу 11 КПК «Перехідні 

положення», до дня введення в дію положень ч. 1 (в частині положень щодо 

повноважень здійснення досудового розслідування злочинів, передбачених у 

статтях 402–421, 423–435 КК України) та у ч. 4 ст. 216 КПК, повноваження 

щодо досудового розслідування передбачених ними кримінальних 

правопорушень здійснюють слідчі органів прокуратури, які користуються 

повноваженнями слідчих. Також, додатково акцентується увага на тому, що 
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кримінальні справи, які на день набрання чинності КПК України перебувають у 

провадженні органів дізнання, протягом десяти днів з дня набрання ним 

чинності передаються відповідним органам досудового розслідування з 

урахуванням підслідності для здійснення досудового розслідування. А 

кримінальні справи, які на день набрання чинності КПК перебувають у 

провадженні органів досудового слідства, залишаються у провадженні цих 

органів до завершення розслідування незалежно від зміни їх підслідності 

відповідно до КПК України. 

У теорії кримінального процесу, зважаючи на положення ст. 112 КПК 

України 1960 р. науковці розрізняли шість видів підслідності кримінальних 

справ: предметну (родову), персональну, за зв’язком справ, альтернативну, 

територіальну та виключну (імперативну). Зокрема, предметну (родову) 

підслідність визначали характеристиками вчиненого злочину; персональну 

(спеціальну або суб’єктну) підслідність визначали за характеристиками 

суб’єкта злочину; підслідність за зв’язком справ визначали за двома 

правилами об’єднання та виділення кримінальних справ; альтернативну 

підслідність визначали за таким правилом, що кримінальну справу розслідує 

той орган, який виявив злочин і порушив у зв’язку з цим кримінальну справу. 

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України 1960 р., територіальну підслідність 

науковці визначали за таким правилом, що досудове слідство здійснюють у 

тому районі, де вчинено злочин, а виключну (імперативну) підслідність згідно 

положень ч. 1 та 6 ст. 112 КПК України 1960 р. визначалась рішенням 

прокурора [103, c. 341]. 

За ст. 112 КПК України 1960 р., як правило науковці-процесуалісти 

розрізняли п’ять видів підслідності кримінальних справ: предметну (родову), 

персональну, альтернативну, за зв’язком справ і територіальну (місцеву) [84, 

c. 211]. Але аналізуючи вимоги ст. 216 КПК України, ми відмічаємо лише 

чотири види. Окремі ж положення, які стосуються підслідності кримінальних 

проваджень за територіальною ознакою (територіальна підслідність), 
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законодавець визначив у ст. 218 КПК щодо місця проведення досудового 

розслідування. 

Отже, чинний КПК України виділяє предметну підслідність, яка 

визначається кримінально-правовими ознаками кримінального 

правопорушення і перебуває у взаємозв’язку із кримінально-правовими 

характеристиками злочину (сукупність об’єктивних та суб’єктивних ознак 

кримінального правопорушення) та виражена в кваліфікації кримінального 

правопорушення за нормами Особливої частини КК України. Існування 

персональної підслідності обумовлюється особливостями суб’єкта 

кримінального правопорушення, зокрема її посадовим чи службовим 

становищем, особливим правовим статусом у державі. Підслідність за зв’язком 

кримінальних проваджень застосовується тоді, коли розслідування одного 

кримінального правопорушення пов’язане з розслідуванням іншого, а його 

відокремлене розслідування унеможливлює або негативно впливає на 

реалізацію завдань кримінального провадження, тому досудове розслідування 

провадиться тим органом, до підслідності якого належить кримінальне 

правопорушення, у зв’язку з яким розпочато досудове розслідування. 

Розмірковуючи про інститут підслідності за кримінальним 

процесуальним законодавством України 2012 року та його регламентацію 

окремими відомчими нормативно-правовим актами, на наш погляд, доцільно 

вести мову і про таку категорію як «належність у межах підслідності», адже 

відповідно до структури слідчих відділів та управлінь, до повноважень 

керівника органу досудового розслідування (начальника слідчого відділу 

відповідно до положень відомчих нормативно-правових актів) належить 

забезпечення дотримання спеціалізації слідчих при розслідуванні кримінальних 

правопорушень, скоєних проти життя та здоров’я особи; у сфері господарської 

та службової діяльності; дорожньо-транспортних пригод; скоєних 

неповнолітніми або за їх участю [75].  

Частково такий підхід уже закріплено у ч. 2 ст. 484 КПК України, зокрема 

у вигляді формулювання про те що кримінальне провадження щодо 
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неповнолітньої особи, у тому числі, якщо кримінальне провадження 

здійснюється щодо декількох осіб, хоча б одна з яких є неповнолітньою, 

здійснюється слідчим, який спеціально уповноважений керівником органу 

досудового розслідування на здійснення досудових розслідувань щодо 

неповнолітніх. Важливість спеціалізації слідчих у такій категорії кримінальних 

проваджень зазначається й в узагальненні ВССУ за нормами КПК 1960 р. 

Зокрема, розслідуючи справи про злочини неповнолітніх, органи слідства не 

завжди з’ясовують обставини, вказані у ст. 433 КПК України (а це 

перешкоджає своєчасному та належному здійсненню правосуддя під час 

розгляду справ про злочини, учинені неповнолітніми), тим самим фактично 

перекладаючи обов’язок встановлення обставин, передбачених у ст. 433 КПК 

України, на суд, який у свою чергу також не завжди вживає заходів щодо 

усунення цього порушення кримінального процесуального закону. Наприклад, 

постановою одного з районних судів м. Запоріжжя від 15 лютого 2010 року на 

стадії попереднього розгляду для організації додаткового розслідування 

прокуророві району повернуто кримінальну справу за обвинуваченням Н., 

1995 року народження, оскільки під час досудового слідства не було 

встановлено особу обвинуваченого. Так, згідно з довідкою пологового будинку 

неповнолітній Н. народився 24 липня 1995 року, проте відповідно до 

обвинувального висновку обвинувачений народився 24 грудня 1995 року. 

Ухвалою Апеляційного суду Запорізької області апеляцію прокурора на 

постанову залишено без задоволення, акцентовано увагу на тому, що дата і 

місце народження обвинуваченого мають суттєве значення для встановлення 

його особи та для правильного вирішення справи, а тому висновки суду є 

обґрунтованими. Наведене зумовлено тим, що досудове слідство здійснюється 

слідчими з незначним досвідом та стажем роботи, які недосконало володіють 

специфікою розслідування цієї категорії справ, а це призводить до помилок і 

порушень вимог закону щодо забезпечення посиленого правового захисту 

неповнолітніх [259]. 
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Концепція спеціалізації слідчих, на наш погляд, з одного боку відповідає 

визначеним у ч. 1 ст. 214 КПК України повноваженням керівника органу 

досудового розслідування щодо визначення слідчого, який буде здійснювати 

досудове розслідування. Також спеціалізація слідчих, на наш погляд, має бути 

врахована при виконанні вимог передбачених ст. 39 КПК України щодо 

визначення питання належності у межах підслідності, тобто як право керівника 

органу досудового розслідування: 

– визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове 

розслідування; 

– здійснення досудового розслідування слідчою групою; відсторонювати 

слідчого від проведення досудового розслідування; 

– призначення іншого слідчого за наявності підстав, передбачених у КПК 

України; 

– відводу слідчого у разі неефективного досудового розслідування. 

Викладена позиція узгоджується із положеннями ч. 1 ст. 216 КПК 

України, відповідно до якої слідчі органів НП здійснюють досудове 

розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України 

про кримінальну відповідальність, окрім тих, які віднесено до підслідності 

інших органів досудового розслідування. Фактично це найбільша кількість 

кримінальних правопорушень, внесених до ЄРДР. Це підтверджується даними 

ГПУ, зокрема з часу набрання чинності КПК України 2012 р. в ЄРДР 

зареєстровано 246 тис. кримінальних правопорушень (проваджень), у тому 

числі 231 тис. (93,9%) – органами внутрішніх справ [196]. 

Розглядаючи питання спеціалізації слідчих, у структурі кримінально-

процесуальної діяльності органів досудового розслідування, на наш погляд, 

мають враховуватись кримінально-правові ознаки кримінального 

правопорушення (наприклад, вид кримінального правопорушення відповідно 

до норм Особливої частини КК України), які визначають спеціалізацію по 

горизонталі. Спеціалізація слідчих по вертикалі визначається на підставі 

вироблених слідчою практикою найбільш ефективних алгоритмів 
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розслідування конкретних видів злочинів, які відповідають критеріям певного 

рівня складності (наприклад, як це наведено у ч. 3 ст. 294 КПК України – 

складність, особлива та виняткова кримінального провадження), а також 

враховуючи територіальну складову кримінального правопорушення. За умови 

розподілу кримінальних проваджень має бути обов’язково враховано 

організаційне підпорядкування слідчих підрозділів (відділ, відділення, 

управління) та якісний склад слідчих з розподілом за посадами (слідчий, 

старший слідчий) на підставі певних професійних якостей (стаж слідчої роботи 

та показники її ефективності у розрізі певного напряму діяльності 

(спеціалізації).  

Викладене дозволяє зробити висновок, що керівникам органів досудового 

розслідування у межах одного територіального підрозділу при персональному 

розподілі кримінальних проваджень на підставі положень ст. 214 КПК України 

необхідно обов’язково враховувати спеціалізацію слідчих. Адже підвалини 

саме такого підходу закладено не тільки слідчою практикою, а й відомчими 

нормативно-правовими актами. Наприклад, однією із функцій ГСУ МВС 

України, відповідно до п. 3.1.4 Положення «Про Головне слідче управління 

МВС України» є узагальнення слідчої практики про результати досудового 

розслідування найбільш складних кримінальних правопорушень, у тому числі: 

учинених проти життя та здоров’я особи; у сфері господарської та службової 

діяльності; організованими групами і злочинними організаціями; 

неповнолітніми або за їх участю; стосовно іноземців або за їх участю; стосовно 

народних депутатів України, депутатів місцевих рад, працівників засобів 

масової інформації, працівників органів прокуратури та суду; пов’язаних з 

незаконним обігом наркотичних засобів; учинених із застосуванням 

вогнепальної зброї, вибухових речовин та пристроїв, про їх розкрадання; 

дорожньо-транспортних пригод та інших [75]. З врахуванням спеціалізації 

міністром внутрішніх справ України визначається і затверджується структура 

ГСУ МВС України.  
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Схожі положення щодо належності кримінальних проваджень 

відповідним підрозділам прокуратури визначено у п. 3 наказу ГПУ від 19 груд. 

2012 р. № 4 гн «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному 

провадженні» [194]. Доцільність розподілу кримінальних проваджень з 

врахуванням аспектів спеціалізації підтверджено нами емпіричними даними у 

формі зведених відомостей про анкетування 242 працівника слідчих підрозділів 

та 157 оперуповноважених органів внутрішніх справ за 2014-2015 роки. 

Зокрема, позитивну відповідь на поставлене питання надали 212 працівників 

слідчих підрозділів та 143 оперуповноважених. 

Із загальними положеннями досудового розслідування щодо підслідності 

кримінальних проваджень у тісному контекстному взаємозв’язку перебуває 

положення передбачене у ст. 218 КПК України про місце проведення 

досудового розслідування, визначаючи при цьому територіальну підслідність. 

Зокрема, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового 

розслідування, під юрисдикцією якого перебуває місце вчинення 

кримінального правопорушення.  

Водночас у КПК України визначено певні виключення з цього правила, а 

саме: 

– якщо слідчому із заяви, повідомлення або інших джерел стало відомо 

про обставини, які можуть свідчити про кримінальне правопорушення, 

розслідування якого не віднесене до його компетенції, він проводить 

розслідування доти, доки прокурор не визначить іншу підслідність; 

– якщо місце вчинення кримінального правопорушення невідоме або його 

вчинено за межами України, місце проведення досудового розслідування 

визначає відповідний прокурор, з огляду на місця виявлення ознак 

кримінального правопорушення, місця перебування підозрюваного чи 

більшості свідків, місця закінчення кримінального правопорушення або 

настання його наслідків тощо; 

– на початку розслідування слідчий перевіряє наявність вже розпочатих 

досудових розслідувань щодо того ж кримінального правопорушення. У разі 
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якщо буде встановлено, що іншим слідчим органу досудового розслідування 

або слідчим іншого органу досудового розслідування розпочато кримінальне 

провадження щодо того ж кримінального правопорушення, слідчий передає 

слідчому, який здійснює досудове розслідування, наявні у нього матеріали та 

відомості, повідомляє про це прокурора, потерпілого або заявника та вносить 

відповідні відомості до ЄРДР. 

У всіх цих випадках суперечки про підслідність вирішує керівник органу 

прокуратури вищого рівня. За винятком з’ясування підслідності матеріалів 

кримінального провадження, що можуть належати до Національного 

антикорупційного бюро, вирішує Генеральний прокурор України або його 

заступник. 

Визначаючи процесуальну форму взаємодії між підрозділами досудового 

розслідування, у ч. 6 ст. 218 КПК України визначено положення про те, що 

слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі 

(розшукові) дії на території, яка перебуває під юрисдикцією іншого органу 

досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення 

такому органу досудового розслідування, який зобов’язаний її виконати. 

Насправді, за загальним правилом досудове розслідування має 

здійснюватися за кожним окремим випадком виявленого кримінального 

правопорушення або за всіма виявленими злочинами, що вчинені певною 

особою. З таких позицій і підходять у разі потреби визначення підслідності 

кримінальних проваджень. За неможливості виділення матеріалів у окремі 

кримінальні провадження для організації досудового розслідування прокурор, 

який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, своєю постановою 

визначає підслідність усіх цих злочинів. Якщо такий нагляд здійснюють кілька 

прокурорів у межах їх територіальної чи відомчої юрисдикції, то рішення щодо 

підслідності справ за наявності спірних підходів установлює прокурор вищого 

рівня [99]. Тому, з огляду на положення підслідності в кримінальному 

провадженні цікавим є питання визначення підслідності за умови об’єднання 
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або виділення матеріалів досудового розслідування на підставі положень 

ст. 217 КПК України. 

У той же час, відносно визначеним є положення ч. 3 ст. 38 КПК України, 

відповідно до якого під час досудового розслідування кримінальних проступків 

у встановлених законом ситуаціях повноваження слідчого органу досудового 

розслідування можуть виконувати співробітники інших підрозділів НП, органів 

безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового 

законодавства. 

Аналіз законодавства, яке регламентує підслідність кримінальних 

проваджень, свідчить про окремі питання, що потребують більш докладної 

правової регламентації, зокрема, щодо визначення кримінальних проступків, 

правового статусу органів державного бюро розслідувань. Подальше 

реформування органів кримінальної юстиції полягає в їх інституційній 

реорганізації та запровадженні нових форм і методів діяльності, а також 

формування відповідної організаційної структури. На нашу думку, компетенція 

органів, що здійснюють досудове розслідування, має бути розмежована 

законом відповідно до предметної, персональної, територіальної підслідності та 

підслідності за зв’язком справ. Дізнання у провадженнях про кримінальні 

проступки має бути віднесено до компетенції органів відповідно до мети, цілей 

та завдань кримінального переслідування в цій категорії кримінальних 

проваджень. 

 

2.3. Строки досудового розслідування  

 

Питання, пов’язані із правовою регламентацією строків у кримінальному 

судочинстві завжди привертали велику увагу не тільки представників правової 

науки, а й працівників органів досудового розслідування, прокуратури та суду. 

Якщо перші, шляхом теоретичного аналізу здобутків науки кримінального 

процесу, нормативно-правових приписів та емпіричних даних діяльності 

органів кримінальної юстиції вирішували здебільшого питання пов’язанні з 
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об’єктивними категоріями часових вимірів у кримінальному провадженні, 

підстав та процесуального порядку продовження строків досудового 

розслідування, то другі – щоденно відчувають умови перебігу строків 

кримінального провадження та обумовлюють не тільки персональне 

навантаження на працівників системи органів досудового розслідування, 

прокуратури або суду, а й безпосередньо впливають на досягнення завдань 

кримінального провадження, одним із яких є забезпечення швидкого, повного 

та неупередженого розслідування й судового розгляду. 

Інститут процесуальних строків у кримінальному провадженні та строків 

досудового розслідування у новому КПК України набув нових якісних та 

змістовних трансформацій порівняно із КПК України 1960 р. Прогресивність та 

доцільність нового кримінального процесуального законодавства щодо 

визначення чіткого поняття та змісту строків у кримінальному провадженні, 

початку їх перебігу для стадії досудового розслідування важко недооцінювати, 

встановлення додаткових гарантій забезпечення швидкості розслідування 

відтепер є дійсно запорукою ефективного досягнення завдань кримінального 

провадження визначених ст. 2 КПК України [172, c. 168]. 

Недотримання процесуальних строків, які встановлено кримінальним 

процесуальним законодавством України, призводить до порушення прав, 

свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а за 

певних умов загалом унеможливлює належний захист особи, суспільства та 

держави від кримінальних правопорушень. Адже насправді, як зазначалось у 

літературі, строки сприяють дотриманню прав і законних інтересів осіб, 

залучених до кримінального процесу [86, c. 8].  

Г.В. Юркова, досліджуючи питання взаємообумовленості строків 

досудового розслідування та забезпечення швидкого розслідування 

кримінальних правопорушень, зазначає, що вимога швидкого дослідження 

обставин справи, яка в цілому має важливе значення в боротьбі зі злочинністю, 

усе ж таки не має перешкоджати вимозі повного дослідження обставин, а, 

навпаки, повинна її обумовлювати. Невипадково законодавець поставив ці дві 
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вимоги (швидкість і повноту) поряд (ст. 2 КПК). Від того, наскільки швидко 

будуть проведені процесуальні дії, багато в чому залежатиме повнота 

розслідування, що в свою чергу сприятиме захисту законних інтересів осіб, які 

беруть участь у кримінальному судочинстві [283, c. 4]. 

Особливої актуальності питання строків кримінального провадження 

набуло в умовах реформування кримінального процесуального законодавства 

України, адже у КПК України, скорочено процесуальні строки, насамперед 

шляхом дебюрократизації кримінального процесу (скасування стадії 

порушення кримінальної справи, широке застосування технічних засобів для 

проведення окремих процесуальних дій (наприклад, допит у режимі 

відеоконференції), запровадження спрощених видів провадження, скасування 

інституту додаткового розслідування тощо). Суттєвому зниженню тривалості 

кримінального провадження сприяє, також судовий контроль за здійсненням 

досудового розслідування, що дає змогу заощадити час, пов’язаний із 

розглядом скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового 

розслідування. 

Розглядаючи кінцеву мету кримінального провадження через призму його 

завдань, визначених у ст. 2 КПК України, а також нормативну урегульованість 

строків досудового розслідування (ст. 219 КПК України), потрібно зауважити, 

що у КПК не передбачено терміни судового розгляду матеріалів кримінального 

провадження (кримінальної справи). Такий законодавчий підхід, навіть за 

наявності положень про розумність строків, передбачених у ст. 28 КПК 

України, в окремих випадках зводить нанівець можливість досягнення окремих 

завдань кримінального провадження. Для прикладу: у провадженні 

Солом’янського районного суду м. Києва з 13 березня 2012 року перебувала на 

новому розгляді кримінальна справа по обвинуваченню Г.В. за ч. 2 ст. 358, ч. 3 

ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України. З 13 березня 2012 року до 13 березня 2013 року 

справа призначалась до розгляду 16 разів, з яких 2 судові засідання не 

відбулись у зв’язку з перебуванням судді на лікарняному, 3 – у зв’язку із 

зайнятістю в іншому процесі, 1 – у зв’язку з відрядженням судді. Окрім того, 
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два рази розглядати справу було неможливо у зв’язку із неявкою за невідомих 

суду причин прокурора міської прокуратури, який підтримує державне 

обвинувачення [260]. Жодна із зазначених умов не входить до переліку 

критеріїв для визначення розумності строків кримінального провадження, 

якими є: складність кримінального провадження, яка визначається з 

урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних 

правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки 

процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 

поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, 

прокурором і судом своїх повноважень відповідно до положень ч. 3 ст. 28 

КПК України. 

У теорії кримінального процесу загальновизнано, що строки досудового 

розслідування належать до загальних положень досудового розслідування [103, 

с. 368; 257, с. 38]. Якщо звернутися до загального визначення поняття «строк», 

то він визначається як встановлений, визначений для чого-небудь відрізок часу 

або встановлений, призначений час, момент [160, c. 431]. 

В.І. Даль та С.І. Ожегов визначають строк у формах тривалості чого-

небудь або моменту настання події чи виконання певної дії [51, c. 305; 165, 

c. 699]. 

С.О. Заїка визначає строк у кримінальному процесі як установлений і 

врегульований кримінально-процесуальним законом, підзаконним нормативно-

правовим актом або рішенням уповноваженої особи (органу) обов’язків для 

виконання визначений момент або період часу, необхідний для утримання від 

учинення суб’єктами кримінально-процесуальних відносин процесуальних дій 

або прийняття й оформлення процесуальних рішень, з перебігом якого 

виникають (припиняються) права і обов’язки й настає процесуальна 

відповідальність фізичних і юридичних осіб (учасників кримінально-

процесуальної діяльності) [65, c. 128]. 

У даному випадку, в рамках кримінальних процесуальних відносин їх 

розглядають як проміжок часу для вчинення процесуальних дій чи прийняття 
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рішень, як різновид процесуальної форми або як гарантія досягнення завдань 

кримінального провадження з огляду на завдання швидкого розслідування. 

Наукою кримінального процесу доведено, що строки досудового слідства 

виконують дисциплінуючу функцію щодо посадових осіб, які його здійснюють 

[103, c. 371]. Аналогічну думку ми бачимо й у працях Л.М. Лобойка, який 

додає, що яким-небудь крайнім строком досудове слідство не обмежене, але у 

будь-якому разі воно має бути закінчено швидко [121, с. 71; 125, c. 51]. 

Р.П. Сокол визначає кримінально-процесуальні строки як встановлені 

кримінально-процесуальним законом проміжки часу, під час яких учасники 

кримінального процесу зобов’язані або мають право вчинити певні 

процесуальні дії або утриматись від них з метою реалізації конституційних 

прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального процесу, 

дотримання законності та досягнення завдань кримінального 

судочинства [219, c. 8]. 

Враховуючи завдання швидкості розслідування, М.В. Жогіним, 

В.А. Стремовським та Ф.М. Фаткулліним строки розглядаються як проміжок 

часу між вчиненням злочину та винесенням вироку [64, c. 83-84; 228, c. 63]. 

З огляду на взаємозв’язок швидкості та якості досудового розслідування, 

науковці зазначають, що роль строків полягає у забезпеченні таких темпів 

кримінального процесу, за яких швидкість досягають не за рахунок якості [86, 

c. 8]. Адже насправді, однією із головних, фундаментальних засад 

кримінального провадження є принцип процесуальної економії – досягнення 

найбільших результатів при найменших затратах засобів та часу [288, c. 9]. 

Зокрема Г.В. Юркова, дотримується тієї точки зору, що поняття швидкого 

розкриття злочину, означає діяльність органів досудового розслідування, що 

спрямована на скорочення часу з моменту вчинення злочину (одержання 

інформації про злочин) до порушення кримінальної справи, а при подальшому 

провадженні – до встановлення всіх обставин злочину та осіб, що його 

вчинили, яка доцільна лише тоді, коли не заважає всебічності, повноті й 
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об’єктивності, досягненню мети судочинства, а також не порушує права і 

законні інтереси суб’єктів кримінального процесу [283, c. 6]. 

З такою тезою варто частково не погодитись, оскільки вчинення злочину 

є ситуативною категорією, порівняно зі строками у загальнотеоретичному 

розумінні, оскільки проміжок часу між вчиненням кримінального 

правопорушення та його фактичним виявленням законодавчо встановити 

неможливо, адже окремі кримінальні правопорушення ніколи виявлені не 

будуть (у кримінології існує поняття латентної злочинності). Тому у даному 

розумінні вважаємо доцільним вести мову про забезпечення швидкості 

кримінального провадження, виходячи з моменту початку кримінальних 

процесуальних відносин, а сам строк досудового розслідування обчислювати з 

моменту встановленого нормами кримінального процесуального законодавства. 

З цієї точки зору, строки кримінального провадження обумовлюють 

компонент швидкості розслідування, але разом із цим є частково об’єктивною 

часовою категорією. У той же час, швидкість розслідування перебуває у 

взаємозв’язку із оціночними поняттями, такими як «розумний строк» та 

«достатність часу» для вчинення відповідних процесуальних дій або прийняття 

процесуальних рішень відповідно до положень ст. 28 КПК України. 

За загальним правилом, зважаючи на властивість загальних засад 

кримінального провадження, можемо констатувати, що кожна процесуальна дія 

або процесуальне рішення під час кримінального провадження повинні бути 

виконані або прийняті в розумні строки. Водночас, законодавцем звертається 

увага на те, що розумні строки не можуть перевищувати передбачені КПК 

України строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих 

процесуальних рішень. Таке загальне положення обумовлює у подальшому 

вимоги статей 219, 294–297 КПК України, щодо обов’язку прокурора 

забезпечувати проведення досудового розслідування у розумні строки, слідчого 

– провести досудове розслідування у строки визначені кримінальним 

процесуальним законодавством. 
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За загальним правилом, критеріями для визначення розумності строків 

кримінального провадження відповідно до вимог ст. 28 КПК України є: 

складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням 

кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, 

щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, 

необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінка 

учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором 

і судом своїх повноважень. Але, вже у ст. 114 КПК України щодо встановлення 

процесуальних строків прокурором, слідчим суддею, судом використовуються 

теза про межі граничного строку, передбаченого КПК України, з урахуванням 

обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження. При 

вирішенні питання про процесуальні можливості продовження строків 

досудового розслідування, у ч. 3 ст. 294 КПК України законодавець оперує 

такими поняттями як складність, особлива складність та виняткова складність 

кримінального провадження. 

Водночас, у ч. 5 ст. 28 КПК України, швидкість кримінального 

провадження безпосередньо пов’язується із положенням про те, що кожен має 

право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало 

предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження 

щодо нього було закрите. 

На відміну від КПК України 1960 р., сьогодні швидкість розслідування 

перебуває у площині не тільки процесуальної діяльності сторони 

обвинувачення, а й сторони захисту. Оскільки, відповідно до ч. 6 ст. 28 КПК 

України підозрюваний, обвинувачений, потерпілий наділені правом на 

звернення до прокурора, слідчого судді або суду з клопотанням, в якому 

викладаються обставини, що обумовлюють необхідність здійснення 

кримінального провадження (або окремих процесуальних дій) у більш короткі 

строки, ніж ті, що передбачені кримінальним процесуальним законом. Така 

умова, на наш погляд, стосується і строків досудового розслідування, адже вона 

є загальною для усіх стадій кримінального провадження. Тому недарма, 
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С.Б. Фомін у своєму дисертаційному дослідженні наводив обґрунтування тези 

про недопустимість доказів, отриманих позачасовими межами стадій 

кримінального процесу та із порушенням строків, передбачених для виконання 

окремих процесуальних дій [263, c. 8]. 

У КПК України 1960 р. не передбачено чіткого визначення поняття 

строків, а лише вказано на порядок їх обчислення (ст. 89) та процесуальні 

підстави поновлення пропущеного строку (ст. 90), а у ст. 2 указано, що одним із 

завдань кримінального судочинства є швидке та повне розкриття злочину. За 

таких обставин поняття строку набувало характеру не нормативно закріпленої 

категорії, а відповідної тези в теорії кримінального процесуального права. 

У чинному КПК України це питання вирішено, зважаючи не тільки на 

актуальність категорії строків у кримінальному провадженні, а також 

враховуючи окремі умови, невідповідності європейським стандартам 

вітчизняного кримінального процесуального законодавства, на що ще у 2010 

році звертав увагу у своїх рішеннях ЄСПЛ по справі «Москаленко проти 

України» від 20 травня 2010 року [150] та «Захаркін проти України» від 24 

червня 2010 року [69], вказуючи на надмірно довгу тривалість провадження 

досудового слідства (п’ять років і більше) навіть у кримінальних справах, де 

встановлено осіб, які вчинили злочин. 

Законодавець, також встановлює додаткові гарантії забезпечення 

завдання швидкого розслідування щодо строків кримінального провадження, 

зазначаючи, що для забезпечення виконання сторонами кримінального 

провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право 

встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого 

КПК, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного 

кримінального провадження.  

На відміну від КПК України 1960 р., зважаючи на важливість положення 

строків у кримінальному провадженні, законодавець у ст. 7 КПК України як 

загальну засаду кримінального провадження закріплює положення про 

розумність строків. Водночас, він не допускає неоднозначності тлумачення 
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поняття «розумність строку» у судово-слідчій практиці встановлюючи 

відповідні гарантії, зокрема у формі положень про те, що:  

по-перше, розумні строки не можуть перевищувати передбачені КПК 

строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих 

процесуальних рішень; 

по-друге, проведення досудового розслідування в розумні строки 

забезпечує прокурор, слідчий суддя (у частині строків розгляду питань, 

віднесених до його компетенції), а судового провадження – суд; 

по-третє, критеріїв розумності строків; 

по-четверте, установлення додаткових процесуальних гарантій учасників 

кримінального провадження щодо невідкладності розгляду в суді 

кримінального провадження, його закриття, права звернення з клопотанням про 

необхідність здійснення кримінального провадження (або окремих 

процесуальних дій) у більш короткі строки, ніж ті, що передбачені у КПК 

України. 

Зважаючи на положення ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства 

права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики 

ЄСПЛ, а саме кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу 

верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи 

визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави. Тому, п. 97 рішення ЄСПЛ від 16 вересня 2010 року у 

справі «Вітрук проти України» визначено, що у кримінальних справах 

«розумний строк», передбачений у п. 1 ст. 6 Конвенції, починається з того часу, 

коли особі було «пред’явлено обвинувачення» [30]. 

У своєму узагальненні ВССУ зазначив, що для визначення розумності 

строків кримінального провадження важливе значення має не тільки судове 

провадження в суді першої інстанції, а й провадження в апеляційній та 

касаційній інстанціях, а початок перебігу такого строку починається з моменту 

офіційного повідомлення заявникові компетентним органом про те, що його 

обвинувачене в учиненні злочину [260]. Це визначення також застосовують до 
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питання, щодо наявності так званого «суттєвого погіршення становища 

підозрюваного (обвинуваченого)». Щодо закінчення «відповідного строку», то 

у кримінальних справах період, передбачений у п. 1 ст. 6 Конвенції, 

включається весь строк провадження по справі, у тому числі перегляд рішення 

в апеляції (п. 70 рішення ЄСПЛ від 30 березня 2004 року у справі «Меріт проти 

України») [139]. 

Аналізуючи таке положення, помічаємо яскравий приклад використання 

у законодавстві здобутків теорії кримінального процесуального права. 

Критерієм оцінювання розумності строку є складність справи, що може 

бути зумовлена як фактичними обставинами справи, так і різними правовими 

аспектами, пов’язаними зі справою опосередковано. Складність справи 

визначається з огляду на кількість підозрюваних, обвинувачених, підсудних та 

інкримінованих епізодів злочинної діяльності, характер фактичних даних, що 

підлягають встановленню, кількість учасників справи (потерпілих, свідків), 

обсяг та специфіку процесуальних дій, необхідних для здійснення судового 

розгляду, забезпечення допомоги перекладача, об’єднання матеріалів справи 

тощо. 

У п. 116 рішення ЄСПЛ від 12 березня 2009 року у справі «Вергельський 

проти України» зазначено: «розумність тривалості провадження має 

оцінюватися в світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких 

критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних 

органів» [26]. У даному випадку ЄСПЛ зазначає, що відкладення розгляду 

справи, призначення і проведення експертизи, участь судді в розгляді інших 

справ, повернення кримінальної справи прокуророві з метою усунення 

допущених порушень кримінального процесуального законодавства самі по 

собі не суперечать чинному законодавству, але не можуть призводити до 

порушення права особи на судочинство в розумний строк. Не може також бути 

виправданням збільшення строків судового розгляду відсутність достатньої 

кількості суддів та їх перевантаженість, тому невипадково порушення розумних 
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строків досудового слідства є досить поширеною підставою для звернення 

громадян України до ЄСПЛ. 

Враховуючи викладене, беззаперечним є твердження Ю.П. Яновича про 

те, що у вітчизняному кримінально-процесуальному законодавстві має бути 

встановлено обмеження тривалості досудового слідства певними часовими 

рамками, а термін провадження досудового слідства в кримінальній справі має 

залежати від тяжкості вчиненого злочину [289, c. 15]. У свою чергу 

С.Ю. Бутенко зазначала за доцільне запровадити перевірку розумності строків 

досудового розслідування під час судових процедур продовження строку 

тримання під вартою, зміни запобіжного заходу на тримання під 

вартою [23, c. 9]. 

Згідно із загальним положеннями досудового розслідування, питання 

строків досудового розслідування конкретизовано у ст. 219 КПК України. 

Зокрема, у формі імперативного припису про те, що досудове розслідування 

має бути закінчено: протягом одного місяця з дня повідомлення особі про 

підозру в учиненні кримінального проступку; протягом двох місяців з дня 

повідомлення особі про підозру в учиненні злочину. 

Також, ст. 219 КПК України, додатково передбачає, що строк досудового 

розслідування може бути продовжено прокурором відповідного рівня у 

порядку, передбаченому в параграфі 4 глави 24 КПК України. Загальний строк 

досудового розслідування не може перевищувати: двох місяців з дня 

повідомлення особі про підозру в учиненні кримінального проступку; шести 

місяців з дня повідомлення особі про підозру в учиненні злочину невеликої або 

середньої тяжкості; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у 

вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину. У ці строки не включається 

строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження 

до дня її скасування слідчим суддею або винесення постанови про відновлення 

кримінального провадження.  

Завдяки такому формулюванню законодавець у КПК України 2012 р. 

чітко встановлює початок перебігу строків досудового розслідування, на 
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відміну від КПК України 1960 р. в якому поряд з вимогою про те, що досудове 

розслідування має бути закінчено у продовж двох місяців, (а у строк 

включається час з моменту порушення справи до появи процесуальних 

можливостей, передбачених у статтях 212 або 206), існувало положення про те, 

що у справах, в яких не встановлено особу, яка вчинила злочин, перебіг строку 

досудового слідства починається з дня встановлення такої особи (ч. 5 ст. 120 

КПК України 1960 р.). 

За часи чинності КПК України 1960 р., відповідно до практики ЄСПЛ, 

обчислення строку провадження в кримінальній справі розпочинається з 

моменту винесення постанови про притягнення особи як обвинуваченого, 

затримання особи за підозрою в учиненні злочину чи допиту її як 

підозрюваного (навіть допиту особи як свідка, якщо з протоколу допиту видно, 

що на момент допиту слідчий вже підозрював допитуваного у причетності до 

конкретного злочину) залежно від того, яка із зазначених подій сталася раніше, 

і закінчується винесенням остаточного рішення в кримінальній справі [260]. 

У зв’язку із цим доцільно звернути увагу на п. 253 рішення ЄСПЛ від 21 

квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» у якому 

зазначено, що «момент, з якого ст. 6 Конвенції починає застосовуватись до 

«кримінальних» питань, залежить від обставин справи [159]. Водночас 

провідне місце, яке посідає в демократичному суспільстві право на 

справедливий судовий розгляд, спонукає ЄСПЛ віддавати перевагу 

«сутнісній», а не «формальній» концепції «обвинувачення», про що йдеться в 

п. 1 ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод [85] та наприклад, реалізовано у п. 62 рішення ЄСПЛ 

від 18 січня 2007 року у справі «Шубінський проти Словенії» [279]. 

Додаткової уваги на поняття «особа, яка вчинила злочин» у КПК України 

1960 р. не зверталося, хоча його використовували і під час визначення початку 

перебігу строків дізнання передбачених у ч. 1 ст. 108. Тому на практиці 

працівники органів досудового розслідування ототожнювали це поняття з 

поняттям «підозрюваного», а за певних умов – із поняттям «обвинуваченого». 
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Поряд із цим існувало положення про те, що якщо на момент порушення 

кримінальної справи встановлено особу, яка вчинила злочин, кримінальну 

справу має бути порушено щодо цієї особи відповідно до ч. 3 ст. 98 КПК 

України 1960 р. У подібному випадку доцільно було вести мову про реальний 

початок перебігу строку досудового розслідування з моменту винесення 

постанови про порушення кримінальної справи, в інших випадках провадження 

у справі фактично перебувало у межах строків давності притягнення до 

кримінальної відповідальності з можливістю прийняття процесуального 

рішення про зупинення провадження по справі у зв’язку із не встановленням 

особи, яка вчинила злочин (ч. 3 ст. 206 КПК 1960 р). 

У чинному КПК України це питання сформульоване як «повідомлення 

особі про підозру». Загалом, повідомлення особі про підозру в учиненні 

кримінального правопорушення, відповідно до п. 14 ст. 3 КПК України є 

початком притягнення до кримінальної відповідальності, що законодавцем 

визначається як стадія кримінального провадження. Таке формулювання, на 

наш погляд, потребує зміни, оскільки, притягнення до кримінальної 

відповідальності може бути виключно етапом досудового розслідування, а не 

окремою самостійною стадією кримінального провадження. Адже в теорії 

кримінального процесу доведено, і ми підтримуємо таке положення, що стадія 

кримінального процесу характеризується такими обов’язковими елементами, як 

власні завдання, специфічне коло учасників, процесуальні засоби діяльності та 

проходить притаманні тільки їй етапи і завершується прийняттям певного 

рішення, яким вона, як правило, трансформується в наступну стадію [125, 

c. 12].  

Враховуючи положення чинного КПК України, кримінальне провадження 

на стадії досудового розслідування після виконання вимог ч. 2 ст. 283 КПК 

України (відповідно до яких прокурор зобов’язаний у найкоротший строк після 

повідомлення особі про підозру здійснити одну з таких дій: закрити 

кримінальне провадження; звернутися до суду з клопотанням про звільнення 

особи від кримінальної відповідальності; звернутися до суду з обвинувальним 
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актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру) переходить у першу судову стадію – підготовче 

провадження. 

Строки досудового розслідування безпосередньо пов’язані з 

процесуальними діями сторони обвинувачення щодо повідомлення особі про 

підозру. Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 276 КПК України, повідомлення про 

підозру обов’язково здійснюється, у таких випадках: затримання особи на місці 

вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його 

вчинення; обрання до особи одного з передбачених КПК запобіжних заходів; 

наявності достатніх доказів для підозри особи в учиненні кримінального 

правопорушення. Водночас, особливості повідомлення про підозру окремій 

категорії осіб визначаються у главі 37 КПК України. Письмове повідомлення 

про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у 

випадку неможливості такого вручення – у спосіб, передбачений для вручення 

повідомлень. Письмове повідомлення про підозру затриманій особі вручається 

не пізніше ніж за двадцять чоти години з моменту її затримання. Разом із цим, 

законодавець, як і раніше, не звертає увагу на порядок обчислення строку 

досудового розслідування при об’єднанні або виділенні матеріалів 

кримінального провадження, нового (зокрема, повністю зміненого), 

повідомлення про підозру. 

У розрізі строків досудового розслідування, на наш погляд, проблемним є 

питання строків досудового розслідування у випадках, визначених п. 12 розділу 

11 КПК «Перехідні положення», в якому зазначено, що розслідування 

кримінальних справ, передбачених у пункті 11 цього розділу, у разі повернення 

таких кримінальних справ судом прокурору для проведення додаткового 

розслідування проводиться в порядку, передбаченому кримінальним 

процесуальним законодавством. Мова йде про кримінальні справи, які до дня 

набрання чинності КПК України надійшли до суду від прокурорів з 

обвинувальним висновком, постановою про застосування примусових заходів 

медичного чи виховного характеру, постановою про направлення справи до 
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суду для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності. 

Необхідність розв’язання цього питання підкреслюється, зокрема, даними 

судової статистики, а саме, за результатами судового розгляду кримінальних 

справ постановлено 160,6 тис. вироків, закрито провадження у 29,9 тис. справ, 

5,5 тис. справ повернено на додаткове розслідування [163].  

За таких умов строк досудового розслідування має заново обчислюватись 

за загальними правилами, визначеними у ст. 219 КПК України. У даному 

випадку, права і свободи особи вже були початково обмежені у кримінальній 

справі за нормами КПК України 1960 р. 

Уявляється, дещо нелогічним розташування норм щодо строків 

досудового розслідування, оскільки частина правових норма розташована у 

главі 19 «Загальні положення досудового розслідування», а невід’ємна їх 

частина щодо продовження строків досудового розслідування – у главі 24 

«Закінчення досудового розслідування. Продовження строку досудового 

розслідування». 

Про доцільність включення положень глави 24 у положення глави 19 

КПК України щодо продовження строків досудового розслідування при 

анкетуванні висловились 232 працівника слідчих підрозділів та 137 

співробітників оперативних підрозділів органів внутрішніх справ. 

Щодо порядку обчислення строків досудового розслідування необхідно 

керуватись загальним правилом, визначеним у ст. 115 КПК України, за яким 

при обчисленні строків місяцями строк закінчується у відповідне число 

останнього місяця. Якщо закінчення строку, який обчислюється місяцями, 

припадає на той місяць, який не має відповідного числа, то строк закінчується в 

останній день цього місяця. У цьому випадку, не беруться до уваги той день, 

від якого починається строк, у нього включаються вихідні й святкові дні. У 

випадку, коли закінчення строку досудового розслідування припадає на 

неробочий день, останнім днем цього строку вважається наступний за ним 

робочий день. 
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Разом з цим, у практиці діяльності органів досудового розслідування 

встановлених законом строків кримінального провадження дотримуються не 

завжди. Зокрема, за офіційними даними МВС України станом на 20 листопада 

2012 року, загальна кількість кримінальних справ (термін вжито з огляду на 

положення КПК України 1960 р.) з моменту порушення кримінальної справи за 

якими пройшло понад 2 місяці, а інформацію про закінчення або зупинення 

досудового слідства не надано становить майже 7 тис. (загальна кількість 

нерозкритих злочинів – 205 тис.). За даними органів досудового розслідування 

органів прокуратури в умовах чинного КПК України, станом на січень 2013 

року, у строк понад 2 місяці з дня повідомлення особи про підозру закінчено 

лише 4 провадження (загальна кількість проваджень – 1467). 

Дещо інша ситуація склалась у 2013 році з огляду на процесуальну 

діяльність слідчих підрозділів внутрішніх справ. Зокрема, за даними ГСУ МВС 

України у провадженні слідчих підрозділів перебувало 276,5 тис. кримінальних 

правопорушень, за якими досудове слідство триває понад два місяці, а особі, 

яка їх вчинила, не повідомлено про підозру в учиненні кримінального 

правопорушення, та досудове розслідування не закінчено і не зупинене. Їх 

питома вага від кримінальних правопорушень, що були в провадженні (без 

урахування закритих) становить 28,7 % (за 8 місяців – 30,4 %). Упродовж 

звітного періоду (січень – вересень 2013 року) розслідувалося 1475 злочинів, 

кримінальні провадження за якими розпочато відносно осіб, але у строк понад 

два місяці не повідомлено про підозру в учиненні цих злочинів, що на 416, або 

28 % менше, ніж за 8 місяців 2013 року (1891). 

Цікавим є той факт, що офіційних (відкритих для загалу) статистичних 

даних, щодо кількості кримінальних проваджень, які необґрунтовано 

завершено понад встановлений законом термін, досі немає, хоча питання 

дотримання строків досудового розслідування постійно перебуває в площині 

відомчого процесуального контролю та прокурорського нагляду за 

додержанням законів органами досудового розслідування. 

На підставі результатів вивчення 311 матеріалів кримінальних 
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проваджень, які перебували в провадженні слідчих органів внутрішніх справ у 

2013 році щодо загальних положень досудового розслідування, встановлено, 

що основними чинниками неможливості завершення досудового розслідування 

в строки, установлені п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України (нами враховуються 

фактичні підстави продовження строків досудового розслідування) є: 

– неодноразова неявка учасників кримінального провадження для 

проведення процесуальних дій за умови належного повідомлення про 

відповідну процесуальну дію та за наявності процесуального рішення про 

примусовий привід, відповідно до вимог ст. 140 КПК України – у 35 % 

проваджень та процесуальних рішень про продовження строків досудового 

розслідування; 

– невчасна доставка підозрюваних, які тримаються під вартою, 

конвойною службою до органів досудового розслідування – у 28 % проваджень 

та процесуальних рішень про продовження строків досудового розслідування; 

– неявка або невчасна явка до слідчих підрозділів адвокатів (захисників 

підозрюваних як учасників кримінального провадження) для участі в 

процесуальних діях – у 17 % проваджень та процесуальних рішень про 

продовження строків досудового розслідування; 

– неналежне та несвоєчасне виконання ухвал слідчого судді про 

примусовий привід – у 32 % проваджень та процесуальних рішень про 

продовження строків досудового розслідування; 

– не налагоджена взаємодія з прокурорами щодо погодження 

процесуальних рішень, або вирішення заявлених слідчими клопотань у 

випадках прийняття процесуальних рішень слідчим суддею – у 41 % 

проваджень та процесуальних рішень про продовження строків досудового 

розслідування; 

 – невчасне або неналежне виконання оперативними підрозділами 

доручень органів досудового розслідування, наданих у порядку, визначеному в 

ст. 41 КПК України – у 46 % проваджень та процесуальних рішень про 

продовження строків досудового розслідування; 
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– невчасне або неналежне виконання окремими слідчими підрозділами 

щодо доручень у порядку, визначеному в ч. 6 ст. 218 КПК України (за умови 

своєчасно надходження до виконавців відповідних процесуальних 

документів) – у 52 % проваджень та процесуальних рішень про продовження 

строків досудового розслідування;  

– рівень складності кримінальних проваджень, зумовлена: значною 

кількістю учасників процесу (у 43 % проваджень та процесуальних рішень про 

продовження строків досудового розслідування); великим об’ємом джерел 

доказів, які належить зібрати, перевірити та оцінити (у 64 % проваджень та 

процесуальних рішень про продовження строків досудового розслідування); 

тривалий час проведення експертиз (у 47 % проваджень та процесуальних 

рішень про продовження строків досудового розслідування). 

Безпосередньо на тривалість досудового розслідування впливає і 

надмірна завантаженість слідчих та неукомплектованість особового складу в 

слідчих підрозділах, зокрема у системі МВС України, а також перебування 

слідчих у відпустці, на лікарняних, у відрядженнях тощо. Це твердження 

проілюстроване даними анкетування працівників слідчих підрозділів органів 

внутрішніх справ за 2014-2015 роки. Зокрема, до основних причин тривалого 

досудового розслідування віднесено: надмірна завантаженість слідчих – 99 % 

опитаних; неукомплектованість особового складу в слідчих підрозділах – 92 % 

опитаних; перебування слідчих у відпустці, на лікарняних, у відрядженнях – 

73 % опитаних. 

За даними ГСУ МВС України, станом на 1 жовтня 2013 року некомплект 

у слідчих підрозділах становив 1081 посаду, або 6 %, а в слідчих підрозділах у 

Запорізькій, Полтавській, Чернігівській областях, місті Києві, на Одеській, 

Південній, Південно-Західній та Придніпровській залізницях 

неукомплектованість складала від 8 % до 19 %. Окрім того, у відпустках по 

догляду за дітьми перебуває майже 1,5 тис. слідчих, що становить 9 % від 

фактично працюючого особового складу. Серед них заміщено лише приблизно 

чверть осіб (423). У Харківській області при 120 декретних посадах заміщено 
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лише 2, у Луганській області при 160 – заміщено лише 9. У Запорізькій, 

Одеській, Харківській областях заміщено лише до 5 % таких посад. 

Водночас, за допомогою проведеного анкетування встановлено, що 

загалом працівники підрозділів досудового слідства МВС України у 87 % 

вважають, що встановлений у КПК 2012 року двомісячний строк є достатнім 

для проведення якісного досудового розслідування в більшості кримінальних 

проваджень, разом із цим 56 % з них підтримують думку про те, що у законі 

мають бути встановлені значно чіткіші критерії та можливості продовження 

таких строків, а ухвалення рішення з цього приводу має залежати не лише від 

домінуючої ролі прокурора. Майже всі, одностайно – 98 % – висловились про 

нагальну необхідність збільшення чисельності слідчих апаратів системи МВС 

України, що є неодмінною умовою додержання строків кримінального 

провадження. 

Кримінальним процесуальним законом передбачено можливість 

продовження строку досудового розслідування, але в межах, визначених у 

ст. 219 КПК України. Водночас, як на підставу продовження строку, 

законодавець звертає увагу на такі оціночні категорії як «складність 

кримінального провадження» щодо дізнання (ч. 1 ст. 294 КПК України), а щодо 

досудового слідства – «складність провадження», «особлива складність 

провадження» та «виняткова складність провадження». Такі поняття, на наш 

погляд, є оціночними, оскільки прокурор задовольняє клопотання слідчого та 

продовжує строк досудового розслідування, якщо переконається, що 

додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути 

використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення 

проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені 

раніше з об’єктивних причин, а сам термін «об’єктивні причини» законодавець 

не роз’яснює. 

Відповідно до ч. 1 ст. 297 КПК України, прокурор відмовляє у 

задоволенні клопотання та продовженні строку досудового розслідування у 

разі, якщо слідчий, прокурор, який звернувся з клопотанням, не доведе 
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наявність підстав, передбачених ч. 1 ст. 296 КПК України, а також, якщо 

досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність 

достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, 

яка дала підстави для повідомлення про підозру, та (або) підозрюваний 

причетний до цієї події кримінального правопорушення. За таких умов, 

прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення 

цього досудового розслідування, зобов’язаний протягом п’яти днів здійснити 

одну з дій, передбачених у ч. 2 ст. 283 КПК України, тобто закрити кримінальне 

провадження; звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності; звернутися до суду з обвинувальним актом, 

клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру.  

Як же бути у такій ситуації слідчому? На це питання законодавець дає 

нечітку відповідь. Зокрема слідчий може прийняти постанову про закриття 

кримінального провадження лише з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 9 

ч. 1 ст. 284 КПК України, і тільки у випадку, якщо в цьому кримінальному 

провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру. Водночас, відповідно 

до ч. 5 ст. 284 КПК України рішення прокурора про закриття кримінального 

провадження щодо підозрюваного не є перешкодою для продовження 

досудового розслідування щодо відповідного кримінального правопорушення. 

В окремих відомчих нормативно-правових актах визначено, що під час 

кримінального провадження прокурорам необхідно забезпечувати виконання 

вимог закону щодо додержання розумних строків, а також строків, 

безпосередньо визначених у КПК України, з огляду на складність 

кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості 

підозрюваних, обвинувачуваних і кримінальних правопорушень, обсягу та 

специфіки процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості 

досудового розслідування, а також потрібно принципово реагувати на факти 

порушення розумних строків [194]. 

Разом із цим, основними аспектами встановлення можливості 
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провадження досудового розслідування у строки, передбачені ст. 219 КПК 

України, мають бути критерії для визначення розумності строків кримінального 

провадження відповідно до ст. 28 КПК, а саме: складність кримінального 

провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, 

обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється 

провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для 

здійснення досудового розслідування тощо; поведінка учасників кримінального 

провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх 

повноважень. Критерієм визначення розумності строків, а в подальшому й 

підставою продовження строку досудового розслідування, має бути і 

кримінально-правова кваліфікація правопорушення, яку визначають згідно зі 

ступенем тяжкості злочину відповідно до вимог ст. 12 КК України та 

подальшою формою досудового розслідування, яка визначається зважаючи на 

положення ст. 215 КПК України. 

Питання строків досудового розслідування не залишається й поза увагою 

відомчого нормативно-правового регулювання. Зокрема, зважаючи на 

важливість функціонування у системі кримінального судочинства 

інформаційних систем, у положенні про порядок ведення ЄРДР визначено, що 

внесення відомостей до ЄРДР, слідчими та прокурорами здійснюється з 

дотриманням наступних строків, про: заяву, повідомлення про вчинені 

кримінальні правопорушення – у термін, визначений ч. 1 ст. 214 КПК України; 

передачу матеріалів та відомостей (ч. 5 ст. 36, ч. 7 ст. 214, ст. 216, ч. 4 ст. 218 

КПК України), зупинення та відновлення досудового розслідування (ч. 4 

ст. 280, ч. 2 ст. 281, ч. 3 ст. 282 КПК України), об’єднання, виділення матеріалів 

досудового розслідування (ст. 217 КПК України), закінчення досудового 

розслідування (ч. 3 ст. 283 КПК України) – протягом 24 годин з моменту 

прийняття процесуальних рішень; продовження строків розслідування (ст.ст. 

219, 294, 296 КПК України) – протягом 24 годин з моменту задоволення 

прокурором клопотання з цих питань [183]. 

Як бачимо, такі нормативні положення щодо додаткового відомчого 
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регламентування окремих елементів процесуальної діяльності сторони 

обвинувачення у сфері кримінальних процесуальних відносин повністю 

відповідають вимогам чинного кримінального процесуального законодавства 

України та є підґрунтям належного оперативного контролю за додержанням 

законів й реалізації засад кримінального провадження під час проведення 

досудового розслідування, а також слугують головним інструментарієм щодо 

аналізу стану та структури кримінальних правопорушень, вчинених у державі. 

 

2.4. Об’єднання та виділення матеріалів досудового розслідування  

 

Забезпечуючи процесуальні можливості досягнення завдань 

кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого 

розслідування й судового розгляду, сучасне кримінальне процесуальне 

законодавство України визначає в системі загальних положень досудового 

розслідування процесуальний інститут об’єднання та виділення матеріалів 

досудового розслідування, закріплюючи відповідні вихідні нормативні 

положення у ст. 217 КПК України. Необхідно зазначити, що окремі положення 

цього кримінального процесуального інституту знаходять свій прояв і у інших 

нормах КПК України, зокрема в ст. 42 (щодо набуття особою процесуального 

статусу підозрюваного), ст. 216 (щодо підслідності за зв’язком кримінальних 

проваджень), ст. 280 (порядку зупинення досудового розслідування щодо 

окремих підозрюваних), ст. 469 (перебігу кримінального провадження щодо 

особи (осіб), з якими досягнуто згоди про укладення угоди), ст. 494 (щодо 

випадків, коли неповнолітнього підозрюють у вчиненні кримінального 

правопорушення разом із повнолітнім), а також нормах, які визначають окремі 

елементи процесуального статусу учасників кримінального провадження, 

зокрема ч. 2 ст. 36, ч. 3 ст. 39, ч. 4 ст. 40 КПК України тощо [171, c. 141]. 

Процесуальний інститут об’єднання та виділення матеріалів досудового 

розслідування не є новим у кримінальному процесуальному праві. Зокрема, у 

КПК України 1960 р. у ст. 26 «Об’єднання і виділення кримінальних справ» 
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передбачено, що кримінальні справи об’єднують в одне провадження з двох 

підстав, якщо: кількох осіб-співучасників обвинувачують у вчиненні одного чи 

декількох злочинів; одну особу обвинувачують у вчиненні кількох злочинів. За 

даних підстав виділення кримінальних справ допускається тільки у випадках, 

зумовлених необхідністю, і якщо це не може негативно позначитися на 

всебічності, повноті та об’єктивності дослідження й вирішення справи. У 

зв’язку з цим, окремі науковці зазначали, що неправильне об’єднання 

кримінальних справ або виділення з них певних матеріалів могло бути 

підставою для повернення справи на додаткове розслідування відповідно до 

положень ст. 246 КПК України 1960 р. [103, c. 374]. Чинний КПК України не 

передбачає інститут повернення справи на додаткове розслідування. 

Важливість дослідження процесуального об’єднання та виділення 

матеріалів досудового розслідування, виходячи з предмету дисертаційного 

дослідження, посилюється і практикою використання положень цього правого 

інституту на стадії досудового розслідування учасниками кримінального 

провадження, які кримінальним процесуальним законом віднесено до сторони 

обвинувачення. На наш погляд, оскільки цей процесуальний інститут знаходить 

свій прояв у реалізації завдань кримінального провадження щодо забезпечення 

швидкого, повного та неупередженого розслідування, то він стосується й 

належної охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального 

провадження, зокрема реалізації окремих елементів процесуального статусу 

сторони захисту та потерпілого у сфері кримінальних процесуальних відносин. 

За даними ГПУ, слідчими прокуратури приєднано кримінальних 

проваджень до інших проваджень у 3568 випадках (із 24261 розпочатих 

кримінальних проваджень). Тобто, фактично рішення про виконання вимог 

ст. 217 КПК України тільки про об’єднання матеріалів досудового 

розслідування приймалось у кожному сьомому випадку.  

Під час вивчення кримінальних справ (у межах КПК України 1960 року 

до набуття чинності КПК України 2012 року), встановлено, що у кожній другій 

кримінальній справі слідчі приймали процесуальні рішення в порядку, 
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визначеному в ст. 26 щодо об’єднання і виділення справ, разом із цим, 

опрацьовуючи матеріали кримінальних проваджень та зважаючи на нормативні 

положення ст. 217 КПК України (2012 р.) про прийняття такого процесуального 

рішення виключно прокурором, показники прийняття процесуальних рішень 

про об’єднання та виділення матеріалів кримінального провадження майже не 

скоротилися. Зокрема, із 311 проаналізованих матеріалів кримінальних 

проваджень такі процесуальні рішення приймались у 46 %. 

Положення щодо об’єднання та виділення матеріалів досудового 

розслідування тісно пов’язані з нормативними вимогами щодо початку 

досудового розслідування. Зокрема, це виявляється при аналізі окремих 

формулювань Положення про порядок ведення ЄРДР, відповідно до яких під 

час внесення відомостей до ЄРДР слідчий або прокурор зобов’язані здійснити 

перевірку наявності вже розпочатих досудових розслідувань, що здійснюється 

за однією або сукупністю відомостей про кримінальні правопорушення, які 

внесені до ЄРДР за наступними реквізитами про: номер та дату реєстрації 

кримінального провадження; орган досудового розслідування; дату 

надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або 

виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення; інше джерело, з якого виявлені обставини, що 

можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; прізвище, ім’я, 

по батькові (найменування) потерпілого або заявника; прізвище, ім’я, по 

батькові та дату народження особи, яку повідомлено про підозру [183]. 

У випадку встановлення факту проведення кримінального провадження 

за аналогічною заявою, повідомленням про кримінальне правопорушення 

слідчий приєднує матеріали до раніше облікованого кримінального 

провадження без подальшого врахування їх у звітності, а у разі зазначення у 

заяві, повідомленні про декілька вчинених кримінальних правопорушень або 

які були виявлені безпосередньо прокурором, слідчим чи працівником іншого 

підрозділу незалежно від часу їх вчинення, наявності осіб, які вчинили 
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кримінальні правопорушення, відомості про них заносяться до ЄРДР за кожним 

правопорушенням окремо. 

Необхідно підкреслити, що викладені положення стосуються виключно 

обліково-звітної та процесуальної діяльності сторони обвинувачення, але 

зважаючи на вказівки кримінального процесуального закону щодо 

функціонування системи ЄРДР (наприклад, у ч. 2 ст. 214, ч. 4 ст. 291 КПК 

України), вони здатні впливати на якість реалізації окремих елементів 

процесуального статусу усіх учасників кримінального провадження.  

У теорії кримінального процесуального права цей правовий інститут 

фахівці обґрунтовано розглядають за допомогою положення процесуальної 

економії. Зокрема, О.Ю. Татаров зазначає, що вимога процесуальної економії 

знаходить свій вияв у нормах, які визначають часові межі здійснення 

відповідних процесуальних дій на всіх стадіях кримінального процесу, зокрема, 

у порядку об’єднання й виділення кримінальних справ. Процесуальна економія 

у кримінальному судочинстві полягає у визначенні раціонального підходу до 

побудови й здійснення кримінального судочинства з метою швидкого і повного 

розкриття злочинів, викриття винних і притягнення їх до відповідальності з 

мінімальними затратами сил, засобів і часу учасників кримінально-

процесуальної діяльності [232, c. 138]. 

Звертає на себе увагу і те, що на забезпечення процесуальної економії в 

кримінальному провадженні, згідно з чинним КПК України, зорієнтовано й 

функціонування наступних процесуальних інститутів: розслідування 

кримінальних проступків (глава 25), угоди про визнання вини (глава 35), а 

також запровадження інституту «розумності строків» (ст. 28) тощо. Фактично 

однією із підстав доцільності диференціації процесуальної форми є 

необхідність забезпечення процесуальної економії у сфері кримінальних 

процесуальних правовідносин, враховуючи при цьому засади кримінального 

провадження, з метою більш якісного досягнення завдань кримінального 

судочинства. 
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Автори науково-практичного коментаря до КПК України, щодо 

об’єднання матеріалів досудового розслідування вказують на те, що прийняття 

такого процесуального рішення сприяє всебічності дослідження всіх обставин 

вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, 

процесуальній економії та забезпеченню можливого примирення сторін й 

прийняття справедливого рішення [100, с. 276]. 

С.О. Денісов вказує на те, що норми інституту об’єднання та виділення 

кримінальних справ обумовлені об’єктивною необхідністю та потребами 

практики в правовому регулюванні суспільних відносин, які виникають під час 

вирішення питання щодо спільного або відокремленого дослідження обставин 

предмету доказування [53, c. 33]. 

Варто погодитись із твердженням Ю.П. Аленіна, що органи досудового 

розслідування мають враховувати можливості каналів надходження інформації, 

яка необхідна для одержання первинних відомостей про схожі 

злочини [1, c. 21].  

Насправді, ступень та межі встановлення обставин, які підлягають 

доказуванню в кримінальному провадженні, а також поява в кримінальному 

провадженні процесуальної фігури підозрюваного, першочергово визначають 

можливість прийняття прокурором процесуальних рішень, визначених щодо 

об’єднання або виділення матеріалів кримінального провадження на стадії 

досудового розслідування, за умови виявлення підстав, які передбачено у 

частинах 1, 3 ст. 217 КПК України. Відповідно до положень КПК України, в 

одному провадженні можуть бути об’єднані матеріали досудових розслідувань 

щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального 

правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох 

кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, по 

яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що 

кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, 

вчинено однією особою (особами). У разі необхідності, матеріали досудового 

розслідування щодо одного або кількох кримінальних правопорушень можуть 
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бути виділені в окреме провадження, якщо одна особа підозрюється у вчиненні 

кількох кримінальних правопорушень або дві чи більше особи підозрюються у 

вчиненні одного чи більше кримінальних правопорушень. 

Фактично законодавець використав одну і ту ж саму конструкцію 

побудови правового положення як для об’єднання, так і для виділення 

матеріалів досудового розслідування з тією лише відмінністю щодо можливості 

об’єднання матеріалів досудових розслідувань, у яких не встановлено 

підозрюваних. За допомогою словосполучення «у разі необхідності» та 

«можуть бути», у кримінальному процесуальному законі вказано на 

диспозитивність такого правового положення з огляду не тільки на фактичну 

сукупність встановлених кримінальним провадженням фактичних даних, які є 

підставами для реалізації положень ст. 217 КПК України, а й на варіативність 

процесуальної поведінки сторони обвинувачення щодо доцільності прийняття 

відповідного процесуального рішення. 

Імперативність правових приписів визначених у частинах 2 та 4 ст. 217 

КПК України, встановлює певні процесуальні обмеження щодо об’єднання та 

виділення матеріалів кримінального провадження. Так, зокрема, не можуть 

бути об’єднані в одне провадження матеріали досудових розслідувань щодо 

кримінального проступку та щодо злочину, а також матеріали досудового 

розслідування не можуть бути виділені в окреме провадження, якщо це може 

негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового 

розгляду. Зважаючи на те, що на сьогодні на законодавчому рівні немає 

визначення кримінального проступку, а також немає переліку кримінальних 

правопорушень, які потрібно вважати кримінальними проступками, ч. 2 ст. 217 

КПК України на практиці не застосовують. 

Законодавча конструкція у ч. 4 ст. 217 КПК України передбачає оціночну 

категорію (повнота досудового розслідування), яка не тільки безпосередньо 

пов’язана із приписами ст. 91 КПК України, а й ґрунтується на положеннях 

оцінки прокурором доказів у кримінальному провадженні, оскільки, ч. 5 ст. 217 

КПК України передбачає процесуальну можливість прийняття рішення про 
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об’єднання та виділення матеріалів кримінального провадження виключно 

прокурором, який не надає можливості іншим учасникам кримінального 

провадження оскаржити таке рішення (ч. 6 ст. 217 КПК України).  

Нажаль, у КПК України не визначено алгоритм дій слідчого у випадку 

встановлення ним особисто підстав для об’єднання або виділення матеріалів 

кримінального провадження. У зв’язку із цим слушною є позиція, висловлена у 

літературі щодо того, що в даному випадку слідчий вносить відповідне 

клопотання на розгляд прокурору, а прокурор виносить відповідну постанову. З 

одного боку, це не суперечить нормам кримінального процесуального закону, а 

з іншого – таку процедуру безпосередньо у КПК України не 

передбачено [28; 42; 232]. 

Скоріш за все законодавець розмірковував, що прокурор, здійснюючи 

нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у 

формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, мав би 

самостійно встановлювати процесуальну необхідність об’єднання або 

виділення матеріалів кримінального провадження. 

На наш погляд, можливий інший варіант, який потребує внесення змін до 

КПК України, при якому процесуальне рішення приймає слідчий, погоджуючи 

його з прокурором. Доцільність такого підходу підтверджуються зведеними 

даними опитування працівників слідчих підрозділів, 83 % з яких висловлюється 

за розширення повноважень слідчого у цьому напрямі.  

Зважаючи на важливість прийняття процесуального рішення про 

об’єднання або виділення матеріалів кримінального провадження й для інших 

учасників кримінального провадження, зокрема, для сторони захисту та 

потерпілого, вважаємо, що таке положення має бути нормативно закріплене у 

ч. 5 ст. 217 КПК України, у формі наступного припису: «Рішення про 

об’єднання або виділення матеріалів досудового розслідування приймається 

прокурором або слідчим за погодженням з прокурором, відомості про що 

вносять до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про прийняте рішення 
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повідомляється підозрюваний, відповідно до матеріалів провадження, в яких 

йому було повідомлено про підозру».  

Не зовсім врегульованим залишається у КПК України питання щодо 

обчислення процесуальних строків під час об’єднання або виділення матеріалів 

досудового розслідування. Хоча таку проблему вже розглядали деякі науковці в 

аспекті положень КПК України 1960 р. у зв’язку із пропозицією про внесення 

змін та доповнень до КПК України 1960 р. про те, що строки досудового 

слідства в об’єднаних провадженням кримінальних справах варто обчислювати 

з моменту порушення першої з об’єднаних кримінальних справ [283, c. 6]. Таку 

позиція можна застосувати й у чинному КПК України, враховуючи 

процесуальний момент початку перебігу строків досудового розслідування, 

визначений у ч. 2 ст. 219 КПК Україні. 

Водночас об’єднання матеріалів досудового розслідування створює 

передумови продовження строків досудового розслідування в порядку, 

передбаченому у статтях 294–297 КПК України, оскільки об’єднане 

кримінальне провадження може набувати ознак (характеристик) складності, 

особливої складності або виняткової складності провадження відповідно до 

положень ч. 3 ст. 294 КПК України. 

Враховуючи викладене вище, пропонуємо доповнити КПК України ч. 4 

ст. 219 такого змісту: «Строки досудового розслідування під час об’єднання 

матеріалів досудового розслідування обчислюються з моменту повідомлення 

особі про підозру в учиненні найбільш тяжкого (за санкцією статті Закону 

України про кримінальну відповідальність) кримінального правопорушення. 

При цьому досудове розслідування має бути завершене у межах строків, 

встановлених у ч. 2 цієї статті». 
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2.5. Загальні положення досудового розслідування щодо забезпечення 

прав учасників досудового розслідування та недопустимості розголошення 

відомостей досудового розслідування 

 

Одним із загальних положень досудового розслідування є процесуальний 

інститут розгляду клопотань під час досудового розслідування, основні 

положення якого визначено у ст. 220 КПК України. О.В. Єні наголошує на 

тому, що термін клопотання визначається в декількох аспектах: як прохання, як 

звернення, як вимога, як право учасника процесу [62, c. 6]. 

Кримінальним процесуальним законом передбачено, що клопотання 

сторони захисту, потерпілого та його представника чи законного представника, 

представника юридичної особи про виконання будь-яких процесуальних дій 

слідчий, прокурор зобов’язані розглянути в строк, не більше ніж три дні з 

моменту подання, і задовольнити їх за наявності відповідних підстав. Згідно з 

вимогами ч. 2 ст. 220 КПК України про результати розгляду клопотання 

повідомляється особа, яка заявила клопотання, при цьому про повну або 

часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, 

копія якої вручається особі, котра заявила клопотання, а в разі неможливості 

вручення з об’єктивних причин – надсилається їй у спосіб встановлений 

кримінальним процесуальним законом. 

Загалом, у теорії кримінального процесу клопотання розглядалось як 

звернення в письмовій чи усній формі зацікавленого учасника досудового 

слідства до слідчого або прокурора, з метою домогтися виконання певних 

процесуальних дій на свою користь [103, c. 378]. 

За чинним КПК України 1960 р. під клопотанням у кримінальному 

процесі, О.В. Єні розуміє офіційне звернення до уповноваженого суб’єкта 

(дізнавача, слідчого, прокурора чи суду) особи, яка наділена таким правом, 

викладене в усній чи письмовій формі, про виконання певної процесуальної 

дії чи прийняття рішення з усіх питань, які мають значення для справи, з 

метою забезпечення прав та законних інтересів особи в кримінальному 
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судочинстві [62, c. 8]. Стаття 129 КПК 1960 р. включала положення про те, що 

слідчий зобов’язаний у строк, не більше трьох ніж три доби розглянути, а за 

наявності для цього підстав, й задовольнити клопотання, якщо обставини, про 

встановлення яких заявлено клопотання, мають значення для справи. Про 

повну або часткову відмову в клопотанні слідчий складає мотивовану 

постанову, про що повідомляють особу, яка заявила клопотання. 

Щодо класифікації клопотань у кримінальному провадженні в літературі 

зустрічаються такі наукові напрямки: 

– як стадія (етап стадії) кримінального судочинства (клопотання на 

заявлені на досудовому слідстві та після його закінчення, та заявлені під час 

розгляду справи в суді); 

– за суб’єктом заявлення (клопотання учасників процесу та клопотання 

осіб, які не є учасниками, але беруть участь у справі); 

– за суб’єктом розгляду та вирішення (на клопотання, адресовані особі, 

яка проводить дізнання, слідчому, прокурору, суду); 

– за обов’язковістю (імперативністю) задоволення (клопотання, що 

вирішуються на розсуд уповноваженого органу, і такі, що підлягають 

безумовному задоволенню); за формою (усні та письмові клопотання); 

– за метою (пошукові та процедурні клопотання); 

– у залежності від того, чи заявлялося клопотання раніше (первинні та 

повторні клопотання) [62, c. 9]. 

Також, у теорії кримінального процесуального права досліджувались 

питання, пов’язані з метою та процесуальним значенням інституту клопотань. 

Наприклад, А.М. Титов, розглядаючи у своєму дисертаційному дослідженні 

процесуальну діяльність захисника з огляду на подання клопотань на стадії 

досудового розслідування за положеннями КПК України 1960 р., зауважував, 

що поява захисника стає реальною перешкодою здійсненню законного 

розслідування з наступних підстав, адже користуючись своїми правами, 

захисник не завжди обґрунтовано: 

– неодноразово оскаржує законні дії слідчого або прокурора; 
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– заявляє необґрунтовані клопотання про проведення слідчих дій, які 

підтверджують нібито існуюче алібі його підзахисного; 

– заявляє необґрунтовані відводи слідчому, прокурору, судді, а в 

окремих випадках і іншим учасникам процесу; 

– ухиляється від участі в слідчих діях, коли його участь у їх проведенні є 

обов’язковою; 

– затягує ознайомлення з матеріалами кримінальної справи; 

– розголошуючи дані досудового слідства, які стали йому відомі у 

зв’язку з участю у справі, впливаючи при цьому на органи кримінальної 

юстиції через засоби масової інформації; 

– фабрикує від імені окремих громадян клопотання про звільнення 

обвинуваченого від відповідальності [238, c. 92-93]. 

Науковці, неодноразово, наголошували на непоодиноких фактах 

подання клопотань з метою «завантажити» слідчого трудомісткими для 

виконання клопотаннями, на які в подальшому можна буде посилатися у 

скаргах про пасивність слідства [248, с. 162]. 

Водночас, як зазначає Я.П. Зейкан, захисникові обов’язково потрібно 

з’ясувати, чи не застосовувались до підзахисного незаконні засоби ведення 

слідства та факти наявності тілесних ушкоджень. У зв’язку з цим йому 

(захиснику) слід заявити клопотання про надання підзахисному медичної 

допомоги, проведення відповідного освідування, а за наявності тілесних 

ушкоджень, заявити клопотання про проведення судово-медичної експертизи. 

Предметом клопотання захисника може бути і вимога щодо перевірки 

осудності підзахисного з метою визначення можливості утримання його у 

місцях попереднього ув’язнення і подальшої участі в процесуальних діях за 

його обов’язкової участі [72, с. 17]. 

Необхідно підкреслити, що далеко не всі клопотання, подані захисниками, 

задовольняються, і законність та справедливість у цьому випадку відновлює 

суд. За даними О.Р. Михайленка, 90 % опитаних ним адвокатів заявили, що їх 

клопотання відхилялися під час досудового слідства, а згодом в цілому або 
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частково задовольнялися судами. Він також зазначає, що у 42,2 % із 

265 вивчених їм кримінальних справ про розкрадання брали участь адвокати, і 

у 20 % справ серед них після ознайомлення з матеріалами справи були заявлені 

різні клопотання, жодне з яких задоволено не було, але і не була оскаржена 

прокурору жодна відмова слідчого у задоволенні клопотання. Такі результати 

пояснюються тим, що в оскарженні відмов у задоволенні клопотань просто не 

було сенсу, тому що скарги потрапили б до прокурора вже тоді, коли справа 

знаходилася б у суді, і, відповідно, не могли бути розглянуті прокурором. 

Виходячи з викладеного, О.Р. Михайленко робить висновок, що необхідно 

передбачити добовий термін для обговорення питань захисником з 

обвинувачуваним про подання клопотання, його формулювання й подання 

слідчому; у продовж доби слідчий зобов’язаний прийняти рішення по цьому 

клопотанню і ознайомити з ним обвинуваченого та його захисника; окрім того, 

за наявності для цього обґрунтованих підстав, необхідно надати добовий термін 

обвинувачуваному й його захисникові для складання скарги і подачі її 

прокуророві, і така скарга має розглянута прокурором до направлення справи 

до суду [142, c. 319-320].  

Результати проведеного А.М. Титовим анкетування захисників 

м. Донецька та Донецької області вказує на те, що їх клопотання приблизно у 

80 % випадків відхилялися під час проведення розслідування, а згодом цілком 

або частково задовольнялися судами [238, c. 92-93]. 

На противагу викладеному, Я.П. Зейкан вважає, що захисник не повинен 

поспішати з поданням клопотань, тому у протоколі про ознайомлення з 

матеріалами справи можна вказати, що клопотання буде подано пізніше [72, 

с. 36]. Але при цьому, він не бере до уваги, що чинний КПК України не 

передбачає надання захисникові часу для формулювання клопотання, тому, не 

виключена ситуація, коли захисник буде формулювати своє клопотання стільки 

часу, що строки досудового розслідування закінчаться прийняттям 

відповідного процесуального рішення слідчим або прокурором.  

Аналізуючи положення КПК України 1960 р. щодо осіб, які можуть 
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набувати процесуального статусу захисника у сфері кримінальних 

процесуальних відносин, окремі науковці звертають увагу на те, що якщо 

захист здійснюється родичем обвинуваченого, який не має відповідних 

юридичних знань, то спостерігаються непоодинокі випадки вчинення таким 

захисником дій, що спрямовані не на виконання завдань кримінального 

судочинства, а навпаки, затягують слідство, вказуючи на некомпетентність 

захисника, адже у слідчого є обов’язок реагувати на кожне клопотання 

захисника, яким би воно не було [238, c. 132-133].  

Враховуючи викладене, доцільно навести такий приклад. Так, у практиці 

слідчого управління ГУМВС України в м. Києві у багатоепізодній кримінальній 

справі, в якій притягувалось до відповідальності шість осіб за вчинення низки 

злочинів у сфері економічної діяльності, один з обвинувачених, який перебував 

під вартою та подав клопотання про участь у справі як його захисника свого 

близького родича. Слідчий, виходячи з вимог КПК України 1960 р., допустив 

його до участі у справі з моменту пред’явлення обвинуваченому. Обсяг 

кримінальної справи склав 51 том. У результаті захисником заявлено кілька 

необґрунтованих клопотань, які йшли у розріз з вимогами кримінального 

процесуального закону. Окрім того, заявивши клопотання про ознайомлення з 

матеріалами кримінальної справи, захисник виїхав за кордон, не закінчивши 

ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Відповідно до вимог КПК 

України, слідчий не міг схиляти обвинуваченого до відмови від такого 

захисника та залучення захисника за призначенням. Жодних важелів впливу на 

захисників – близьких родичів у такій ситуації Закон не передбачає. Слідчому 

довелося докласти багато зусиль, щоб направити кримінальну справу до суду, 

не порушивши при цьому норми кримінального процесуального закону. 

Якщо клопотання задовольняється, слідчий чи прокурор повинен 

забезпечити виконання прохання, про яке йдеться в клопотанні особи, яка його 

заявила. Для цього слідчий або прокурор, керуючись статтями 111, 112 КПК 

України, надсилає зацікавленій стороні повідомлення про проведення 

процесуальної дії або прийняте процесуальне рішення. На наш погляд, у такому 
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повідомленні зазначаються такі відомості: прізвище та посада слідчого, 

прокурора, слідчого судді, найменування суду, який здійснює повідомлення; 

адреса установи, яка здійснює повідомлення, номер телефону чи інших засобів 

зв’язку; ім’я (найменування) особи, яка повідомляється, та її адреса; номер 

кримінального провадження, в рамках якого здійснюється повідомлення; 

процесуальний статус, в якому перебуває особа, що повідомляється; дата, час та 

місце проведення процесуальної дії, про яку повідомляється особа; інформація 

про процесуальну дію (дії), яка буде проведена, або про здійснену 

процесуальну дію чи прийняте процесуальне рішення, про які повідомляється 

особа; вказівка щодо необов’язковості участі в процесуальній дії та її 

проведення без участі особи, яка повідомляється, в разі її неприбуття; підпис 

слідчого, прокурора, слідчого судді, судді. 

У разі повної або часткової відмови в задоволенні клопотання слідчий, 

прокурор складає мотивовану постанову, де аргументує прийняте рішення. 

Така постанова має бути доведена до відома особи, що зверталась із 

клопотанням. З цією метою цій особі вручається копія постанови, а у разі 

неможливості вручення копії з об’єктивних причин – надсилають їй поштою. 

Постанова про відмову (часткову відмову) у задоволенні клопотання, винесена 

слідчим, прокурором, може бути оскаржена слідчому судді. Загальний порядок 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи 

прокурора під час досудового розслідування передбачено параграфом 1 

глави 26 КПК України у статтях 303–308. Зокрема, передбачено вичерпний 

перелік процесуальних рішень слідчого, прокурора, на які особа має право 

подати скаргу протягом десяти днів з моменту прийняття рішення. Якщо ж 

рішення останніх оформляється постановою, строк подання скарги починається 

з дня отримання особою її копії. 

За результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого 

чи прокурора виноситься ухвала відповідно до правил ст. 307 КПК України. 

Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи 

бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: скасування 
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рішення слідчого чи прокурора; зобов’язання припинити дію; зобов’язання 

вчинити певну дію; відмову в задоволенні скарги. Ухвала слідчого судді за 

результатами розгляду скарги на рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи 

прокурора не може бути оскаржена, окрім ухвали про відмову в задоволенні 

скарги на постанову про закриття кримінального провадження. 

Стаття 220 КПК України безпосередньо не передбачає можливості 

оскарження рішення слідчого або прокурора стороною захисту, потерпілим і 

його представником, законним представником чи представником юридичної 

особи про виконання будь-яких процесуальних дій. 

Водночас у ст. 244 КПК України визначено, що в разі відмови слідчого, 

прокурора в задоволенні клопотання сторони захисту про залучення експерта 

особа, що заявила відповідне клопотання, має право звернутися з клопотанням 

про залучення експерта до слідчого судді. У такому клопотанні зазначається: 

– короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з 

яким подається клопотання; 

– правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням 

статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 

– виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання; експерт, 

якого необхідно залучити, або експертна установа, якій необхідно доручити 

проведення експертизи; 

– вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік 

запитань, які необхідно поставити перед експертом. 

До клопотання також додаються копії: 

– матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання; 

– документів, які підтверджують неможливість самостійного залучення 

експерта стороною захисту. 

Таке клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, у межах 

територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не 

пізніше ніж п’ять днів із дня його надходження до суду. 

Особу, яка подала клопотання, повідомляють про місце та час його 
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розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім 

випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов’язковою. Під час 

розгляду клопотання слідчий суддя має право за клопотанням учасників 

розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити 

будь-які матеріали, що мають значення для вирішення клопотання. 

Слідчий суддя за результатами розгляду клопотання має право своєю 

ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або 

експертам. Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за 

клопотанням якої він був залучений. 

Зважаючи на викладене вище, необхідно відзначити, що окремі елементи 

розглянутої правової конструкції мали би бути відображені також у ст. 220 

КПК України. 

У ст. 221 КПК України, передбачено, що слідчий, прокурор зобов’язаний 

за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, 

щодо якої здійснюється провадження, надати їм матеріали досудового 

розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування 

заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а 

також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального 

провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. Відмова у наданні 

для ознайомлення копії загальнодоступного документа, оригінал якого 

міститься в матеріалах досудового розслідування, не допускається. У цьому 

разі під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування особа, що 

його здійснює, має право робити необхідні виписки та копії. 

У своєму узагальненні, ВССУ зазначав, що трапляються випадки, коли 

захисники не реагують на дії слідчого, які формально не порушують вимог 

кримінально-процесуального законодавства, проте суперечать природі 

інституту захисту. Так, під час ознайомлення групи неповнолітніх 

обвинувачених, що складалася з п’яти осіб, із матеріалами закінченого 

досудового слідства, на ознайомлення кожного з підлітків із кримінальною 

справою, загальний обсяг якої становить чотириста сторінок, було відведено по 
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п’ятнадцять хвилин. Окрім цього, ознайомлення почалося о 19 год., коли рівень 

уваги людини знижено. Адвокат, який здійснював захист усіх обвинувачених, 

жодним чином не відреагував на такі дії слідчого [259]. 

Отже, з моменту набуття підозрюваним свого процесуального статусу він 

може використовувати надані йому права згідно з КПК України. Так, у п. 14 

ч. 3 ст. 42 КПК України зазначено, що підозрюваний за своїм клопотанням має 

право ознайомлюватись з матеріалами досудового розслідування в порядку, 

передбаченому у ст. 221 КПК України. Таке процесуальне право надано йому 

без будь-яких часових обмежень щодо моменту внесення клопотання про 

ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а також без обмежень 

стосовно кількості та періодичності ознайомлення. 

Подання підозрюваним і його захисником клопотань слідчому 

(прокурору) та розгляд ним клопотань здійснюється у порядку, визначеному 

ст. 220 КПК України. Про задоволення клопотання підозрюваному 

повідомляють письмово із зазначенням дати, часу та місця здійснення 

ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а також даних 

посадової особи, яка здійснюватиме цю дію. У разі відмови в задоволенні 

клопотання, слідчий, прокурор виносить мотивовану постанову, копію якої 

надсилає підозрюваному, який у продовж десяти днів з моменту одержання 

копії постанови має право оскаржити її слідчому судді. Інші представники 

сторони захисту – захисник та законний представник підозрюваного, 

реалізуючи свої процесуальні повноваження, мають право користуватись усіма 

правами підозрюваного, передбаченими у кримінальному процесуальному 

законі (ч. 5 ст. 44, ч. 4 ст. 46 КПК України). 

Єдина особливість полягає в тому, що тільки після набуття статусу 

законного представника (постанова слідчого про залучення законного 

представника підозрюваного) та захисника (постанова слідчого про залучення 

захисника) вони зможуть відповідно представляти та захищати інтереси 

підозрюваного і використовувати його права передбачені у КПК України. 

Потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій 
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кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової 

шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано 

майнової шкоди. Після прийняття заяви про залучення до провадження як 

потерпілого та вручення пам’ятки про процесуальні права та обов’язки, 

потерпілий може використовувати права передбачені у ст. 56 КПК України, 

зокрема, може знайомитись з матеріалами, які безпосередньо стосуються 

вчиненого щодо нього кримінального правопорушення (п. 11 ч. 1 ст. 56 

КПК України).  

Порядок подання та розгляду клопотання аналогічний як і для 

підозрюваного, тобто порядок, передбачений ст. 220 КПК України. Винятком є 

заборона надання можливості ознайомитись із матеріалами про застосування 

заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а 

також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального 

провадження може зашкодити досудовому розслідуванню, що визначається на 

розсуд слідчого, прокурора. Про відмову у цьому зазначається у постанові 

слідчого, прокурора, копія якої надсилається особі, яка заявила клопотання 

(підозрюваний, законний представник, захисник, потерпілий, представник 

юридичної особи, щодо якого здійснюється провадження). 

Слідчий, прокурор не може відмовити в ознайомленні з матеріалами, які 

мають характер загальнодоступного документу. До них належать матеріали, на 

підставі яких приймалось рішення про правову кваліфікацію кримінального 

правопорушення, дані, які підтверджують відповідний процесуальний статус у 

кримінальному провадженні тощо. У ч. 2 ст. 221 КПК України передбачено 

можливість особи, яка ознайомлюється із матеріалами досудового 

розслідування до його закінчення, робити виписки та копії. На слідчого не 

покладається обов’язок сприяти в здійсненні учасниками виписок та копій. 

Однак слідчий не повинен перешкоджати їм у цьому і має надати необхідний 

час. Учасники, які ознайомлюються із матеріалами справи, не мають права 

виносити їх за межі робочого кабінету слідчого або органу внутрішніх справ чи 

прокурора (прокуратури). Реалізувати цю процедуру можна за допомогою 
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надання слідчим дозволу виготовляти копії шляхом фотографування та 

сканування матеріалів кримінального провадження. 

Однією з важливих процесуальних гарантій, спрямованих на досягнення 

завдання кримінального провадження щодо швидкого, повного та 

неупередженого розслідування, є положення кримінального процесуального 

законодавства щодо недопустимості розголошення відомостей досудового 

розслідування відповідно до положень ст. 222 КПК України. Зважаючи на 

розміщення такого положення у главі 19 КПК України, воно формально 

належить до загальних положень досудового розслідування. Водночас, на наш 

погляд, таке положення може бути розміщено у ст. 3 КПК України, у вигляді 

формулювання про нерозголошення відомостей досудового розслідування. 

Адже, кримінальний процесуальний закон за певних умов зобов’язує окремих 

учасників кримінального провадження не розголошувати відомості досудового 

розслідування у зв’язку з їх участю у проведенні певних процесуальних дій. 

Наприклад, відповідно до вимог ст. 66 КПК України, свідок, під загрозою 

кримінальної відповідальності, зобов’язаний не розголошувати без дозволу 

слідчого, прокурора, суду відомості, які безпосередньо стосуються суті 

кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються 

(здійснювалися) під час нього, і які стали відомі свідку у зв’язку з виконанням 

його обов’язків. Цією ж правовою нормою, аналогічний обов’язок покладається 

й на особу, яку залучають до проведення процесуальних дій під час досудового 

розслідування як понятого або яка стала очевидцем таких дій. 

Відповідно до положень кримінального процесуального закону, відомості 

досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або 

прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. У необхідних 

випадках слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості 

досудового розслідування, у зв’язку з участю в ньому, про їх обов’язок не 

розголошувати такі відомості без його дозволу, а незаконне розголошення 

відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну 

відповідальність, установлену законом. 
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Необхідність теоретичного дослідження питань, пов’язаних із таємницею 

досудового слідства обумовлюється й новелами чинного КПК України, адже 

оперативно-розшукова діяльність, пов’язана з розслідуванням злочину, та 

слідство здійснюються в рамках єдиного процесу розслідування, а всі 

процесуальні дії (оперативно-розшукові та слідчі дії) можуть проводитись лише 

після початку кримінального провадження в справі [185]. Потребують 

дослідження і співвідношення понять «відомості досудового розслідування» і 

«розголошення даних досудового розслідування», уніфікація термінології, 

ужитої в ст. 222 КПК України та ст. 387 КК України. 

Питання, пов’язані із забезпеченням нерозголошення відомостей 

досудового розслідування, на наш погляд, доцільно розглядати у декількох 

аспектах з огляду на: 

– поняття, сутність та перелік відомостей досудового розслідування; 

– регламентацію процесуального статусу учасників кримінального 

провадження, зокрема, наявних у нормах КПК України відповідних обов’язків; 

– форму забезпечення недопустимості розголошення відомостей 

досудового розслідування, зокрема а саме, щодо як матеріалів кримінального 

провадження, так й процесуальної діяльності сторони обвинувачення; 

– криміналістичне забезпечення збереження таємниці розслідування; 

– кримінально-правову заборону, викладену в ст. 387 КК України. 

Нерозголошення відомостей досудового розслідування в теорії 

кримінального процесу належить до загальних положень досудового 

розслідування, тобто до визначених законом на основі принципів 

кримінального процесу положень, правил, які віддзеркалюють характерні риси 

та особливості досудового розслідування як стадії і своїми вимогами 

спонукають органи дізнання й досудового слідства до швидкого, 

раціонального, усебічного, повного й об’єктивного дослідження всіх обставин 

справи, виконання завдань даної стадії й охорони на ній прав, свобод та 

законних інтересів громадян і юридичних осіб [103, с. 36]. 
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Існування цієї заборони зумовлено тим, що розголошення таких 

відомостей може перешкодити встановленню обставин кримінального 

правопорушення, скомпрометувати особу, яка бере участь у кримінальному 

провадженні або залучена у сферу кримінально-процесуальних відносин. 

Небажаність розголошення відомостей досудового розслідування не означає те, 

що його повністю проводять негласно. Порядок проведення і зміст 

процесуальних дій передбачений законом, під час проведення таких дій 

забезпечує внутрішня гласність через обов’язкову присутністю при їх 

проведенні певного кола учасників, зокрема понятих, спеціалістів, перекладача 

та ін. 

Інформація, як об’єкт таємниці досудового розслідування й судочинства в 

цілому, – це сукупність відомостей про діяльність слідчих та судових органів, 

заплановані заходи, результати роботи, шляхи вдосконалення боротьби зі 

злочинністю, методи та засоби реалізації покладених на нього завдань, а також 

відомості про осіб, предмети, події, процеси, що необхідні для ефективної 

правоохоронної діяльності [108, с. 176]. 

Насправді, передчасне і неконтрольоване розголошення даних досудового 

слідства, як справедливо зазначає Ю.М. Грошевий, може завдати шкоди не 

тільки швидкому й об’єктивному дослідженню обставин кримінальної справи, а 

й законним інтересам потерпілого, свідка, інших учасників кримінального 

судочинства [54, c. 33]. Інші фахівці, погоджуючись у цілому з такою тезою, 

додають, що недопустимість розголошення даних досудового слідства 

зумовлена тим, що гласність може перешкодити слідству – негативно вплинути 

на розкриття злочину, тому що обізнаність окремих зацікавлених осіб про хід і 

напрями розслідування, конкретні слідчі та інші процесуальні дії, уже вчинені 

або тільки заплановані, дозволить їм активно протидіяти зусиллям слідчого та 

органу дізнання шляхом знищення доказів, підмови й примушування до 

подання неправдивих показань учасниками кримінального процесу або ж зміни 

своїх показань тощо [116, с. 75]. 
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На думку І.І. Мартиновича, рішення й висновки на стадії досудового 

розслідування носять попередній характер, але вони після їх розголошення 

можуть сприйматися як безспірно встановлені, а тому виникає ризик їх 

переконуючого впливу на формування показань свідків та громадської 

думки [135, с. 52]. 

У відомчих нормативно-правових актах, ми зустрічаємо положення про 

те, що керівник слідчого підрозділу організовує висвітлення в засобах масової 

інформації стану розслідування окремих кримінальних правопорушень з 

урахуванням таємниці досудового розслідування [75]. 

З огляду на криміналістичне забезпечення таємниці досудового слідства, 

за твердженням В.Г. Лісогора, способами її розголошення є: безпосереднє 

розголошення, через засоби телекомунікації, під час листування, у публікаціях 

у пресі, повідомлення на радіо та телебаченні, а криміналістичне забезпечення 

збереження таємниці досудового слідства включає в себе комплексні 

взаємопов’язані заходи організаційного та тактичного характеру [117, c. 15]. 

Свого часу, з метою тлумачення норм КПК України 1960 р., на окремі 

аспекти важливості кримінального процесуального забезпечення 

нерозголошення відомостей досудового розслідування звертав увагу і Пленум 

ВСУ, зокрема, зазначалося, що суди мають неухильно виконувати вимоги 

закону стосовно того, що постанови про застосування оперативно-розшукових 

заходів виносяться й зберігаються в режимі, який забезпечує нерозголошення 

даних досудового слідства або оперативно-розшукової діяльності [190]. У свою 

чергу, суддя не вправі вимагати від органів досудового розслідування, 

прокурора, у провадженні якого знаходиться справа, будь-яких інших 

матеріалів, окрім тих, на підставі яких було прийнято рішення про порушення 

справи [191]. 

Сьогодні, нормативно, припис про недопустимість розголошення 

відомостей досудового розслідування визначено у ст. 222 КПК України, що 

відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу 

слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. 
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А у ч. 2 аналізованої статті передбачено, що в необхідних випадках слідчий, 

прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості (данні, матеріали) 

досудового розслідування, у зв’язку з участю в ньому, про їх обов’язок не 

розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення 

відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну 

відповідальність, установлену законом. 

Фактично, досліджуване правове положення є більш вдалим, хоча за 

своїм змістом збігається зі ст. 121 КПК України 1960 р. щодо недопустимості 

розголошення даних досудового слідства, проте з тією відмінністю, що в назві 

чинної ст. 222 КПК України вживається термін «відомості», а у КПК України 

1960 р.– «данні». Крім того, прослідковується більш широкий спектр 

можливостей застосування цієї норми у кримінальному 

провадженні [170, c. 165]. 

Зокрема, формулювання закріплене у ч. 2 ст. 222 КПК України 

«…попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у 

зв’язку з участю в ньому, про їх обов’язок…», є більш широким за змістом, ніж 

теза визначена у ч. 2 ст. 121 КПК України 1960 р. про те, що слідчий 

попереджає свідків, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, 

захисника, експерта, спеціаліста, перекладача, понятих, а також інших осіб, які 

присутні при провадженні слідчих дій, про їх відповідний обов’язок.  

У межах предмету дослідження, доцільно вказати й на інші відмінності. 

По-перше, у чинній нормі йдеться про будь-які відомості досудового 

розслідування, а у попередній – лише про можливість попередити визначених 

осіб під час проведення слідчих дій, тобто про обов’язок не розголошувати 

лише ту інформацію, яку було зафіксовано у відповідному процесуальному 

документі, або інші обставини проведення слідчої дії. У той же час назва самої 

статті свідчила про можливість поширювати її вимоги на всю кримінально-

процесуальну діяльність органів досудового розслідування і прокурора. 

По-друге, у КПК України 1960 р. у відповідних нормах не передбачено 

додаткового конкретизованого обов’язку свідків, потерпілого, цивільного 
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позивача, цивільного відповідача, захисника, експерта, спеціаліста, 

перекладача, понятих утриматись від розголошення відомостей досудового 

розслідування. 

У зв’язку із цим, доцільно відзначити прогресивність норм чинного КПК 

України. Адже, уже під час ознайомлення зі своїм процесуальним статусом 

(зокрема, обов’язками як учасника кримінального провадження) на початку 

кримінального провадження (наприклад, подання заяви особою, якій 

кримінальним правопорушенням завдано певного виду шкоди) або під час 

проведення відповідної процесуальної дії (наприклад, допит свідка) особа 

відразу усвідомлює можливість накладення на неї обов’язку не тільки не 

розголошувати данні досудового розслідування, а й усього кримінального 

провадження в цілому. 

Зокрема, у п. 3 ч. 2 ст. 66 КПК України визначає обов’язок свідка не 

розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду відомості, які 

безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних 

дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і які стали відомі свідку у 

зв’язку з виконанням його обов’язків. А у ч. 3 аналізованої статті таке ж 

положення стосується особи, яку залучають до проведення процесуальних дій 

під час досудового розслідування як понятого або яка стала очевидцем таких 

дій, з конкретизацією вимог про обов’язок не розголошувати відомості щодо 

проведеної процесуальної дії, а не кримінального провадження в цілому. 

Аналогічно до обов’язків свідка, законодавець сформулював відповідні 

норми щодо перекладача (п. 4 ч. 3 ст. 68 КПК України), представника 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, (п. 3 ч. 7 ст. 641 КПК 

України) та спеціаліста (п. 3 ч. 5 ст. 71 КПК України), зокрема, спеціаліст 

зобов’язаний: не розголошувати відомості, які безпосередньо стосуються суті 

кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються 

(здійснювалися) під час нього, і які стали відомі спеціалісту у зв’язку з 

виконанням його обов’язків.  
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Слушним є формулювання п. 3 ч. 1 ст. 57 КПК України, в якому 

законодавець до обов’язків потерпілого відносить не тільки обов’язок не 

розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду відомостей, які стали 

йому доступні у зв’язку із участю в кримінальному провадженні й які 

становлять таємницю, яка охороняється законом. Фактично використання у 

кримінальному процесуальному законодавстві словосполучення «охоронювана 

законом таємниця», зобов’язує потерпілого за певних умов не розголошувати 

не тільки державну таємницю, а й так звану професійну таємницю до якої 

належать наступні види інформації з обмеженим доступом: лікарська таємниця, 

професійна таємниця суддів, адвокатська таємниця, таємниця вчинення 

нотаріальних дій (нотаріальна таємниця), аудиторська таємниця, таємниця 

усиновлення, і навіть журналістська таємницю [27]. Таке формулювання, на 

наш погляд, є зайвим, а відповідний обов’язок потерпілого має стосуватись 

виключно таємниці кримінального провадження. 

З цього приводу, цікавим, є твердження науковців Р.В. Баранніка та 

П.Г. Назаренко, які зазначають що таємниця досудового розслідування 

належить до категорії професійних таємниць, оскільки вона випливає зі змісту 

кримінально-процесуальної діяльності та являє собою обов’язкову умову її 

здійснення [9, c. 18]. На необхідності кримінального процесуального 

забезпечення захищеності певних професійних таємниць наголошував у своїх 

наукових працях і О.Ф. Кистяковський [81, c. 91]. У зв’язку із цим, актуальним 

є твердження, висловлене С.Г. Волкотрубом про те, що вирішення питань 

охорони медичної таємниці (а також й інших видів таємниць) у сфері 

кримінального судочинства передбачає необхідність чіткого й однозначного 

нормативного визначення кола суб’єктів, на яких поширюється власне 

обов’язок зберігати такі відомості, а також кола таких відомостей [31, c. 122]. 

З цієї точки зору нерозголошення відомостей досудового розслідування 

безпосередньо пов’язане із категоріями «гласність і відкритість судового 

провадження » та «свідоцький імунітет, щодо осіб які не можуть бути допитані 

як свідки» у межах положень статей 27 та 65 КПК України. Доречним, з цього 
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приводу, є твердження С.М. Гонтаря про те, що таємницю приватного життя 

учасників кримінального процесу варто розглядати як мету існування інституту 

таємниці досудового розслідування, оскільки нерозголошенню підлягають 

також відомості про особисте життя будь-яких осіб, які навіть не є учасниками 

провадження [39, c. 14]. 

У процесуальній літературі існує й пропозиція доповнити кримінально-

процесуальний закон положенням про заборону розголошувати відомості 

досудового розслідування, які можуть слугувати у подальшому підставою для 

проведення закритого судового розгляду справи [92; c. 15]. 

У ракурсі досліджуваного питання доцільно звернути увагу на 

формулювання відповідного обов’язку щодо підозрюваного та обвинуваченого, 

зокрема у п. 3 ч. 7 ст. 42 КПК України містяться положення загального 

(неконкретизованого) характеру, у формі обов’язку підозрюваного, 

обвинуваченого підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, 

прокурора, слідчого судді, суду. Це у свою чергу дозволяє стверджувати, що 

обов’язок нерозголошення відомостей досудового розслідування може бути 

покладено і на цих учасників кримінального провадження.  

Не дуже вдалим є й формулювання у ч. 3 ст. 47 КПК України, відповідно 

до якої захисник без згоди підозрюваного, обвинуваченого не має права 

розголошувати відомості, які стали йому відомі у зв’язку з участю в 

кримінальному провадженні й становлять адвокатську або іншу охоронювану 

законом таємницю. 

На нашу думку, така норма потребує уточнення з огляду на фактичний 

зміст таких відомостей. Якщо вони стосуються виконання захисником своїх 

професійних обов’язків щодо підзахисного, то переш за все доцільно вести 

мову про «адвокатську таємницю», а не про «охоронювану законом таємницю». 

Окрім того, така інтерпретація норми з умовою «без згоди підозрюваного, 

обвинуваченого не має права» не витримує жодної критики, адже обов’язок 

нерозголошення відомостей кримінального провадження безпосередньо 

залежить від підозрюваного або обвинуваченого. У зв’язку із цим, більш 
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вдалим є формулювання п. 4 ч. 5 ст. 69 КПК України, відповідно до якого, 

експерт зобов’язаний не розголошувати без дозволу сторони кримінального 

провадження, яка його залучила, чи суду відомості, що стали йому відомі у 

зв’язку з виконанням обов’язків, або не повідомляти будь-кому, окрім особи, 

яка його залучила, чи суду про хід проведення експертизи та її результати. 

Наголошуємо на тому, що таке положення має бути трансформовано 

стосовно захисника відносно якого зміст відомостей перебуває у взаємозв’язку 

із поняттям «позиція сторони захисту», а в цілому – «адвокатська таємниця» у 

розумінні згідно із Законом України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» [188] та Правила адвокатської етики. [186]  

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома 

адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у 

трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт 

(особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги) 

звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, зміст 

порад, консультацій, роз’яснень адвоката, складені ним документи, інформація, 

що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані 

адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності.  

У той же час у ч. 3 ст. 65 КПК України, зафіксовано положення про те, 

що осіб, передбачених у пунктах 1 – 5 ч. 2 ст. 65 КПК України, з приводу 

зазначених довірених відомостей може бути звільнено від обов’язку зберігати 

професійну таємницю особи, що довірила їм ці відомості, у визначеному нею 

обсязі, із вказівкою, що таке звільнення здійснюється у письмовій формі за 

підписом особи, яка довірила зазначені відомості. 

Щодо обов’язків представника потерпілого (ст. 58 КПК України), 

цивільного позивача (ст. 61 КПК України), цивільного відповідача 

(ст. 62 КПК України) закон не передбачає зобов’язання стосовно 

нерозголошення відомостей досудового розслідування, що є недоліком та 

потребує удосконалення [170, c. 165]. 
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На відміну від КПК України, у КК України у ст. 387 передбачено 

відповідальність не лише за розголошення даних досудового розслідування, а й 

даних оперативно-розшукової діяльності, зважаючи на те, що суб’єктом 

злочину може бути як особа, яку попереджено в установленому законом 

порядку про обов’язок не розголошувати такі дані, так і суддя, прокурор, 

слідчий, працівник оперативно-розшукового органу незалежно від того, чи 

брала ця особа безпосередню участь в оперативно-розшуковій діяльності, 

досудовому розслідуванні за умови, якщо розголошені цими особами дані 

ганьблять людину, принижують її честь і гідність. 

Доречно звернути увагу на термінологічну неузгодженість ст. 387 КК 

України зі ст. 222 КПК України. Адже у першій використовується термін 

«дані», а у другому випадку «відомості», аналогічно – «працівник оперативно-

розшукового органу» (ч. 2 ст. 387 КК України») і «оперативні підрозділи» (ч. 1 

ст. 41 КПК України). Це питання має бути вирішене шляхом внесення 

відповідних термінологічних змін до КК України з метою уникнення 

подвійного трактування змістовно аналогічних за своєю суттю положень. 

У зв’язку із цим, підтримуємо висновки та ідеї деяких науковців про те, 

що попередження про обов’язок не розголошувати дані досудового 

розслідування доцільно фіксувати або в протоколі слідчої дії, результати якої 

органи досудового розслідування забороняють розголошувати, або в окремому, 

спеціально для цього призначеному протоколі чи іншому документі 

(наприклад, підписці про нерозголошення даних досудового розслідування), 

оскільки письмова форма може надати можливість обґрунтовано вирішити 

питання про відповідальність винних у розголошенні даних досудового 

розслідування осіб [10, c. 60-62; 54, c. 33-34; 136, c. 27-31; 144, c. 40-44; 256, 

с. 76-78].  

Свого часу, В.М. Тертишник пропонував спеціально передбачити в 

розроблюваних бланках протоколів обшуку відповідні реквізити, спрямовані на 

реалізацію положень статей 121 і 185 КПК України 1960 р.[234, c. 629]. 
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За аналогією з положеннями нерозголошення відомостей досудового 

розслідування, В.В. Король пропонує передбачити в кримінально-

процесуальному законодавстві норму щодо забезпечення нерозголошення 

даних закритого судового засідання, у зв’язку з чим в учасників закритого 

судового розгляду відбирати підписку та робити відповідну відмітку в 

протоколі судового засідання [92, c. 14].  

На наш погляд, доцільно вести мову про кримінально-процесуальне 

забезпечення таємниці досудового розслідування, яке включає нормативно-

правовий (закріплення в нормах кримінального процесуального законодавства 

форми та змісту забезпечення не тільки таємниці досудового розслідування) та 

діяльнісний (реалізація окремими учасниками кримінального провадження 

своїх прав та дотримання імперативних приписів КПК України у межах 

установленої законом процесуальної форми) аспекти. 

Зважаючи на те, що проблему нерозголошення відомостей досудового 

розслідування у кримінальному процесуальному законодавстві України не 

вирішено належним чином. Тому, підтримуємо тезу, висловлену у 

процесуальній літературі про необхідність уточнення положення ст. 121 КПК 

України 1960 р. у розрізі процесуальної форми такого попередження [54, 

c. 142]. 

Інтерпретуючи таку точку зору на аналогічні положення передбачені у 

ст. 222 КПК Україні, вважаємо доцільним закріпити вимогу щодо письмової 

форми попередження учасників кримінального провадження, а також інших 

осіб, які присутні під час провадження слідчих (розшукових) чи інших 

процесуальних дій, а так само під час ознайомлення з окремими матеріалами 

справи до відкриття матеріалів кримінального провадження (щодо сторін) і до 

завершення кримінального провадження (щодо інших учасників кримінального 

провадження), про обов’язок не розголошувати відомості досудового 

розслідування. 

Таким чином, недопустимість розголошення відомостей досудового 

розслідування доцільно розглядати як визначений кримінальним 
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процесуальним законом та процесуально закріплений у матеріалах 

кримінального провадження обов’язок осіб, яким стала відома інформація 

(відомості) досудового розслідування, у зв’язку із участю у ньому, не 

розголошувати такі відомості без дозволу слідчого або прокурора.  

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Початок досудового розслідування потрібно розглядати як самостійний 

інститут кримінального процесуального права, який регламентує не тільки 

підстави виникнення кримінально-процесуальних правовідносин, а й форму 

процесуальної діяльності учасників кримінального провадження на етапі 

прийняття, реєстрації та перевірки інформації про кримінальне 

правопорушення, прийняття відповідних процесуальних рішень; реалізацію 

прокурором напрямів процесуального керівництва досудовим розслідуванням, 

відомчого процесуального та судового контролю за законністю й 

обґрунтованістю дій органів досудового розслідування тощо. 

2. Правова конструкція ст. 214 КПК України є процесуальною формою 

реалізації засади публічності в кримінальному провадженні, відповідно до якої 

прокурор, слідчий зобов’язані в межах своєї компетенції розпочати досудове 

розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак 

кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне 

провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в 

разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального 

правопорушення, а також ужити всіх передбачених законом заходів для 

встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила 

(ст. 25 КПК України). 

3. Недоліком чинного КПК України є невизначеність процесуальної 

форми заяви або повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення. 

Зокрема, не ведеться мова про те, яким чином у матеріалах кримінального 

провадження має бути відображено усну заяву або повідомлення про 
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кримінальне правопорушення.  

4. Підслідність матеріалів кримінальних проваджень – це сукупність 

установлених кримінальним процесуальним та кримінальним законом ознак 

кримінального правопорушення та кримінального провадження в цілому, 

відповідно до яких певне кримінальне провадження належить до відання того 

чи іншого органу (підрозділу) досудового розслідування. 

5. Загально-процесуальне значенні інституту підслідності полягає у тому, 

що по-перше, він є важливим елементом при застосуванні норм матеріального 

(кримінального) і процесуального права, а по-друге, він нерозривно пов’язаний 

з управлінською діяльністю, є основою розподілу повноважень органів 

досудового розслідування, визначених у ст. 38 КПК України, а правильне 

застосування правових норм підслідності дозволяє уникнути дублювання в 

роботі органів досудового розслідування. 

6. Одним із аспектів підслідності є така категорію як «належність у межах 

підслідності», адже відповідно до структури слідчих відділів та управлінь (за 

прикладом системи МВС України), до повноважень керівника органу 

досудового розслідування (начальник слідчого відділу) належить забезпечення 

дотримання спеціалізації слідчих під час розслідування кримінальних 

правопорушень. 

7. Основними критеріями визначення строків досудового розслідування 

встановлених у ст. 219 КПК України, мають бути положення про: складність 

кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості 

підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких 

здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних 

для здійснення досудового розслідування тощо; поведінку учасників 

кримінального провадження; способи здійснення слідчим і прокурором своїх 

повноважень; кримінально-правову кваліфікація правопорушення, яка 

визначається ступенем тяжкості злочину та подальшою формою досудового 

розслідування. 
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8. З метою посилення процесуальної самостійності слідчого щодо 

прийняття рішення про об’єднання або виділення матеріалів досудового 

розслідування у кримінальному провадженні, пропонуємо внести відповідні 

зміни у статті 217 та 219 КПК України, а з метою забезпеченням 

нерозголошення відомостей досудового розслідування – зміни до ст. 222 КПК 

України.  
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РОЗДІЛ 3 

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЗАГАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  

 

 

3.1. Процесуальний контроль керівника органу досудового 

розслідування та процесуальне керівництво досудовим розслідуванням 

прокурором як засоби забезпечення загальних положень досудового 

розслідування 

 

Ефективна реалізація органами досудового розслідування завдань захисту 

особи, охорони прав і свобод людини в кримінальному судочинстві неможлива 

без удосконалення правової регламентації здійснення процесуального 

контролю з боку керівника органу досудового розслідування (ст. 39 КПК 

України) (у дисертаційному дослідженні при використанні положень КПК 

України 1960 р. – відомчий процесуальний контроль), прокурорського нагляду 

за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням (ст. 36 КПК) (у 

дисертаційному дослідженні при використанні положень КПК України 1960 р. 

– прокурорський нагляд) та судового контролю (п. 18 ч. 1 ст. 3, ст. 247 КПК). 

Вказані інститути необхідно розглядати як елементи гарантії реалізації 

конкретних загальних положень досудового розслідування, оскільки вони 

покликані реалізувати належне функціонування процесуальних інститутів, 

визначених у главі 19 КПК України. 

Л.М. Лобойко, досліджуючи гарантії реалізації методів правового 

регулювання в контексті КПК України 1960 р. зазначає, що у практиці 

кримінально-процесуальної діяльності їх доцільно поділяти на загальні та 

спеціальні. До перших загальних гарантій, зокрема, належать принципи 

кримінального процесу, відомчий контроль, прокурорський нагляд, право на 
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оскарження дій і рішень органів, які ведуть процес тощо, а до других – 

можливості застосування заходів процесуального примусу [118, c. 127]. 

Відомчий процесуальний контроль та прокурорський нагляд ми 

відносимо до засобів забезпечення законності під час провадження досудового 

розслідування, оскільки вони безпосередньо сприяють дотриманню 

процесуальної форми суб’єктами кримінально-процесуальної діяльності.  

Положення, визначені в ст. 36 КПК України, дещо не узгоджуються із 

ст. 121 Конституції України, відповідно до якої прокуратура уповноважена 

здійснювати лише нагляд за додержанням законів органами досудового 

слідства, а не провадити досудове слідство чи здійснювати керівництво 

досудовим слідством. Проте деяк фахівці, досліджуючи процесуальні 

повноваження прокурора в кримінальному процесі навіть за часи чинності КПК 

України 1960 р. аргументували необхідність реалізації прокурорського нагляду 

у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, зважаючи на 

подальшу процесуальну діяльність прокурора щодо підтримання державного 

обвинувачення [267, c. 83]. 

Відомо, що прокурорський нагляд відрізняється від контролю тим, що не 

містить елементів безпосереднього розпорядження й управління, якими 

виступають скасування правових актів, покладення обов’язку на органи 

досудового розслідування провести ту чи іншу дію, застосування санкцій 

тощо [16, c. 17].  

Втручання прокурора у діяльність піднаглядних органів є припустимим 

лише з метою встановлення порушень закону, причин порушень і умов, що 

сприяли таким порушенням. У зв’язку із цим ми підтримуємо О.М. Обушенко, 

який підкреслює, що діяльність прокуратури на стадії досудового 

розслідування повинна мати свій прояв у здійсненні нагляду, який полягає у 

перевірці законності та обґрунтованості процесуальних рішень, якими 

спрямовується досудове розслідування до прийняття кінцевого рішення на 

стадії досудового розслідування (складання обвинувального акта, закриття 

кримінального провадження та ін.) [161, c. 370]. 
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Відповідно до положень п. 8 ч. 1 ст. 3 КПК України, керівником органу 

досудового розслідування є начальник Головного слідчого управління, слідчого 

управління, відділу, відділення органу Національної поліції, органу безпеки, 

органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, 

органу державного бюро розслідувань, підрозділу детективів, підрозділу 

внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України та 

його заступники, які діють у межах своїх повноважень. На які саме 

повноваженнях (кримінально-процесуальні, організаційно-правові чи службові, 

які передбачені відповідними відомчими нормативно-правовими актами) 

звертає увагу законодавець у такому формулюванні, нам, з огляду на норми 

КПК України, невідомо, разом із цим такий стан речей неприйнятний, оскільки 

відомчі нормативно-правові акти з питань організації діяльності, структури та 

інших (деколи суто управлінських аспектів) відповідних підрозділів досудового 

розслідування здебільшого необґрунтовано розширюють повноваження 

керівників відповідних слідчих підрозділів, слідчих, а також не проводять 

розмежування між поняттями «слідчий» як учасник кримінального 

провадження та «слідчий» як передбачена штатним розписом посадова особа (у 

контексті посад слідчий, старший слідчий, начальник слідчого відділення, 

відділу, управління тощо). 

На підтвердження цього, у п. 5.4 Положення про органи досудового 

розслідування МВС України, що суперечить нормам КПК України, зазначено, 

що керівники органів досудового розслідування мають право будь-яким 

способом втручатися в процесуальну діяльність слідчого, зокрема, визначати 

кваліфікацію кримінального правопорушення [75]. 

Варто також погодитись із окремими науковцями, які, проводячи більш 

глибокий аналіз цього нормативного акту, звертають увагу і не те, що у 

Розділах VI, VII не враховано положення ст. 3 КПК України про те, що слідчий 

– це виключно службова особа, уповноважена здійснювати досудове розсліду-

вання кримінальних правопорушень. «Працівники організаційно-методичних 

підрозділів» та «слідчі-криміналісти» мають певні права в кримінальному 
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процесі, зокрема, право доступу до матеріалів кримінальних проваджень, 

вилучати їх у слідчого для перевірки стану розслідування, вивчення й надання 

вказівок тощо. Тому, якщо «слідчий-методист», «слідчий-криміналіст» 

особисто не уповноважений здійснювати досудове розслідування або фактично 

не здійснює його, то він не може іменуватися слідчим. Те саме стосується 

розділу ІХ щодо «помічника слідчого». Насправді жодні працівники міліції не 

зобов’язані надавати йому «усебічну допомогу», а він немає жодних прав і не 

зобов’язаний виконувати доручення начальника органу досудового 

розслідування, його заступника, слідчих «у визначеному законодавством 

порядку», оскільки згідно з кримінальним процесуальним законодавством 

України (наприклад. ст. 3 КПК України) такої посади не існує. Окрім того, 

судові виклики здійснює секретар судового засідання (ст. 73 КПК України), 

понятих залучає слідчий або прокурор (ст. 223 КПК України), брати участь у 

слідчих діях та знайомитися з матеріалами досудового розслідування мають 

право лише ті особи, які зазначені в КПК України, а слідчий немає права 

робити «запити» [204, c. 18]. 

Визначення процесуальних повноважень керівника слідчого підрозділу в 

нормах кримінального процесуального законодавства не є новим. Наприклад, 

відповідно до ст. 1141 КПК України 1960 р. передбачено повноваження 

начальника слідчого відділу, який здійснював відомчий процесуальний 

контроль за діяльністю підпорядкованого йому підрозділу. Він, зокрема, був 

наділений такими процесуальними повноваженнями: здійснював контроль за 

своєчасністю дій слідчих по розкриттю злочинів і запобіганню їм, вживав 

заходів до найбільш повного, усебічного й об’єктивного провадження 

досудового слідства в кримінальних справах. 

У зв’язку із цим, відповідно до положень КПК України 1960 р. для 

ефективного здійснення контролю керівник слідчого підрозділу в межах своєї 

компетенції мав право: перевіряти кримінальні справи; давати обов’язкові для 

виконання слідчому вказівки про провадження досудового слідства; про 

притягнення як обвинуваченого, про кваліфікацію злочину та обсяг 
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обвинувачення, про направлення справи, про провадження окремих слідчих 

дій; передавати справу від одного слідчого іншому; доручати розслідування 

справи декільком слідчим; брати участь у провадженні досудового слідства, а 

також особисто провадити досудове слідство, користуючись при цьому 

повноваженнями слідчого. Окремі повноваження начальника слідчого відділу, 

передбачені в КПК України 1960 р. мали суперечливий і невизначений 

характер, зокрема, право на відновлення досудового слідства в закритій справі 

відповідно до положень ст. 216 КПК України 1960 р. 

На відміну від КПК України 1960 р., чинний КПК України визначає не 

тільки процесуальні права, а й обов’язки керівника органу досудового 

розслідування, а також визначає те процесуальне завдання, здійснення якого на 

нього покладається як на учасника кримінального провадження, віднесеного 

законодавцем до сторони обвинувачення. 

Відповідно до вимог ст. 39 КПК України керівник органу досудового 

розслідування організовує досудове розслідування. Тому з метою належної 

організації досудового розслідування, відповідно до його загальних положень, 

він уповноважений: 

– визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове 

розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою 

групою – визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших 

слідчих; 

– відсторонювати слідчого від проведення досудового розслідування 

вмотивованою постановою за ініціативою прокурора або з власної ініціативи з 

наступним повідомленням прокурора та призначати іншого слідчого за 

наявності підстав, передбачених у КПК України для його відводу або у разі 

неефективного досудового розслідування; 

– ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, давати 

слідчому письмові вказівки, які не можуть суперечити рішенням та вказівкам 

прокурора; 
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– вживати заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у 

випадку їх допущення слідчим; 

– погоджувати проведення слідчих (розшукових) дій та продовжувати 

строк їх проведення у випадках, передбачених у КПК України; 

– здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому 

повноваженнями слідчого; здійснювати інші повноваження, передбачені у КПК 

України. 

Порівнюючи положення ст. 1141 КПК України 1960 р. та ст. 39 КПК 

України неважко помітити часткове обмеження повноважень керівника 

слідчого підрозділу за рахунок наявності у кримінальному процесуальному 

законодавстві більш потужної процесуальної фігури прокурора, який 

відповідно до вимог ст. 36 КПК України здійснює нагляд за додержанням 

законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням, а керівник слідчого підрозділу 

виключно організовує досудове розслідування. 

Водночас, передбачені у КПК України повноваження щодо так званої 

організації досудового розслідування мають певною мірою ознаки відомчого 

процесуального контролю за діяльністю слідчого, незважаючи на положення 

ч. 2 ст. 36 КПК України щодо повноважень прокурора.  

У межах предмету дисертаційного дослідження заслуговують на окрему 

увагу повноваження керівника органу досудового розслідування щодо 

можливості ініціювання здійснення досудового розслідування декількома 

слідчими або ж слідчою групою.  

Аксіомою для кримінально-процесуальної науки стало те, що 

провадження в справі декількома слідчими є загальним (основним) положенням 

досудового слідства, проте у наукових працях окремих вчених має назву 

«бригадний метод розслідування» (Вікторов Б.А., Герасун А.А.) «розслідування 

злочину групою слідчих» (Ейсман А.А.), «слідча група» або «група слідчих» 

(Карнєєва Л.М., Галкін КС.). 
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У працях, присвячених процесуальним та організаційним питанням 

взаємодії слідчих з органами дізнання, є непоодинокі випадки розгляду поряд з 

слідчо-оперативними групами й проблем провадження в справі декількома 

слідчими (Гордін Л.Я., Гончаров І.Д., Письменний Д.П., Федченко В.М.). 

З цього приводу, викликає інтерес позиція Б.А. Вікторова, який 

досліджуючи питання провадження у справі декількома слідчими як форму 

організації діяльності слідчого, вважає, що, якщо злочин розслідується 

слідчими, яких не більше ніж п’ять осіб, тоді її (форму) слід називати «слідчою 

групою», а якщо більше ніж п’ять слідчих – «слідчою бригадою» [28, c. 31]. У 

КПК Російської Федерації розслідування кримінальної справи декількома 

слідчими регламентовано ст. 163 «Провадження попереднього слідства слідчою 

групою», тобто використовується поняття «слідча група» [247]. 

За ст. 119 КПК України 1960 р. визначалось одним із основних положень 

досудового слідства провадження слідства у справі декількома слідчими, у 

наступній формі про те, якщо розслідування особливо складної кримінальної 

справи доручається декільком слідчим, то про це зазначається в постанові про 

порушення кримінальної справи або виноситься окрема постанова. У цьому 

разі, один із цих слідчих призначається старшим, він приймає справу до свого 

провадження й безпосередньо керує діями інших слідчих, а процесуальне 

рішення (постанова начальника слідчого відділу) про призначення в справі 

декількох слідчих оголошують обвинуваченому. 

У теорії кримінального процесу словосполучення «декілька слідчих» 

розглядалось ученими як «слідча група», а в окремих працях наголошувалось і 

на можливості розслідування злочину міжвідомчою слідчою групою. Чинний 

КПК України ці терміни розмежовує. 

У контексті загальних положень досудового розслідування, питання про 

організаційно-правові основи провадження у справі декількома слідчими були 

передбачені у проекті КПК України № 1233 від 13 грудня 2007 р. [201]. 

Зокрема, у його ч. 2 ст. 34 визначено, що досудове слідство здійснюється 

слідчим одноособово або групою слідчих, а у п. 4 ч. 2 ст. 39 начальнику 
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слідчого відділу надано право створювати своєю постановою слідчі та за 

погодженням з начальником відповідного органу дізнання, й слідчо-оперативні 

групи.  

У чинному КПК України провадження декількома слідчими або групою 

слідчих окремою правовою нормою у главі 19 КПК України не передбачено, а 

визначено лише право керівника слідчого підрозділу визначати слідчого 

(слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення 

досудового розслідування слідчою групою – визначати старшого слідчої групи, 

який керуватиме діями інших слідчих. У зв’язку із цим виникає декілька не 

зовсім зрозумілих аспектів, зокрема щодо процесуальних підстав прийняття 

такого рішення, його процесуальної форми, а також ролі прокурора в його 

прийнятті як процесуального керівника досудовим розслідуванням. 

У чинному КПК України є майже аналогічне положення, яке стосується 

процесуальних повноважень керівника органу прокуратури. Так у ч. 1 ст. 37 

КПК України визначено, що у разі необхідності керівник органу прокуратури 

може визначити групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження 

прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, а також старшого 

прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів. 

Завдяки проведеному аналізу кримінальних проваджень встановлено, що 

майже в усіх кримінальних провадженнях, незалежно від їх складності, 

керівники органів прокуратури визначають групу прокурорів, які 

здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному 

провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями 

інших прокурорів. 

Прийняття такого рішення має процесуальну форму постанови та 

продиктовано здебільшого організаційними та штатними аспектами діяльності 

органів прокуратури, а також особливостями конкретного кримінального 

провадження (наприклад, обмеженою кількістю посад прокурорів, 

призначенням на посади прокурорів колишніх помічників прокурорів, які 

деколи не мають належного професійного досвіду щодо керівництва досудовим 
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розслідуванням, збільшенням процесуальних повноважень прокурорів щодо 

погодження процесуальних рішень слідчого тощо).  

Зокрема, відповідно до наказу ГПУ від 19 грудня 2012 р. № 4 «Про 

організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» на 

керівників прокуратур усіх рівнів й галузевих підрозділів апаратів, прокурорам 

покладено обов’язок невідкладно призначати процесуальних керівників 

досудового розслідування кримінальних правопорушень, зважаючи на 

складність їх кваліфікації, суспільний резонанс, прогнозовані обсяги 

процесуальної роботи та з огляду на професійну майстерність і досвід 

відповідних прокурорів. У цьому разі, за необхідності – створювати групи 

прокурорів і призначати старшого прокуророві групи відповідною постановою, 

а членам групи перед прийняттям процесуальних рішень доповідати про них 

старшому прокурору групи, рішення якого є остаточним [194]. 

З огляду на загальні положення досудового розслідування, вважаємо 

доцільним аналогічне положення закріпити у відповідних відомчих 

нормативно-правових актах МВС України щодо організації діяльності 

підрозділів досудового розслідування.  

Ураховуючи здобутки науки кримінального процесу з огляду на 

розслідування кримінальних правопорушень групою слідчих (бригадний метод 

розслідування), а також особливості побудови чинного КПК, пропонуємо п. 1 

ч. 2 ст. 39 КПК України викласти в такій редакції: «визначати слідчого, який 

буде здійснювати досудове розслідування, а у випадках складності 

провадження – визначати слідчих, за наявності достатніх підстав вважати 

кримінальне провадження особливо складним або винятково складним, 

приймати рішення про здійснення досудового розслідування слідчою групою – 

визначати старшого слідчої групи, який буде керувати діями інших слідчих. 

Процесуальні рішення про визначення слідчого (слідчих) приймається у формі 

постанови, а про здійснення досудового розслідування слідчою групою така 

постанова погоджується із прокурором. Прийняте рішення оголошують 

підозрюваному та воно оскарженню не підлягає». 
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Зауважимо, що формулювання складності, особливої складності та 

виняткової складності провадження вже знайшли своє відображення у ч. 3 

ст. 294 КПК України «Загальні положення продовження строку досудового 

розслідування». 

Критеріями складності, особливої складності або виняткової складності 

кримінального провадження можуть бути, наприклад, підстави здійснення 

контролю за станом досудового розслідування слідчим управлінням (відділом) 

ГУМВС України, УМВС України, яке проводиться органами досудового 

розслідування органів внутрішніх справ, у кримінальних провадженнях про: 

умисні вбивства, умисні тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть 

потерпілого; зґвалтування при обтяжуючих обставинах; торгівлю людьми; 

незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, 

пересилання з метою збуту чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин 

або їх аналогів; дорожньо-транспортні пригоди, у яких загинула хоча б одна 

особа або постраждало п’ять і більше осіб; кримінальні правопорушення, 

учинені організованими групами чи злочинними організаціями, бандитизм; 

тяжкі та особливо тяжкі злочини, учинені у сфері службової діяльності; 

злочини у сфері господарської діяльності, якими заподіяно матеріальної шкоди 

на суму понад мільйон гривень; кримінальні правопорушення, які вчинені 

стосовно народних депутатів України, депутатів місцевих рад, працівників 

органів прокуратури, суду та представників засобів масової інформації; тяжкі 

та особливо тяжкі злочини, учинені неповнолітніми або за їх участі; 

кримінальні правопорушення, що викликали суспільний резонанс; кримінальні 

правопорушення, в яких прокурорами скасовано постанови слідчих про 

закриття кримінальних проваджень; кримінальні правопорушення, за якими 

надходили скарги громадян, акти реагування прокурора, рішення слідчого 

судді, суду, мали місце критичні виступи в засобах масової інформації або в 

яких під час перевірок виявлено недоліки; кримінальні правопорушення, стан 

досудового розслідування в яких взято на контроль ГПУ та прокуратурами 

обласного рівня [75]. 
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Необхідно внести відповідні зміни і до ст. 110 КПК України 

«Процесуальні рішення», де у частинах 3, 5, 6 та 7 після слова «слідчого» 

додати текст «керівника органу досудового розслідування». 

Може скластись враження про розширення повноважень керівника 

органу досудового розслідування, але можливість прийняття процесуальних 

рішень у такій формі вже передбачена у п. 2 ч. 2 ст. 39 КПК України, щодо 

відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування 

вмотивованою постановою. 

Доцільним є також доповнення ч. 1 ст. 214 КПК України, у якій після слів 

«визначається керівником органу досудового розслідування» додати текст «про 

що він складає постанову». 

З огляду на організаційну побудову системи органів досудового 

розслідування у контексті розгляду загальних положень досудового 

розслідування як стадії кримінального провадження викликають інтерес 

повноваження керівника слідчого підрозділу щодо здійснення досудового 

розслідування, при застосуванні повноважень слідчого. У зв’язку із цим, 

керівник слідчого підрозділу також має: 

– починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених у 

КПК України; 

– проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у 

випадках, установлених КПК України; 

– доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 

(розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам; 

– призначати ревізії та перевірки в порядку, визначеному законом; 

– звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з 

клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 

(розшукових) дій; 

– повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру; 
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– за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання 

про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та 

подавати їх прокурору на затвердження; 

– приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених у КПК 

України. Зокрема, щодо закриття кримінального провадження за наявності 

підстав, передбачених у ст. 284 КПК України. 

Водночас, відповідно до положень ч. 3 ст. 40 КПК України, досить 

слушним є положення про те, що у випадках відмови прокурора у погодженні 

клопотання слідчого до слідчого судді про застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій чи 

негласних слідчих (розшукових) дій слідчий має право звернутися до керівника 

органу досудового розслідування, який після вивчення клопотання за 

необхідності ініціює розгляд питань, порушених у ньому, перед прокурором 

вищого рівня, який протягом трьох днів погоджує відповідне клопотання або 

відмовляє у його погодженні. У зв’язку із цим виникає питання щодо 

доцільності складання аналогічного клопотання керівником слідчого 

підрозділу, адже в нього є передбачена кримінальним процесуальним законом 

процесуальна можливість ініціювати розгляд зазначених питань перед 

прокурором вищого рівня. 

Керівник слідчого підрозділу також користується і певним рівнем 

процесуальної самостійності в межах, визначених у КПК України. Оскільки у 

ч. 5 ст. 40 КПК України передбачено, що слідчий, здійснюючи свої 

повноваження відповідно до вимог кримінального процесуального 

законодавства, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, в яку втручання 

осіб, що не мають на те законних повноважень, заборонено. Органи державної 

влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, 

службові особи, інші фізичні особи зобов’язані виконувати законні вимоги та 

процесуальні рішення слідчого, а отже і керівника слідчого підрозділу, якщо 

форма та зміст такої кримінально-процесуальної діяльності прямо 

передбачений або не суперечить вимогам КПК України. 
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У частині 3 ст. 39 КПК України передбачено обов’язок керівника органу 

досудового розслідування виконувати доручення та вказівки прокурора, які 

даються в письмовій формі, а невиконання керівником органу досудового 

розслідування законних вказівок та доручень прокурора, наданих у порядку, 

передбаченому в КПК, тягне за собою передбачену законом відповідальність. 

Аналогічне положення передбачене в ч. 4 ст. 40 КПК України і щодо 

процесуальних обов’язків слідчого. 

Зважаючи на викладене, доцільно погодитись з твердженням про те, що 

процесуальний контроль як основна функція керівника слідчого підрозділу 

забезпечує ефективність досудового розслідування та полягає в кримінально-

процесуальному керівництві діяльністю слідчого [180, c. 55, 62]. Адже об’єктом 

відомчого процесуального контролю має бути не діяльність слідчого, а 

законність його дій і прийнятих ним актів. У зв’язку з цим, як слушно зазначає 

О.В. Баулін, відомчий процесуальний контроль не має переходити тієї межі, за 

якою лежить сфера внутрішнього переконання слідчого в питаннях доведеності 

фактів і їх юридичного оцінювання [11, c. 42]. 

Беззаперечною є позиція Д.П. Письменного та В.М. Федченка, про те, що 

керівник слідчого підрозділу як самостійний суб’єкт кримінально-

процесуальної діяльності здійснює не лише процесуальний контроль, але й, у 

разі необхідності, управлінський вплив, тобто дає слідчим письмові вказівки, 

обов’язкові для виконання [179, c. 94]. 

Потрібно додати, що такі вказівки даються слідчому як правило в 

письмовій формі. На противагу цьому, вказівки прокурора у кримінальних 

справах, які дані відповідно до правил, установлених у КПК України, 

обов’язкові для керівника слідчого підрозділу, а оскарження цих вказівок 

вищестоящому прокуророві не зупиняє їх виконання. У зв’язку із цим керівник 

слідчого підрозділу несе персональну відповідальність за стан слідчої роботи в 

слідчому підрозділі та за виконання завдань, які виникають під час 

провадження досудового слідства.  
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Будемо відверті й зазначимо, що на практиці відомчий процесуальний 

контроль безпосередньо впливає на забезпечення належної реалізації вимог 

загальних положень досудового розслідування за допомогою визначення прав 

та обов’язків керівника органу досудового розслідування не тільки в чинному 

кримінальному процесуальному законодавстві, а також і у відомчих 

нормативно-правових актах, які, не тільки уточнюють, а й в окремих випадках 

розширюють його повноваження. 

Потрібно враховувати й те, що відомчий контроль за діяльністю органів 

досудового розслідування в системі Національної поліції не обмежується 

виключно контролем безпосереднього начальника слідчого підрозділу, а 

забезпечується відповідними повноваженнями керівництва слідчих управлінь 

УНП, ГСУ, працівників спеціально створених підрозділів у структурі органів 

досудового розслідування, яких наділено відомчими повноваженнями щодо 

методичної, аналітичної та контрольно-наглядової роботи. 

Зокрема, в інструкції з організації діяльності органів досудового 

розслідування МВС України, передбачено, що начальник слідчого підрозділу є 

відповідальним за стан слідчої роботи в територіальному органі [75]. На 

ефективність таких правових положень указують деякі статистичні данні, 

зокрема у 2012 році, органами внутрішніх справ розглянуто 19 тис. подань 

прокурорів із застосуванням заходів щодо усунення порушень законів, за якими 

до дисциплінарної відповідальності притягнуто 23,6 тис. службових особи. До 

кримінальної відповідальності за службові злочини притягнуто 320 осіб, у тому 

числі стосовно 9 – повідомлено про підозру за направленими до суду 

кримінальними провадженнями після 20 листопада 2012 р. [196]. У 2013 р. 857 

кримінальних проваджень направлено до суду з обвинувальним актом щодо 

кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних 

органів. У 2014 р. – 632. У першому півріччі 2015 р. – 482. 

Водночас покращення становища на цьому напрямі можна досягти 

шляхом не тільки принципового прокурорського нагляду, але й належного 

відомчого контролю з боку керівництва органів внутрішніх справ. 
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Тому окрім повноважень, визначених кримінальним процесуальним 

законодавством, начальник слідчого підрозділу органів Національної поліції (за 

своїм процесуальним статусом, відповідно до вимог ст. 3 КПК України, він є 

керівником органу досудового розслідування) у межах загальних положень 

досудового провадження та в здійсненні відомчого процесуального контролю, 

зобов’язаний: періодично знайомитися з станом досудового розслідування в 

кримінальних провадженнях; контролювати своєчасність проведення в них 

слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, виконання 

слідчими письмових доручень та вказівок прокурора, а також оперативними 

підрозділами письмових доручень слідчих. 

Зважаючи на предмет даного дослідження, керівник органу досудового 

розслідування з метою реалізації загальних положень досудового розслідування 

зобов’язаний здійснювати не тільки організаційно-правову, а й процесуальну 

діяльність у наступних напрямках, щодо: 

– строків досудового розслідування на початку досудового розслідування 

– здійснювати контроль за своєчасним та у встановлені КПК строки розглядом 

слідчими заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення, внесенням 

відомостей до ЄРДР та повідомленням прокурора про початок досудового 

розслідування. Водночас, при внесенні слідчими відомостей до ЄРДР 

контролювати правильність попередньої правової кваліфікації вчинених 

протиправних дій, а також об’єктивність та своєчасність внесення слідчими 

відомостей до ЄРДР про рух кримінальних проваджень; 

– розподілу кримінальних проваджень між підпорядкованими слідчими 

відповідно до вимог ч. 1 ст. 214 КПК України – забезпечувати постійний 

контроль за досудовим розслідуванням кожного кримінального провадження, 

належним плануванням роботи в кримінальних провадженнях; 

– підслідності та розслідування кримінальних правопорушень слідчою 

групою – своєчасно вирішувати питання про створення слідчих груп для 

розслідування найбільш складних кримінальних правопорушень. У разі 

виявлення при досудовому розслідуванні факту вчинення кримінального 
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правопорушення організованою групою негайно надіслати кримінальне 

провадження першому заступнику начальника ГУНП – начальнику слідчого 

управління (відділу) для вирішення в установленому порядку питання щодо 

подальшого досудового розслідування цього кримінального правопорушення 

слідчим управлінням (відділом) ГУНП. Керівник слідчого підрозділу також 

зобов’язаний забезпечувати дотримання спеціалізації слідчих при розслідуванні 

кримінальних правопорушень, скоєних проти життя та здоров’я особи; у сфері 

господарської та службової діяльності; дорожньо-транспортних пригод; 

скоєних неповнолітніми або за їх участю; 

– розгляду клопотань, заявлених під час досудового розслідування, а 

також оскарження дій, рішень та бездіяльності слідчого – здійснювати 

належний розгляд заяв і скарг громадян, готувати за ними мотивовані висновки, 

проводити співбесіди із заявниками, уживати заходів щодо об’єктивного 

досудового розслідування кримінальних проваджень, інформувати заявників 

про результати перевірки їх звернень у встановленому чинним законодавством 

порядку; 

– форм закінчення досудового розслідування та продовження його 

строків – здійснювати контроль за своєчасним унесенням слідчими до ЄРДР 

відомостей про зупинення досудового розслідування, вести обліки таких 

кримінальних проваджень та вивчати підстави прийняття в них рішень. 

Керівник органу досудового розслідування, зобов’язаний уживати 

організаційних і практичних заходів щодо прийняття слідчими в кримінальних 

провадженнях рішень про закінчення досудових розслідувань у строки 

визначені у кримінальному процесуальному законодавстві України. 

Заслуговує на увагу й твердження висловлене у процесуальній літературі 

про те, що процесуальні форми судового контрою та контролю керівника 

слідчого підрозділу не мають протиставлятися, оскільки вони спрямовані на 

посилення гарантій законності та дотримання конституційних прав 

громадян [2, c. 134]. 
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З метою підвищення якості відомчого процесуального контролю за 

прокуратурою закріплено право засобами прокурорського нагляду домагатися 

підвищення відповідальності керівників слідчих підрозділів та органів 

дізнання, а за неналежне виконання своїх процесуальних повноважень щодо 

контролю за законністю дій органів досудового розслідування, за якісним 

розслідуванням і розкриттям злочинів реагувати у межах своїх повноважень та 

використовувати, передбачене у ст. 25 Закону України «Про прокуратуру» 

право надання письмових вказівок. Варто погодитись з тезою А.П. Бегми, який 

зазначає, що прокуратура є невід’ємною частиною державного механізму, 

наділеною визначеним обсягом повноважень для здійснення нагляду за 

виконанням законів у державі [13, c. 3]. 

Підтримуємо точку зору О.П. Кучинської, яка вважає, що охорона та 

захист прав учасників кримінального провадження засобами прокурорського 

нагляду полягає в попередженні будь-якого можливого їх порушення, контролі 

за їх дотриманням, а також готовності оперативно реагувати на порушення, що 

забезпечується широким переліком повноважень та обов’язків 

прокурора [111, с. 186]. 

У сфері кримінально-процесуальних відносин, функція нагляду 

зобов’язує прокурора виявляти та усувати порушення законності, недоліки в 

роботі органів досудового розслідування шляхом скасування чи зміни 

процесуальних рішень, поновлення порушених прав, відшкодування шкоди, а 

за необхідності й застосуванням примусових заходів для виконання 

нормативних приписів [27, c. 64-65]. Ми підтримуємо позицію 

М. А. Погорецького, який передбачає, що функції прокурора у кримінальному 

процесі, зокрема й на досудовому розслідуванні, є не що інше, як повноваження 

прокурора щодо реалізації ним функції обвинувачення [182, с. 91]. 

Саме тому, як стверджує В. М. Юрчишин, вказана функція є 

специфічною, перш за все, своїм призначенням – забезпечити участю 

прокурора або особистим проведенням окремої слідчої дії повну доказову 

інформацію по справі [284, с. 33]. 
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За інформацією ГПУ у 2012 р., під час здійснення нагляду за 

положеннями КПК України 1960 р. прокурорами скасовано понад 2,1 тис. 

незаконних постанов слідчих міліції про порушення кримінальної справи, 

більше 63,5 тис. постанов про зупинення досудового слідства, 4,2 тис. постанов 

про закриття справ, надано майже 73 тис. письмових вказівок. Закрито 97 

справ, порушених без законних підстав. Не забезпечено належного дотримання 

конституційних прав громадян. За реабілітуючими підставами закрито справи 

стосовно 77 осіб (74 за 2011 рік), ще 61 особа (52 за 2011 рік) виправдана 

судами. З тих же підстав закрито справи стосовно 39 підозрюваних (40 за 2011 

рік) [196]. У 2013 р. прокуратурою розглянуто 5763 подань з вжиттям заходів 

до усунення порушень законів у діяльності органів внутрішніх справ за 

фактами порушень, допущених при здійсненні досудового розслідування 

злочинів. У 2014 р. – 5023. У першому півріччі 2015 р. – 2704. Основною 

причиною такого становища, на твердженням ГПУ, є недодержання 

працівниками правоохоронних органів вимог кримінального процесуального 

законодавства та неналежний відомчий контроль з боку окремих керівників 

слідчих управлінь у регіонах. 

Висока ефективність прокурорського реагування на порушення 

кримінального процесуального законодавства на стадії досудового 

розслідування підтверджується емпіричними даними, оскільки на таке питання 

надали позитивну відповідь 225 (93,1 %) – слідчих. 

Відповідно до вимог п. 15 ч. 1 ст. 3 КПК України, прокурором у 

кримінальному провадженні є: особа, яка обіймає посаду, передбачену ст. 17 

Закону України «Про прокуратуру», та діє у межах своїх повноважень. 

Водночас керівник органу прокуратури визначається як Генеральний 

прокурор України, керівник регіональної прокуратури, керівник місцевої 

прокуратури та їх перші заступники і заступники, які діють у межах своїх 

повноважень. 

З огляду на забезпечення загальних положень досудового розслідування, 

прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог КПК, є 
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самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не 

мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, 

органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, 

службові та інші фізичні особи зобов’язані виконувати законні вимоги та 

процесуальні рішення прокурора. 

Щодо забезпечення реалізації загальних положень досудового 

розслідування, визначених главою 19 КПК України, прокурор, здійснюючи 

нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у 

формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений: 

– починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених у 

КПК України; 

– мати повний доступ до матеріалів, документів та інших відомостей, що 

стосуються досудового розслідування; 

– доручати органу досудового розслідування проведення досудового 

розслідування; 

– доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення в 

установлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 

(розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх 

проведення чи брати участь у них, а за необхідності – особисто проводити 

слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному кримінальним 

процесуальним законом; 

– доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 

(розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам; 

– скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови слідчих; 

– ініціювати перед керівником органу досудового розслідування питання 

про відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування та 

призначення іншого слідчого за наявності підстав, передбачених КПК України, 

для його відводу, або у випадку неефективного досудового розслідування; 

– приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених КПК 

України, у тому числі щодо закриття кримінального провадження та 
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продовження строків досудового розслідування за наявності підстав, 

передбачених кримінальним процесуальним законом; 

– оскаржувати судові рішення в порядку, встановленому кримінальним 

процесуальним законом, а також здійснювати інші повноваження, передбачені 

КПК України. 

За загальним правилом, прокурор своєю вмотивованою постановою має 

право доручити здійснення досудового розслідування будь-якого 

кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування, 

зокрема слідчому підрозділу вищого рівня в межах одного органу, у разі 

неефективного досудового розслідування, а також мають право скасовувати 

незаконні та необґрунтовані постанови слідчих та прокурорів нижчого рівня у 

межах строків досудового розслідування, передбачених у ст. 219 КПК України. 

Про скасування таких постанов повідомляють прокурора, який здійснює нагляд 

за додержанням законів під час проведення відповідного досудового 

розслідування. 

Прокурор, який буде здійснювати повноваження прокурора в 

конкретному кримінальному провадженні, визначається керівником 

відповідного органу прокуратури після початку досудового розслідування. За 

необхідності керівник органу прокуратури може визначити групу прокурорів, 

які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному 

провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями 

інших прокурорів. 

Незважаючи на досить широке коло повноважень прокурора у 

кримінальному провадження з огляду на забезпечення реалізації загальних 

положень досудового розслідування, деякі науковці вказують на 

безініціативність прокурорів. Зокрема, слідчі й надалі продовжують вирішувати 

питання про проведення чи не проведення певної слідчої дії, звернення чи не 

звернення з клопотанням до суду, хоча це повинно стати основним завданням 

прокурорів як процесуальних керівників розслідування [204, c. 11]. 
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Відповідно до позиції ГПУ, основними критеріями оцінки ефективності 

здійснення прокурором своїх повноважень у кримінальному провадженні щодо 

реалізації загальних положень досудового розслідування, треба визначити: 

 – своєчасне вжиття заходів щодо захисту особи, суспільства та держави 

від кримінальних правопорушень, охорону прав, свобод та законних інтересів 

учасників кримінального провадження, поновлення порушених прав та 

інтересів, притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності, 

забезпечення повного відшкодування завданої кримінальними 

правопорушеннями шкоди; 

– виявлення причин учинення кримінальних правопорушень і умов, що 

сприяли цьому, вжиття заходів до їх усунення; 

– додержання законності під час реєстрації, вирішення заяв і повідомлень 

про вчинені кримінальні правопорушення, або ті, що готуються, забезпечення 

достовірності обліку показників щодо стану злочинності та досудового 

розслідування; 

– забезпечення додержання вимог закону щодо швидкого, всебічного, 

повного, неупередженого розслідування, і судового розгляду кримінального 

правопорушення; 

– своєчасне скасування незаконних рішень у кримінальних 

провадженнях; 

– обсяг, складність, категорію кримінального провадження, реальний 

внесок у дослідження його обставин [194].  

Діяльність органів прокуратури у сфері кримінально-процесуальних 

відносин, регламентована не тільки нормами чинного КПК України, а й 

відомчими нормативно-правовими актами ГПУ, першочерговим завданням 

яких є вдосконалення організації роботи та підвищення ефективності 

наглядової діяльності органів прокуратури України за додержанням вимог 

Конституції України, кримінально-виконавчого законодавства, міжнародних 

норм і стандартів кримінального провадження, дотримання прав і свобод 

людини та громадянина в Україні.  
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У зв’язку із цим М.А. Погорецький зазначає, що повноваження прокурора 

мають бути контролем за додержанням законів під час проведення досудового 

розслідування через процесуальне керівництво розслідуванням конкретної 

кримінальної справи [181, c. 574]. Наприклад, щодо реалізації завдань 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням у межах загальних 

положень досудового розслідування у наказі ГПУ від 19 грудня 2012 р. № 4 

«Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» 

передбачено, що процесуальним керівникам досудового розслідування 

необхідно забезпечити: безумовне реагування на виявлені порушення закону з 

часу надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення до 

прийняття остаточного рішення в провадженні [194]. 

Виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного 

та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, передбачає 

обов’язкову участь прокурорів як процесуальних керівників досудового 

розслідування в їх судовому розгляді (у визначених законом випадках), з метою 

поновлення порушених прав, свобод і законних інтересів учасників 

кримінального провадження. 

Водночас процесуальним керівникам досудового розслідування належить 

забезпечити виконання вимог закону й під час приймання, реєстрації, розгляду 

та вирішенні в органах досудового розслідування заяв і повідомлень про 

кримінальні правопорушення, своєчасне внесення щодо них відомостей до 

ЄРДР, зокрема невідкладно призначати процесуальних керівників досудового 

розслідування кримінальних правопорушень, ураховуючи рівень складності їх 

кваліфікації, суспільний резонанс, прогнозований обсяг процесуальної роботи 

та професійну майстерність і досвід відповідних прокурорів. У разі 

необхідності доцільним є створення групи прокурорів і призначення старшого 

групи прокурора відповідною постановою. На підставі проаналізованих нами 

кримінальних проваджень, такі вимоги дотримуються частково. Зокрема, щодо 

аспектів складності провадження та прогнозованого обсягу процесуальної 

роботи. Водночас постанови про створення групи прокурорів як процесуальних 
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керівників досудовим розслідуванням є у кожному з 311 кримінальних 

проваджень. До складу таких груп у 39 % проаналізованих проваджень входять 

два прокурори, а у решті – три. 

У процесуальній діяльності органів прокуратури не завжди дотримується 

положення про те, що контроль за якістю здійснення процесуального 

керівництва на стадії досудового розслідування та участі у судовому 

провадженні повинні здійснювати керівники органів прокуратури та галузевих 

підрозділів апаратів прокуратур усіх рівнів, які за розподілом обов’язків 

відповідають за певну ділянку роботи. 

Враховуючи загальні положення досудового розслідування, під час 

кримінального провадження прокурорам варто забезпечувати виконання вимог 

закону щодо додержання розумних строків, а також строків, безпосередньо 

визначених у КПК України, з огляду на складність кримінального провадження, 

яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних і 

кримінальних правопорушень, обсягу та специфіки процесуальних дій, 

необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування та 

забезпечення вимог кримінального процесуального закону щодо дотримання 

засади розумності строків досудового розслідування. 

Відповідно до положень ст. 220 КПК України, прокурорам усіх рівнів 

необхідно також уживати заходів до підвищення якості досудового 

розслідування, зокрема під час вирішення питань щодо погодження клопотань 

слідчих про проведення слідчих (розшукових) дій доцільно ретельно перевіряти 

наявність відповідних підстав, передбачених відповідними положеннями КПК 

України. 

З метою виконання положень статей 219 та 294–297 КПК України 

прокурори забезпечують надходження відповідних клопотань органів 

досудового розслідування у ГПУ за 20 діб до закінчення відповідного строку, 

попередньо обговоривши їх на нарадах під головуванням прокурорів обласного 

рівня. Клопотання про продовження строку досудового розслідування 
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прокурора або слідчого ГПУ доцільно надавати Генеральному прокуророві 

України чи його заступнику за 10 діб до закінчення відповідних строків [194]. 

З метою забезпечення належної реалізації загальних положень 

досудового розслідування, форм та напрямів процесуальних функцій прокурора 

у кримінальному провадження, а також ураховуючи положення відомчих 

нормативно-правових актів ГПУ, у наглядовому провадженні прокурори 

зобов’язані накопичувати: 

– копії витягів з реєстру досудових розслідувань про реєстрацію 

кримінальних правопорушень; 

 – письмових повідомлень слідчих про початок досудового розслідування; 

– процесуальних рішень, прийнятих слідчим і прокурором у 

кримінальному провадженні; 

– клопотань слідчого, прокурора до слідчого судді та його рішень, 

обвинувальних актів та документів, які до них додаються відповідно до 

положень ст. 291 КПК України. 

 

3.2. Судовий контроль у реалізації загальних положень досудового 

розслідування  

 

Судовий контроль посідає важливе місце серед елементів системи 

гарантій прав учасників кримінального провадження [111, с. 186]. Так, до 

прийняття КПК України 2012 року та набуття ним чинності, щодо 

впровадження інституту слідчого судді в сферу кримінально-процесуальних 

відносин, у науковців-процесуалістів існували різні погляди на коло його 

повноважень та роль у досудовому розслідуванні. Так, М.І. Сірий зосереджує 

увагу під час вирішення цієї проблеми на процесі доказування й вважає за 

необхідне віднесення оцінки і процесуального закріплення доказів винятково 

до судових функцій, які необхідно покласти на слідчого суддю [212, c. 75-76]. 

В.Т. Маляренко вважає доцільним покладення функції досудового слідства в 

Україні на слідчих суддів [132, c. 7]. У процесуальній літературі фахівці 
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висловлюють й інші думки відповідно до яких слідчих суддів потрібно 

наділити виключно повноваженнями в площині судового контролю за 

застосуванням на стадії досудового розслідування запобіжних заходів, 

проведенням слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, які 

обмежують конституційні права людини [20, c. 99-101]. 

З огляду на завдання та засади кримінального провадження, важливість 

існування та ефективність функціонування інституту слідчого судді у формі 

судового контролю на стадії досудового розслідування, зокрема й у розрізі 

положень визначених главою 19 КПК України, обґрунтовується відповідними 

статистичними даними. Зокрема, узагальнивши практику процесуальної 

діяльності судів загальної юрисдикції, ВССУ зазначає, що у першому півріччі 

2015 р. до місцевих судів надійшло 274,2 тис. клопотань, скарг, які 

розглядаються слідчим суддею під час досудового розслідування, що на 18,4 % 

більше порівняно з першим півріччям 2014 р. З них найбільшу кількість 

становлять клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів – 134,6 

тис., або 49,1 % загальної кількості клопотань, скарг, які розглядаються слідчим 

суддею під час досудового розслідування, що надійшли; про обшук житла чи 

іншого володіння особи – 36,3 тис., або 13,2 %; про застосування запобіжних 

заходів – 30,8 тис., або 11,2 % та скарги на рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого або прокурора під час досудового розслідування – 27,9 тис., або 

10,2 %. Розглянуто 268,1 тис. зазначених клопотань та скарг, із них задоволено 

– 216,2 тис., або 80,6 %. 

У першому півріччі 2015 р. слідчими суддями місцевих судів розглянуто 

8,2 тис. клопотань про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого 

зобов’язання, що на 26,7 % менше порівняно з першим півріччям 2014 р. 

(задоволено 7,8 тис., або 94,9 %), 106 клопотань про застосування запобіжного 

заходу у вигляді особистої поруки, що на 62,7 % менше порівняно з першим 

півріччям 2014 р. (задоволено 93, або 87,7 %), 269 клопотань про застосування 

запобіжного заходу у вигляді застави, що на 53,3 % менше порівняно з першим 

півріччям 2014 р. (задоволено 200, або 74,3 %), 5 тис. клопотань про 
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застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, що на 1,4 % 

менше порівняно з першим півріччям 2014 р. (задоволено 4,5 тис., або 91 %), 

15,7 тис. клопотань про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання 

під вартою, що на 50,5 % більше порівняно з першим півріччям 2014 р. 

(задоволено 9,9 тис., або 63,1 %). 

З огляду на предмет дослідження інститут судового контролю на стадії 

досудового розслідування варто розглядати, зважаючи на поняття та 

процесуальний статус слідчого судді у кримінальному провадженні, а також 

щодо форм реалізації судового контролю на початку досудового розслідування, 

під час визначення його строків, а також у забезпеченні прав та законних 

інтересів окремих учасників кримінального провадження на стадії досудового 

розслідування. 

У той період, коли діяв КПК України 1960 р., Ю.В. Скрипіна надавала 

наступне тлумачення поняття «слідчий суддя» – це суддя, уповноважений 

забезпечувати законність та обґрунтованість обмеження конституційних прав і 

свобод людини на досудовому провадженні по кримінальній справі, до 

компетенції якого належить прийняття рішення про застосування заходів 

кримінально-процесуального примусу, проведення слідчих та інших дій, що 

обмежують конституційні права людини, розгляд скарг на дії (бездіяльність) та 

рішення особи, яка провадить дізнання, слідчого та прокурора. [213, c. 7-8] До 

його повноважень вона відносить прийняття таких процесуальних рішень: 

– про застосування й продовження строку дії запобіжних заходів, 

застосування короткострокового примусового медичного лікування (зокрема, і 

примусового годування) щодо особи, яку тримають під вартою; 

– вирішення заперечень слідчого на вказівки прокурора, а також 

здійснення контролю за забезпеченням прав учасників кримінального процесу 

під час ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. 

Сьогодні, відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, слідчим суддею у 

кримінальному провадженні є суддя суду першої інстанції, до повноважень 

якого належить здійснення в порядку, передбаченому в КПК України, судового 
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контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному 

провадженні, та у випадку, передбаченому в ст. 247 КПК України, – слідчим 

суддею апеляційного суду області та прирівняних до них судів. Разом із цим, 

законодавець звертає увагу, на те що слідчого суддю (слідчі судді) у суді 

першої інстанції обирають зборами суддів зі складу суддів цього суду. 

Насправді, тільки процесуально незалежний від сторони обвинувачення 

та інших учасників кримінального провадження, суддя може забезпечити на 

стадії досудового розслідування реалізацію не тільки завдань, а й дотримання 

засад кримінального провадження, визначених ст. 7 КПК України. 

З огляду на забезпечення реалізації загальних положень досудового 

розслідування засобами судового контролю, деякі вчені вказують на окремі 

недоліки в організації діяльності судів. Так, у багатьох судах першої інстанції (а 

особливо критичною є ситуація в апеляційних судах) не забезпечено постійне 

чергування слідчих суддів. Унаслідок цього втрачаються сліди злочинів, а 

потенційні підозрювані зникають. Непоодинокими є випадки, коли клопотання 

сторони обвинувачення, яке треба розглянути протягом 24 годин, не 

вирішувалося кілька днів. У таких умовах також повсюдно не дотримується 

чітка вимога закону про 6-годинний строк розгляду клопотання про проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії [204, c. 10]. Водночас, за даними судової 

статистики, у 2013 р., відповідно до положень ст. 248 КПК України, судами 

загальної юрисдикції постановлено понад 108,2 тис. ухвал про дозвіл на 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії (у 2012 році – 1,2 тис. У 2014 р. – 

98,2 тис. У першому півріччі 2015 р. – 59,6 тис. 

Враховуючи викладені факти та підтримуючи позицію ефективності 

судового контролю в забезпеченні реалізації завдань кримінального 

провадження засобами судового контролю на стадії досудового розслідування, 

С.М. Міщеннко зазначив, що слідчі судді уважно та принципово в кожному 

випадку підходять до виконання функцій судового контролю щодо надання 

дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, про що свідчить 

кількість відмов у наданні таких дозволів [150].  
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За даними судової статистики, рівень задоволення клопотань сторони 

обвинувачення з боку слідчих суддів становить 85–95 % (залежно від виду 

провадження). Тобто, 9 з 10 клопотань прокурорів про проведення слідчої 

(розшукової) дії, негласної слідчої (розшукової) дії, заходу забезпечення 

кримінального провадження, запобіжного заходу задовольняються в судах. 

Такий же відсоток був у 2011, і 2012 роках. Водночас, судді не завжди 

враховують те, що положення чинного кримінального процесуального 

законодавства значно підвищили вимоги до клопотань сторони обвинувачення і 

відповідних ухвал слідчих суддів [204]. Зокрема, під час досудового 

розслідування, відповідно до положень ст. 184 КПК України клопотання 

слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу подається до 

місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється 

досудове розслідування, і повинно містити: короткий виклад фактичних 

обставин кримінального правопорушення, в якому підозрюється або 

обвинувачується особа; правову кваліфікацію кримінального правопорушення 

із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну 

відповідальність; виклад обставин, що дають підстави підозрювати, 

обвинувачувати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання 

на матеріали, що підтверджують ці обставини; посилання на один або кілька 

ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України; виклад обставин, на підставі яких 

слідчий, прокурор дійшов висновку про наявність одного або кількох ризиків, 

зазначених у його клопотанні, і посилання на матеріали, що підтверджують ці 

обставини; обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, 

зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м’яких запобіжних 

заходів; обґрунтування необхідності покладення на підозрюваного, 

обвинуваченого конкретних обов’язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України. 

Кримінальний процесуальний закон вказує й на те, що до клопотання слідчого, 

прокурора про застосування запобіжного заходу додаються: копії матеріалів, 

якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання; перелік свідків, яких 

слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час судового розгляду 
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щодо запобіжного заходу; підтвердження того, що підозрюваному, 

обвинуваченому надані копії клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується 

необхідність застосування запобіжного заходу. На противагу цьому, ст. 220 

КПК України, не містись обов’язкових реквізитів щодо клопотань, які заявлять 

сторони захисту, потерпілий і його представник чи законний представник про 

виконання будь-яких процесуальних дій. Таке формулювання, на наш погляд, 

потребує доопрацювання у напрямі встановлення певних вимог до таких 

клопотань, наприклад, як це передбачено у ч. 4 ст. 128 КПК України щодо 

форми та змісту позовної заяви. 

Свого часу О.В. Баулін зазначав, що забезпечити активну участь слідчих 

суддів у розслідуванні всіх злочинів – справа не реальна і не потрібна, тому у 

системі органів досудового слідства мають працювати не лише слідчі судді і не 

тільки на них має поширюватися дія принципу процесуальної незалежності 

слідчого. Водночас, основним призначенням слідчих суддів має бути 

забезпечення ефективного судового контролю у визначених законом випадках 

під час провадження дізнання, досудового слідства й здійснення оперативно-

розшукової діяльності [11, c. 25]. Погоджуючись загалом із такою тезою, 

зважаючи на положення п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, зазначимо, що сьогодні 

слідчий суддя відповідає всім вимогам, які передбачені у ч. 3 ст. 128 

Конституції України щодо судді та Закону України «Про судоустрій та статус 

суддів». 

Практика призначення слідчого за рішенням суду для досудового 

розслідування окремих кримінальних справ давно існує в багатьох країнах світу 

й позитивно висвітлювалася в спеціальній літературі [129, c. 76]. 

У зв’язку з цим В.О. Попелюшко слушно зазначає, що судовий контроль 

за досудовим слідством ґрунтується на принципах та нормах Конституції 

України не лише в частині розгляду та вирішення скарг зацікавлених осіб, а й у 

формі вирішення судом питань про надання дозволів органам досудового 

слідства на проведення слідчих дій та прийняття рішень, пов’язаних із 

процесуальним примусом [184, c. 113]. Фундаментальним з цього приводу є 
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вислів О.Ф. Кистяковського, який наголошує на тому, що суд є засобом 

дотримання меж справедливості під час провадження у справах [81, c. 29]. 

Доречною є позицією І.В. Головюк, адже дійсно об’єктом судової 

діяльності у досудовому провадженні, мають бути найважливіші права 

фізичних та юридичних осіб [38, c. 228-229]. 

А.Р. Туманянц однією із перших надає авторське визначення поняття 

судового контролю, згідно з яким, змістом контрольної функції суду є захист 

конституційних прав громадян шляхом перевірки застосування заходів 

кримінального процесуального примусу, пов’язаних з обмеженням цих 

прав [240, c. 9]. 

Зважаючи на чинне кримінально процесуальне законодавство викликає 

інтерес визначення Н.О. Колоколова, який тлумачить судовий контроль на 

стадії досудового розслідування як особливий, самостійний вид судової 

діяльності, спрямований на забезпечення та захист прав і свобод людини, а 

також на їх поновлення у разі процесуальних порушень органами досудового 

розслідування або прокурором [87, c. 11].  

Слушним є визначення, наведене М.Г. Шавкуном, за яким, судовий 

контроль за досудовим розслідуванням, є системою процесуальних дій і рішень 

суду, що направлені на перевірку кримінально-процесуальної діяльності 

органів досудового розслідування, виявлення, аналіз та усунення порушень 

кримінального процесуального закону, оскільки він урівноважує функції 

кримінального переслідування та захисту [271, c. 15]. 

Ідея, висловлена в кримінально-процесуальній науці В.С. Шадріним, 

щодо можливості обмеження прав особи під час провадження в кримінальних 

справах обов’язково мають бути предметом судового контролю, 

підтверджується і відповідними рішеннями органів судової влади [272, c. 50]. 

Тому, уся діяльність судів має бути підпорядкована захисту зазначених прав та 

свобод, оскільки юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що 

виникають у державі. 
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Зважаючи на це, підтримуємо тезу, висловлену в літературі, що механізм 

прийняття суддею рішення в порядку судового контролю складається на 

підставі суддівського пізнання, обумовленого специфікою стадії досудового 

розслідування та внутрішнього переконання судді [270, c. 15].  

Слушною є твердження К.О. Клименко про те, що судовий контроль як 

вимога до усієї системи правозастосування випливає із принципу верховенства 

права і включає доступ до суду та справедливий судовий процес з елементами 

публічного розгляду справи, справедливого судового розгляду, створення суду 

на підставі закону, розгляду справи упродовж розумного строку, в умовах 

незалежності та неупередженості [83, c. 146]. 

Як зазначає М.О. Колоколов, судово-контрольне провадження, хоча і є 

складовою кримінального процесу в конкретній кримінальній справі, 

здійснюється судом паралельно із дізнанням або досудовим слідством, причому 

порушується виключно за ініціативою учасників процесу та в суворо 

окреслених законом межах. Предметом судово-контрольного дослідження, на 

його думку, можуть бути як рішення й дії органів досудового слідства і 

прокурорів, що мали місце в минулому, на які особами, зацікавленими щодо 

захисту своїх прав, подання скарги, так і наміри органів слідства й прокурорів у 

майбутньому істотно обмежити конституційні права учасників процесу, про що 

ці представники сторони обвинувачення в установленому законом порядку 

клопочуть перед судом [87, с. 5-6]. 

На думку А.Р. Туманянц, контрольна функція суду у сфері кримінального 

судочинства характеризується такими ознаками: 

– під час цієї діяльності не вирішується питання про винуватість або 

невинуватість особи, яка притягується до кримінальної відповідальності; 

– основним предметом цієї діяльності є перевірка правомірності 

застосування до осіб заходів процесуального примусу, які обмежують 

конституційні права особи; 

– суд здійснює перевірку рішень органів досудового слідства, пов’язаних 

із закінченням провадження у справі в цілому на досудових стадіях 
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процесу [240, c. 14]. А у подальшому додає, що значення судового контролю 

полягає у доступності судового захисту під час досудового розслідування, що 

означає можливість швидкого та ефективного відновлення порушеного права, а 

також запровадженні на досудовому слідстві деяких елементів 

змагальності [239, c. 20-22]. 

На підставі положень КПК України 1960 р., В.Т. Маляренко виділяє такі 

напрями судового контролю за провадженням досудового розслідування: за 

процесуальними діями, які обмежують конституційні права й свободи людини; 

за рішеннями, якими завершується провадження в кримінальній справі [131, 

c. 170]. 

Доцільно погодитись з позицією В.О. Попелюшко, який виділяє наступні 

види судового контролю за законністю та обґрунтованістю процесуальних 

рішень, процесуальних дій та бездіяльності, рішень органів досудового 

розслідування про проведення слідчих дій [184, c. 125-126].  

Предметом судової перевірки, на думку В.І. Чорнобук, є з’ясування 

дотримання органами досудового розслідування вимог законності та 

обґрунтованості рішень, які вони приймають і які являють собою цілісну 

систему взаємозалежних та взаємообумовлених ознак і проявів, що підлягають 

визначенню та оцінці в результаті винесення суддею рішення [270, c. 14]. 

Виходячи із напрямів забезпечення реалізації загальних положень 

досудового розслідування засобами судового контролю, та відповідно до вимог 

ст. 309 КПК України, окремі ухвали слідчого судді під час досудового 

розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, а саме: 

– відмова в наданні дозволу на затримання; 

– застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або 

відмова в його застосуванні; 

– продовження строку тримання під вартою або відмова в його 

продовженні;  

– застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту або 

відмову в його застосуванні; 
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– продовження строку домашнього арешту або відмова в його 

продовженні; 

– поміщення особи в приймальник-розподільник для дітей або відмова в 

такому поміщенні; 

– продовження строку тримання особи в приймальнику-розподільнику 

для дітей або відмова в його продовженні; 

– направлення особи до медичного закладу для проведення психіатричної 

експертизи або відмова у такому направленні; 

– арешт майна або відмова в ньому; 

– тимчасовий доступ до речей і документів, якими дозволено вилучення 

речей і документів, що посвідчують користування правом на здійснення 

підприємницької діяльності або інших видів, за відсутності яких фізична особа 

– підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати 

свою діяльність; 

– відсторонення від посади або відмова в ньому; 

– відмову у здійсненні спеціального досудового розслідування. 

Під час досудового розслідування також можуть бути оскаржені у 

апеляційному порядку ухвали слідчого судді про відмову в задоволенні скарги 

на постанову про закриття кримінального провадження, повернення скарги на 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора або відмова у відкритті 

провадження по ній. Скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не 

підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого 

провадження в суді. 

Разом із цим необхідно зазначити, що у першому півріччі 2015 р. до 

апеляційних судів надійшло 24,4 тис. апеляційних скарг на судові рішення у 

кримінальних провадженнях (справах), що на 3,4 % більше порівняно з першим 

півріччям 2014 року (з них відповідно до КПК України 1960 р.– 1,1 тис. справ), 

у тому числі 9,6 тис. апеляційних скарг на ухвали слідчих суддів, або 39,3 % 

загальної кількості апеляційних скарг, що надійшли. 
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В апеляційному порядку відповідно до чинного КПК України та КПК 

України 1960 р. переглянуто 19,2 тис. кримінальних справ (проваджень) за 

апеляційними скаргами, що на 0,5 % більше порівняно з першим півріччям 

2014 р., або стосовно 21,4 тис. осіб, щодо яких переглянуто справи 

(провадження), із них 7,5 тис. апеляційних скарг на ухвали слідчих суддів, або 

39,2 % переглянутих апеляційних скарг. 

Апеляційними судами залишено без змін судові рішення щодо 55,8 % 

осіб, стосовно яких апеляційними судами переглянуто судові рішення у 

кримінальних справах; судові рішення скасовано щодо 34,4 % осіб (у першому 

півріччі 2014 р. – стосовно 35,4 % осіб), а стосовно 9,8 % осіб змінено. За 

результатами перегляду в апеляційному порядку 6 тис. ухвал слідчих суддів 3,7 

тис. із них, або 62,3 % залишено без змін, а 2,3 тис., або 37,7 % скасовано. 

Щодо судового контролю за процесуальними строками, зокрема, в 

досудовому провадженні, у частинах 1 та 2 ст. 114 КПК України, визначено, що 

для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог 

розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні 

строки в межах граничного строку, передбаченого в КПК України, з 

урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального 

провадження. Будь-які строки, що встановлюються прокурором, слідчим 

суддею або судом, не можуть перевищувати меж граничного строку, 

передбаченого в КПК України, та мають бути такими, що дають достатньо часу 

для вчинення відповідних процесуальних дій або прийняття процесуальних 

рішень та не перешкоджають реалізації права на захист. 

Доцільно підтримати точку зору І.В. Головюк про те, що межі судової 

діяльності в досудовому провадженні, зокрема й щодо загальних його 

положень, визначаються такими критеріями, як: 

– сфера судової діяльності у досудовому провадженні; 

– дії, на провадження яких суд (суддя) може дати дозвіл; 

– заходи кримінального процесуального примусу, які може застосувати 

суд (суддя) за поданням органів та осіб, які ведуть процес; 
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– особи, дії, бездіяльність, рішення яких можуть бути оскаржені в 

порядку окремого судового провадження; 

– повноваження суду (судді) у досудовому провадженні; 

– предмет судового дослідження у досудовому провадженні [38, c. 229]. 

Зважаючи на викладене вище, а також предмет нашого наукового 

дослідження, доцільно підтримати позицію, висловлену в процесуальній 

літературі про те, що процесуальний порядок розгляду справ під час здійснення 

судового контролю, а також правовий статус їх учасників залежать від 

предмета судового контролю, характеру правових питань, що вирішуються 

судом у кожному конкретному випадку [184, c. 125-126]. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Відомчий процесуальний контроль та прокурорський нагляд необхідно 

віднести до засобів забезпечення законності під час провадження досудового 

розслідування, оскільки вони безпосередньо сприяють дотриманню 

процесуальної форми суб’єктами кримінально-процесуальної діяльності. 

2. З метою забезпечення реалізації загальних положень досудового 

розслідування, враховуючи вимоги чинного КПК України керівник органу 

досудового розслідування вправі:  

– визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове 

розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою 

групою – визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших 

слідчих; 

– відсторонювати слідчого від проведення досудового розслідування 

вмотивованою постановою за ініціативою прокурора або з власної ініціативи з 

наступним повідомленням прокурора та призначати іншого слідчого за 

наявності підстав, передбачених у КПК України для його відводу або у разі 

неефективного досудового розслідування; 
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– ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, давати 

слідчому письмові вказівки, які не можуть суперечити рішенням та вказівкам 

прокурора; 

– вживати заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у 

випадку їх допущення слідчим; 

– погоджувати проведення слідчих (розшукових) дій та продовжувати 

строк їх проведення у випадках, передбачених у КПК України; 

– здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому 

повноваженнями слідчого; здійснювати інші повноваження, передбачені у КПК 

України. 

3. З огляду на забезпечення загальних положень досудового 

розслідування процесуальними правами керівника органу досудового 

розслідування, потрібно констатувати, що чинним КПК України провадження 

декількома слідчими або групою слідчих окремою правовою нормою (статтею 

у главі 19) не передбачено, а визначено лише право керівника слідчого 

підрозділу визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове 

розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою 

групою. 

4. Основними напрямами забезпечення прокурором та керівником органу 

досудового розслідування належної реалізації вимог кримінального 

процесуального закону щодо загальних положень досудового розслідування є: 

– своєчасне вжиття заходів щодо захисту особи, суспільства та держави 

від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів 

учасників кримінального провадження, поновлення порушених прав та 

інтересів, притягнення винуватих осіб до встановленої законом 

відповідальності, забезпечення повного відшкодування завданої кримінальними 

правопорушеннями шкоди; 

– виявлення причин вчинення кримінальних правопорушень і умов, що 

сприяли цьому, вжиття заходів до їх усунення; 
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– додержання законності під час реєстрації, вирішенні заяв і повідомлень 

про вчинені кримінальні правопорушення, забезпечення достовірності обліку 

показників щодо стану злочинності та якості досудового розслідування; 

забезпечення дотримання вимог закону щодо швидкого, усебічного, повного, 

неупередженого розслідування кримінального правопорушення; 

– своєчасне скасування незаконних процесуальних рішень у 

кримінальних провадженнях, а щодо слідчого судді – дотримання прав, свобод 

та інтересів осіб у кримінальному провадженні. 

5. Враховуючи теоретичні положення, викладені у цьому розділі 

дисертаційного дослідження, доцільним є внесення у чинний КПК України 

певних зміни та доповнення, зокрема до пункту 1 ч. 2 ст. 39, статті ст. 110 та 

ч. 1 ст. 214 КПК України. 
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ВИСНОВКИ 

 

На основі проведеного дослідження, вважаємо за доцільне сформулювати 

такі наукові положення та рекомендації, що відповідають вимогам наукової 

новизни, мають значення для науки та практики, зокрема: 

1. Еволюція розвитку загальних положень досудового розслідування на 

різних історичних етапах розвитку кримінального процесуального 

законодавства пройшла декілька етапів, а саме: досудове розслідування кінця 

ІХ – середини ХІІІ століття; досудове розслідування середини ХІІІ століття – 

1864 р.; досудове розслідування другої половини XIX та початку XX століття 

(1864–1917 рр.); досудове розслідування радянської України (1918–1991 рр.); 

досудове розслідування після набуття Україною незалежності (з 1991 р.). 

Доцільно вести мову про шостий етап розвитку досудового розслідування, який 

розпочався 13.04.2012 р. з прийняттям КПК України. Цей етап пов’язаний із 

суттєвою відмінністю (порівняно з відповідними положеннями КПК України 

1960 р.) визначених ним нормативних конструкцій щодо форм досудового 

розслідування та його загальних положень. 

2. Загальні положення досудового розслідування – це засновані на засадах 

кримінального провадження положення, які визначають зміст, форму і 

специфіку досудового розслідування як самостійної стадії кримінального 

провадження та відображають основні напрями процесуальної діяльності 

учасників кримінального провадження. 

3. Початок досудового розслідування – це сукупність систематизованих 

процесуальних норм, що визначають форму та зміст процесуальної діяльності 

учасників кримінального провадження щодо виникнення кримінальних 

процесуальних відносин на підставі відносно встановлених фактів про вчинені 

кримінальні правопорушення. До загальних положень початку досудового 

розслідування слід відносити процесуальні норми, які регламентують: підстави 

виникнення кримінальних процесуальних відносин, форму процесуальної 

діяльності учасників кримінального провадження на етапі прийняття, реєстрації 
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та перевірки інформації про кримінальне правопорушення, прийняття 

відповідних процесуальних рішень; реалізацію прокурором напрямів 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням, відомчого 

процесуального та судового контролю за законністю й обґрунтованістю дій 

органів досудового розслідування тощо. 

4. Загальні положення досудового розслідування доцільно класифікувати 

на такі групи: 1) загальні положення, які визначають процесуальну діяльність 

учасників кримінального провадження на початку досудового розслідування 

(дізнання, досудове слідство); 2) організаційно-правові загальні положення 

досудового розслідування (строки досудового розслідування; підслідність та 

місце проведення досудового розслідування; об’єднання та виділення 

кримінальних проваджень); 3) загальні положення досудового розслідування 

щодо забезпечення таємниці та окремих процесуальних прав учасників 

кримінального провадження (подання та вирішення клопотань на стадії 

досудового розслідування; ознайомлення з матеріалами кримінального 

провадження до його завершення; нерозголошення відомостей досудового 

розслідування). 

5. Відповідно до глави 19 КПК України до загальних положень 

досудового розслідування варто відносити норми КПК України, які регулюють: 

початок досудового розслідування; підслідність; об’єднання і виділення 

матеріалів досудового розслідування; місце проведення досудового 

розслідування; строки досудового розслідування; розгляд клопотань під час 

досудового розслідування; ознайомлення з матеріалами досудового 

розслідування до його завершення; недопустимість розголошення відомостей 

досудового розслідування. Враховуючи загальні завдання досудового 

розслідування, до таких положень слід включати й положення, які стосуються 

окремих аспектів процесуальної діяльності слідчого, прокурора, керівника 

органу досудового розслідування, слідчого судді, процесуальних форм 

взаємодії слідчого з оперативними підрозділами, проведення досудового 
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розслідування групою слідчих та процесуальні рішення стадії досудового 

розслідування. 

6. Доцільно вести мову і про таку категорію як належність у межах 

підслідності, під якою слід розуміти повноваження керівника органу 

досудового розслідування щодо забезпечення дотримання спеціалізації слідчих 

при розслідуванні кримінальних правопорушень; 

7. Підслідність кримінальних проваджень слід розглядати як сукупність 

встановлених законом ознак кримінального провадження, відповідно до яких 

певне кримінальне провадження належить до відання того чи іншого органу 

досудового розслідування. 

8. Основними чинниками неможливості завершення досудового 

розслідування в строки встановлені законом (водночас фактичні підстави 

продовження строків досудового розслідування) є: неодноразова неявка 

учасників кримінального провадження для проведення процесуальних дій, а 

також не доставлення підозрюваних, які тримаються під вартою, конвойною 

службою до органів досудового розслідування; неявка до слідчих підрозділів 

окремих учасників кримінального провадження для участі у процесуальних 

діях (свідки, потерпілі, перекладачі); неналежне та несвоєчасне виконання 

ухвал слідчого судді про привід; не налагоджена взаємодія з прокурорами щодо 

погодження процесуальних рішень, або вирішення заявлених слідчими 

клопотань у випадках прийняття процесуальних рішень слідчим суддею; неявка 

захисників підозрюваного для проведення процесуальних дій за їх участі; 

невчасне виконання оперативними підрозділами доручень органів досудового 

розслідування наданих у порядку ст. 41 КПК України, а також окремими 

слідчими підрозділами щодо доручень у порядку ч. 6 ст. 218 КПК України; 

складність кримінальних проваджень, зумовлена значною кількістю учасників 

процесу, великим об’ємом джерел доказів, які належить зібрати, перевірити та 

оцінити; тривалий час проведення експертиз (інколи понад рік); надмірна 

завантаженість слідчих та некомплект слідчих підрозділів, зокрема у системі 

МВС України, а також перебування слідчих у відпустці, на лікарняних, у 
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відрядженнях тощо. 

9. У КПК України доцільно внести такі зміни та доповнення: 

– частиною 5 ст. 217 КПК України, викласти в такій редакції: «Рішення 

про об’єднання або виділення матеріалів досудового розслідування 

приймається прокурором або слідчим за погодженням з прокурором, відомості 

про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про прийняте 

рішення повідомляється підозрюваний, відповідно до матеріалів провадження в 

яких йому було повідомлено про підозру»; 

– пункт 1 частини 2 ст. 39 КПК України викласти в такій редакції: 

«визначати слідчого, який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках 

складності провадження, визначати слідчих. За наявності достатніх підстав 

вважати кримінальне провадження особливо складним або винятково складним 

приймати рішення про здійснення досудового розслідування слідчою групою – 

визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих. 

Процесуальні рішення про визначення слідчого (слідчих) приймаються у формі 

постанови, а про здійснення досудового розслідування слідчою групою така 

постанова погоджується з прокурором. Прийняте рішення оголошується 

підозрюваному та оскарженню не підлягає»; 

– у ст. 110 КПК України (Процесуальні рішення), у частинах 3, 5, 6 та 7 

після слова «слідчого» додати словосполучення «керівника органу досудового 

розслідування»; 

– доповнити частину 1 ст. 214 КПК України після слів «визначається 

керівником органу досудового розслідування» таким положенням «про що він 

складає постанову», а також додати наступним реченням: «Особа, яка подає 

заяву або повідомляє про вчинене кримінальне правопорушення 

попереджається про кримінальну відповідальність, встановлену законом»; 

– доповнити ст. 220 КПК України частиною 3 таким змістом: 

«Клопотання подається письмово та підписується особою, яка його подає. У 

клопотанні викладаються формулювання процесуальної дії відповідно до 

положень цього Кодексу, обставини кримінального правопорушення, у зв'язку з 
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яким подається клопотання, а також обставини, якими обґрунтовуються доводи 

клопотання. За потреби до клопотання можуть бути додано копії матеріалів, 

якими обґрунтовуються доводи клопотання»;  

– доповнити ст. 221 КПК України частиною 3 таким змістом: «Слідчий, 

прокурор попереджає особу, яка ознайомилася з матеріалами досудового 

розслідування про недопустимість розголошення відомостей досудового 

розслідування у порядку ст. 222 цього Кодексу»; 

– доповнити частину 2 ст. 222 КПК України після слів «випадках слідчий, 

прокурор» словом «письмово»; 

– доповнити в ст. 219 КПК України частиною 4 такого змісту: «Строки 

досудового розслідування при об’єднанні матеріалів досудового розслідування 

обчислюються з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні найбільш 

тяжкого (за санкцією статті Закону України про кримінальну відповідальність) 

кримінальному правопорушенні. При цьому досудове розслідування має бути 

завершене в межах строків встановлених ч. 2 цієї статті». 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 

Порівняльна таблиця кримінального процесуального законодавства 

України щодо загальних положень досудового розслідування 

 

№ 

з/п 

Норма гл. 19 

«Загальні положення досудового 

розслідування» 

КПК України 2012 р. 

Норма гл. 11 

«Основні положення досудового 

слідства» КПК України 1960 р. 

 

1.  Ст. 214 Початок досудового 

розслідування 

Ст. 111 Провадження досудового 

слідства 

 2. Ст. 215 Досудове розслідування 

злочинів і кримінальних 

проступків 

Ст. 112 Підслідність 

3. Ст. 216 Підслідність Ст. 113 Початок досудового 

слідства 

4. Ст. 217 Об’єднання і виділення 

матеріалів досудового 

розслідування 

Ст. 114 Повноваження слідчого 

5. Ст. 218 Місце проведення 

досудового розслідування 

Ст. 1141 Повноваження начальника 

слідчого відділу 

6. Ст. 219 Строки досудового 

розслідування 

Ст. 115 Затримання слідчим 

підозрюваного у вчиненні злочину 

7. Ст. 220 Розгляд клопотань під час 

досудового розслідування 

Ст. 116 Місце провадження 

досудового слідства 

8. Ст. 221 Ознайомлення з 

матеріалами досудового 

розслідування до його завершення 

 

Ст. 117 Розв’язання спорів про 

підслідність 

9. Ст. 222 Недопустимість 

розголошення відомостей 

досудового розслідування 

Ст. 118 Окремі доручення 

10.  Ст. 119 Провадження слідства в 

справі декількома слідчими 

11.  Ст. 1191 Міжнародна слідча група 

12.  Ст. 1192 Порядок діяльності 

міжнародної слідчої групи 

13.  Ст. 120 Строки досудового слідства 

14.  Ст. 121 Недопустимість 

розголошення даних досудового 

слідства 
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15.  Ст. 122 Порядок роз’яснення прав 

потерпілому 

16.  Ст. 123 Визнання цивільним 

позивачем 

17.  Ст. 124 Притягнення як цивільного 

відповідача 

18.  Ст. 125 Обов’язок забезпечення 

цивільного позову і передбаченої 

законом конфіскації майна 

19.  Ст. 126 Порядок забезпечення 

цивільного позову і можливої 

конфіскації майна 

20.  Ст. 127 Залучення понятих 

21.  Ст. 128 Залучення перекладача 

22.  Ст. 1281 Участь спеціаліста при 

проведенні слідчих дій 

23.  Ст. 1282 Присутність представника 

компетентного органу іноземної 

держави 

24.  Ст. 129 Розгляд клопотань слідчим 

25.  Ст. 130 Постанова слідчого і 

прокурора 
 

Примітка: курсивом виділено положення КПК України 1960 р., які знайшли своє 

відображення (за назвою) у нормах гл. 19 КПК України 2012 р. 
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Додаток Б 

 

Строки та юридичні факти визначені у чинному КПК України 

щодо загальних положень досудового розслідування  

 

Стаття 

КПК  

Формулювання припису у правовій нормі Визначений строк або 

юридичний факт 

ст.37 Прокурор, який здійснюватиме 

повноваження прокурора у конкретному 

кримінальному провадженні, визначається 

керівником відповідного органу 

прокуратури  

 

Прокурор здійснює повноваження 

прокурора у кримінальному провадженні з 

його початку 

одразу після початку 

досудового 

розслідування 

 

 

 

до завершення 

ст.40 Прокурор вищого рівня розглядає подання 

керівника органу досудового розслідування 

про перегляд клопотання слідчого до 

слідчого судді про застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження, 

проведення слідчих дій, у погодженні якого 

відмовив прокурор нижчого рівня 

протягом 3 днів 

ст.55 Права та обов’язки потерпілого виникають у 

особи  

 

 

 

з моменту подання 

заяви про вчинення 

щодо неї 

кримінального 

правопорушення або 

заяви про залучення її 

до провадження як 

потерпілого 

ст.83 У разі задоволення відводу слідчого, 

прокурора у кримінальному провадженні, 

керівником ОДР призначається інший 

слідчий, а керівником органу прокуратури 

інший прокурор 

невідкладно 

ст.214 Слідчий, прокурор після подання заяви, 

повідомлення про вчинене кримінальне 

правопорушення або після самостійного 

виявлення ним з будь-якого джерела 

обставин, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення, 

зобов’язаний внести відповідні відомості до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань та 

невідкладно, але не 

пізніше 24 годин  
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розпочати розслідування.  

 

Слідчий у письмовій формі повідомляє 

прокурора про початок досудового 

розслідування. 

 

 Якщо відомості про кримінальне 

правопорушення до Єдиного реєстру внесені 

прокурором, він зобов’язаний передати 

наявні матеріали до органу досудового 

розслідування із дотриманням правил 

підслідності.  

 

 

невідкладно 

 

 

 

невідкладно, але не 

пізніше наступного дня  

ст.219  

 

1. Досудове розслідування повинно бути 

закінчено: 

1) з дня повідомлення особі про підозру у 

вчиненні кримінального проступку; 

2) з дня повідомлення особі про підозру у 

вчиненні злочину. 

 

2. Строк досудового розслідування може 

бути продовжений у порядку, 

передбаченому параграфом 4 глави 24 цього 

Кодексу. При цьому загальний строк 

досудового розслідування не може 

перевищувати: 

1) із дня повідомлення особі про підозру у 

вчиненні кримінального проступку; 

2) із дня повідомлення особі про підозру у 

вчиненні злочину невеликої або середньої 

тяжкості; 

3) із дня повідомлення особі про підозру у 

вчиненні тяжкого або особливо тяжкого 

злочину. 

 

 

 

протягом 1 місяця 

 

протягом 2 місяців 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 місяців 

 

6 місяців  

 

12 місяців 

ст.220 Клопотання сторони захисту, потерпілого і 

його представника чи законного 

представника про виконання будь-яких 

процесуальних дій слідчий, прокурор 

зобов’язані розглянути в строк  

не більше 3 днів  

ст.244 Клопотання про залучення експерта 

розглядається слідчим суддею місцевого 

суду, в межах територіальної юрисдикції 

якого здійснюється досудове розслідування 

не пізніше 5 днів з дня 

надходження до суду 

ст.284 Прокурор має право скасувати постанову Протягом 20 днів з 
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про закриття кримінального провадження у 

зв’язку із незаконністю чи 

необґрунтованість 

 

Постанова слідчого може бути скасована 

прокурором за скаргою заявника, 

потерпілого, якщо така скарга подана 

заявником, потерпілим 

моменту отримання її 

копії 

 

 

Протягом 10 днів з 

момент її отримання 

ст.290 Сторонам кримінального провадження, 

потерпілому для ознайомлення з 

матеріалами, до яких їм надано доступ 

 

Клопотання сторони кримінального 

провадження про встановлення строку для 

ознайомлення із матеріалами, у разі 

зволіканні при ознайомленні, розглядається 

слідчим суддею 

надається достатній час 

 

 

 

не пізніше 5 днів з часу 

його надходження 

ст.294 Строк досудового слідства може бути 

продовжений: 

  районним та прирівняним до нього 

прокурором 

  прокурором обласного рівня або їх 

заступниками  

  Генеральним прокурором України чи його 

заступниками 

 

 

до 3 місяців 

 

до 6 місяців 

 

до 12 місяців 

ст.295 Копія клопотання про продовження строку 

досудового слідства вручається слідчим або 

прокурором підозрюваному та його 

захиснику  

 

 

Підозрюваний, його захисник мають право 

подати слідчому або прокурору, який 

ініціює продовження строку досудового 

слідства письмові заперечення 

 

Прокурор, уповноважений розглядати 

питання про продовження строку 

досудового слідства зобов’язаний 

розглянути його 

не пізніше ніж за 5 днів 

до дня надання 

клопотання 

відповідному 

прокурору 

 

до подання клопотання 

відповідному 

прокурору 

 

 

протягом 3 днів з дня 

отримання та не 

пізніше спливу строку 

слідства 

ст.297 У разі відмови у продовжені строку 

досудового слідства, прокурор цього 

кримінального провадження зобов’язаний: 

  Закрити кримінальне провадження 

протягом 5 днів 
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  Звернутись до суду із клопотанням про 

звільнення особи від кримінальної 

відповідальності 

  Звернутись до суду з обвинувальним актом, 

клопотанням про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру 

ст.301 Слідчий зобов’язаний у найкоротший строк, 

подати на затвердження прокурору: 

  Проект рішення про закриття 

кримінального провадження 

  Проект клопотання про звільнення особи 

від крим.від-сті 

  Обвинувальний акт, клопотання про 

застосування примусових заходів мед. або 

вих. характеру 

  Клопотання про продовження строку 

досудового слідства 

 

Прокурор, зобов’язаний: 

  Прийняти рішення про закриття 

кримінального провадження 

  Звернутись до суду із клопотанням про 

звільнення від крим.від-сті, застосування 

примусових заходів виховного або 

медичного характеру 

  Звернутись др. суду із обвинувальним 

актом 

  Подати клопотання про продовження 

строку досудового слідства 

 

 

але не пізніше 25 днів 

після повідомлення 

особі про підозру 

 

 

 

 

 

 

 

 

до спливу 30 денного 

терміну після 

повідомлення особі про 

підозру 

ст.304 Скарги на рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого чи прокурора, можуть бути подані 

особою   

 

Якщо рішення слідчого чи прокурора 

оформлюється постановою, строк подання 

скарги починається 

протягом 10 днів з 

моменту прийняття 

рішення, вчинення дії 

чи бездіяльності 

з дня отримання її копії 

ст.306 Скарги на рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого чи прокурора під час досудового 

розслідування, розглядаються слідчим 

суддею  

 

окрім скарг на рішення про закриття 

крим.провадження, які розглядаються 

не пізніше 72 годин з 

моменту надходження 

скарги,  

 

 

не пізніше 5 днів з 

моменту надходження 

скарги 
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ст.308 Прокурор вищого рівня зобов’язаний 

розглянути скаргу підозрюваного, 

обвинуваченого, потерпілого щодо 

недотримання розумних строків слідчим, 

прокурором під час досудового слідства 

протягом 3 днів 

ст.312 Скарга слідчого на рішення, дію чи 

бездіяльність прокурора повинна подаватись 

до прокуратури вищого рівня в письмовій 

формі 

не пізніше 3 днів з 

моменту прийняття 

рішення, вчинення дії 

чи без діяльності 

ст.313 Службова особа органу прокуратури вищого 

рівня, до якої надійшла скарга слідчого на 

прокурора, зобов’язана розглянути цю 

скаргу 

протягом 3 днів з 

моменту її 

надходження 
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Додаток В 

 

Результати опрацювання кримінальних проваджень щодо загальних 

положень досудового розслідування 

 

Всього опрацьовано 311 кримінальне провадження, які перебували: 

– 276 (89 %)– у провадженні слідчих підрозділів органів внутрішніх справ 

(районні та міські відділи органів внутрішніх справ) у яких особі повідомлено 

про підозру; 

– 35 (11 %) – у яких прокурори звернулися до суду з обвинувальними актами. 

 

1. Досудове розслідування розпочалося на підставі: 

заяви про вчинене кримінальне правопорушення 249 (80 %) 

повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення 36 (11.5%) 

виявлення слідчим, прокурором з будь-якого джерела обставин 

про вчинене кримінальне правопорушення 

26 (8 %) 

2. Заяви про кримінальні правопорушення: 

заявниками та потерпілими складаються самостійно у заяві 168 (54 %) 

фіксуються у протоколі заяви про злочин, у решті випадків 68 (22 %) 

складаються відповідні рапорти відповідно до вимог ст. 214 

КПК України 

75 (24 %) 

3. Відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань вносились: 

негайно 34 (11 %) 

у продовж 24 годин 277 (89 %) 

4. Строки досудового розслідування: 

провадження закінчено (або планується) до завершення 

двомісячного строку 

243 (78 %) 

провадження закінчено (або планується) понад двомісячний 

строк 

68 (22 %) 

5. Основні чинники неможливості завершення досудового розслідування 

в строки, установлені п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України 

(аналіз проваджень та процесуальних рішень про продовження строків 

досудового розслідування у 68 провадженнях (22 %): 

неодноразова неявка учасників кримінального провадження для 

проведення процесуальних дій за умови належного 

повідомлення про відповідну процесуальну дію та за наявності 

процесуального рішення про примусовий привід, відповідно до 

вимог ст. 140 КПК України  

24 (35 %) 

невчасна доставка підозрюваних, які тримаються під вартою, 

конвойною службою до органів досудового розслідування  

19 (28 %) 

неявка або невчасна явка до слідчих підрозділів адвокатів 

(захисників підозрюваних як учасників кримінального 

провадження) для участі в процесуальних діях  

12 (17 %) 
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неналежне та несвоєчасне виконання ухвал слідчого судді про 

примусовий привід 

22 (32 %) 

не налагоджена взаємодія з прокурорами щодо погодження 

процесуальних рішень, або вирішення заявлених слідчими 

клопотань у випадках прийняття процесуальних рішень слідчим 

суддею 

29 (41 %) 

невчасне або неналежне виконання оперативними підрозділами 

доручень органів досудового розслідування, наданих у порядку, 

визначеному в ст. 41 КПК України 

31 (46 %) 

невчасне або неналежне виконання окремими слідчими 

підрозділами щодо доручень у порядку, визначеному в ч. 6 

ст. 218 КПК України (за умови своєчасно надходження до 

виконавців відповідних процесуальних документів) 

35 (52 %) 

6. Складність кримінальних проваджень як підстава продовження 

строків досудового розслідування обумовлена (у відсотках проваджень): 

значною кількістю учасників кримінального провадження  43 % 

великим об’ємом джерел доказів, які належить зібрати, 

перевірити та оцінити 

64 % 

тривалий час проведення експертиз 47 % 

7. Процесуальні рішення про об’єднання та виділення матеріалів 

кримінальних проваджень: 

рішення приймались відносно загальної кількості проваджень 143 (46 %) 

з них – виділення кримінальних проваджень 45 (31,5 %) 

з них – об’єднання кримінальних проваджень  98 (68,5 %) 

8. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням відповідно 

до постанови прокурора здійснювалось: 

одним прокурором 9 (3 %) 

групою у складі двох прокурорів 121 (39 %) 

групою у складі трьох прокурорів 180 (58 %) 

9. Слідчий попереджав осіб, яким стали відомі відомості досудового 

розслідування, у зв’язку з участю в ньому, про їх обов’язок не 

розголошувати такі відомості без його дозволу: 

загальна кількість кримінальних проваджень 44 (14 %) 

з них – у протоколі слідчої (розшукової) дії 34 (78 %) 

з них – в окремому процесуальному документі  10 (22 %) 
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Додаток Г 

 

Результати анкетування співробітників 

підрозділів досудового розслідування органів внутрішніх справ 

 

Загальна кількість проанкетованих – 242 особи 

 

1. Ваше місце роботи за системою побудови органів внутрішніх справ:   

Слідчий підрозділ району, міста, району міста 178 (73,6%) 

Слідчий підрозділ обласного рівня 56 (23,1%) 

Слідчий підрозділ Головного слідчого управління 8 (3,3%) 

2. Займана Вами посада: 

Слідчий 143 (59,1%) 

Старший слідчий  85 (35,1%) 

Начальник слідчого підрозділу (відділу, відділення, управління) 14 (5,8%) 

3. Ваш стаж роботи у підрозділах досудового слідства: 

Від 1 місяця до 1 року 51 (21,1%) 

Від 1 року до 3 років 98 (40,5%) 

Від 3 років до 10 років 67 (27,7%) 

Понад 10 років 26 (10,7%) 

4. Ваш рівень освіти: 

Вища юридична (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», 

«спеціаліст», «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство») 

214 (88,4%) 

Вища неюридична (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», 

«спеціаліст», «бакалавр») 

12 (4,9%) 

Неповна вища юридична (освітньо-кваліфікаційний рівень 

«молодший спеціаліст»  

16 (6,6%) 

5. Чи доцільно у КПК України визначити процесуальну форму заяви чи 

повідомлення про кримінальне правопорушення на зразок ст. 95 КПК 

України 1960 р. ? 

1. Так, доцільно 183 (75,6%) 

2. Ні, недоцільно 14 (5,8%) 

3. Важко відповісти 45 (18,6%) 

6. Після отримання заяви або повідомлення про вчинене кримінальне 

правопорушення, Ви вносите відомості про вчинене кримінальне 

правопорушення до ЄРДР:  

У будь-якому разі, негайно 16 (6,4 %) 

У будь-якому разі у продовж 24 годин 226 (94,3 %) 

7. У випадку проведення огляду місця події та за наявності явних ознак 

кримінального правопорушення, ви вносите відомості про вчинене 

кримінальне правопорушення до ЄРДР: 

Негайно, за прямою вказівкою керівника слідчого підрозділу 184 (76,1 %) 

Негайно, за власною ініціативою 58 (24,3 %) 

8. Чи враховує, на ваш погляд, керівник органу досудового розслідування 
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спеціалізацію слідчих при розподілі матеріалів кримінальних 

проваджень?  

Так, завжди враховує, навіть при перевантаженні окремих 

працівників слідчого підрозділу 

34 (14,0%) 

Враховує, у випадку рівномірного розподілу матеріалів 

кримінальних проваджень 

62 (25,6%) 

Інколи враховує у зв’язку із неукомплектованістю слідчого 

підрозділу 

103 (42,6%) 

Ніколи не враховує 43(17,8%) 

9. Хто, на Ваш погляд, має здійснювати досудове розслідування у формі 

дізнання? 

Працівники оперативних підрозділів за дорученням слідчого 65 (26,9%) 

Виключно будь-який слідчий  24 (9,9%) 

Виключно слідчий з найменшим стажем слідчої роботи, який 

визначається керівником слідчого підрозділу 

119 (49,2%) 

Важко відповісти 34 (14,0%) 

10. Як, на Ваш погляд, співвідносяться поняття «досудове розслідування» 

та «досудове провадження»? 

Вони є рівнозначними  56 (23,1%) 

Досудове провадження є ширшим за змістом, оскільки, крім 

досудового розслідування охоплює ще й процесуальну 

діяльність до внесення відомостей у ЄРДР 

148 (61,2%) 

Важко відповісти 38 (15,7%) 

11. Чи доцільно, на ваш погляд, розподіляти кримінальні провадження з 

врахуванням спеціалізації слідчих? 

Так, доцільно 212 (87,6%) 

Ні, недоцільно 6 (2,5%) 

Важко відповісти  24 (9,9%) 

12. Чи доцільно, на Ваш погляд, у КПК України більш детально 

регламентувати  питання організації взаємодії між органами досудового 

розслідування та оперативними підрозділами та внести їх до загальних 

положень досудового розслідування  

Так, доцільно 192 (79,3%) 

Ні, недоцільно, оскільки вони додатково є регламентованими у 

відомчих нормативно-правових актах 

47 (19.4%) 

Важко відповісти 3 (1,2%) 

13. Яким чином, на Ваш погляд, має прийматись рішення про об’єднання 

або виділення матеріалів досудового розслідування? 

Виключно прокурором як це передбачено у чинному КПК 

України 

24 (9,9%) 

Слідчим самостійно 107 (44,2%) 

Слідчим, за погодженням з прокурором  111 (45,9%) 

14. Чи доцільно, на Ваш погляд, у КПК України передбачити право 

слідчого оскаржувати рішення прокурора про об'єднання чи виділення 
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матеріалів досудового розслідування? 

Так, доцільно 168 (69,4%) 

Ні, недоцільно 31 (12,8%) 

Важко відповісти  43(17,8%) 

15. За умови належного організаційно-правового забезпечення 

кримінальної процесуальної діяльності слідчих підрозділів, на Ваш 

погляд, чи є достатнім встановлений у КПК України двохмісячний строк 

у більшості кримінальних проваджень? 

Так, є достатнім 211 (87,2 %) 

У будь якому випадку недостатній 27 (11,3 %) 

Важко відповісти 4 (2,2 %) 

16. Якими з нижче перерахованих обставин, Ви як правило, обумовлюєте 

категорії «складність провадження», «особлива складність провадження», 

«виняткова складність провадження» при вирішенні питання про 

продовження строків досудового розслідування:  

Значна кількість осіб, яким повідомлено про підозру у 

конкретному кримінальному провадженні  

181 (74,8%) 

Значна кількість кримінальних правопорушень, щодо яких 

здійснюється провадження 

194 (80,2%) 

Значний обсяг та специфіки процесуальних дій, необхідних для 

здійснення досудового розслідування у повному об’ємі  

240 (99,2%) 

Неналежна поведінка учасників кримінального провадження 

(наприклад, неприбуття свідка, потерпілого за викликом) 

103 (42,6%) 

Організаційні проблеми організації слідчої діяльності, які 

впливають на спосіб здійснення слідчим своїх повноважень 

(наприклад, значна кількість кримінальних проваджень, 

невчасне виконання експертиз, неналежне та несвоєчасне 

виконання оперативними підрозділами доручень слідчого) 

162 (66,9%) 

17. Чи мають бути у кримінальному процесуальному законі встановлені 

більш чіткі критерії для продовження строків досудового розслідування? 

Так, доцільно 136 (56,2 %) 

Ні, недоцільно 67 (27,5%) 

Важко відповісти 39 (16,3%) 

18. У якій процесуальній формі, на Ваш погляд, має прийматись рішення 

про продовження строків досудового розслідування? 

За клопотанням слідчого на підставі якого прокурор виносить 

постанову, як це передбачено у чинному КПК України 

29 (11,6%) 

За постановою слідчого, яка погоджується (затверджуються) 

прокурором 

201 (83,1 %) 

За постановою слідчого, яка погоджується з відповідним 

керівником органу досудового розслідування  та 

затверджуються прокурором 

12 (5,3%) 

19. Чи є, на Ваш погляд, необхідність збільшення чисельності слідчих 

апаратів системи МВС України з метою забезпечення додержання строків 
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кримінального провадження? 

Так, у будь-якому разі 238 (98,2 %) 

Ні, за умови якісного підбору працівників слідчих підрозділів і 

належного рівня організаційного забезпечення 

4 (1,8 %) 

У будь-якому разі, немає 0 (0 %) 

20. Чи є, на Ваш погляд, пряма залежність між категоріями «чисельність 

слідчого апарату» та «строки досудового розслідування»?  

Так, є 201 (83,1%) 

Ні немає, за умови якісного підбору працівників слідчих 

підрозділів і належного рівня організаційного забезпечення 

33 (13,6%) 

У будь-якому разі, немає 8 (3,3%) 

21. На Ваш погляд, які є основні організаційні причини тривалого 

досудового розслідування (враховано виключно позитивні відповіді)? 

надмірна завантаженість слідчих   240 (99,1 %) 

неукомплектованість особового складу в слідчих підрозділах 223 (92,2 %) 

перебування слідчих поза межами підрозділу з об’єктивних 

причин (у відпустці, на лікарняних, у відрядженнях) 

178 (73,1 %) 

22. Чи доцільно, на Ваш погляд, редакційно включити положення 

параграфу 4 глави 24 КПК України «Продовження строку досудового 

розслідування» у положення глави 19 КПК України «Загальні положення 

досудового розслідування»?  

Так, доцільно 232 (95,9%) 

Ні, недоцільно 3 (1,2%) 

Важко відповісти  7 (2,9%) 

23. У який строк Ви, як правило, розглядаєте клопотання сторони 

захисту, потерпілого і його представника чи законного представника про 

виконання будь-яких процесуальних дій?  

Негайно, у будь-якому разі 17 (7,0%) 

Негайно надаю усну відповідь, а процесуальне рішення у формі 

постанови приймаю у строки встановлені у ч. 1 ст. 220 КПК 

України 

62 (25,6%) 

У продовж доби  7 (2,9%) 

У строки встановлені у ч. 1 ст. 220 КПК України 156 (64,5%) 

24. Чи надаєте Ви для ознайомлення матеріали досудового розслідування 

до його завершення стороні захисту (потерпілому) за їх клопотанням?  

Так, надаю у повному об’ємі, за виключенням матеріалів про 

застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві 

11 (4,5%) 

Так, надаю, але лише ті матеріали ознайомлення з якими на цій 

стадії кримінального провадження не може зашкодити 

досудовому розслідуванню  

178 (73,6%) 

Не надаю, за виключенням загальнодоступних документів, 

оригінали яких знаходиться в матеріалах досудового 

розслідування, оскільки таке ознайомлення може зашкодити 

53 (21,9%) 
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досудовому розслідуванню 

25. Які відомості, Ви відносите до кола (переліку) відомостей досудового 

розслідування у розумінні положень ст. 222 КПК України? 

Будь-які матеріали кримінального провадження на розсуд 

слідчого або прокурора 

216 (89,3%) 

Виключно матеріали щодо обставин, які підлягають 

доказуванню зібрані слідчим чи співробітником оперативного 

підрозділу за письмовим дорученням слідчого 

23 (9,5%) 

Важко відповісти, оскільки у КПК України такий перелік не 

визначений  

3 (1,2%) 

26. Яким чином, на Ваш погляд, у кримінальному провадженні має 

забезпечуватись нерозголошення відомостей досудового розслідування? 

Відбирання в особи окремої підписки про нерозголошення 

відомостей досудового розслідування 

136 (56,2%) 

Визначення такого обов’язку особи у протоколі відповідної 

процесуальної дії 

87 (36,0%) 

Акцентувати увагу учасників кримінального провадження на 

обов’язку не розголошувати відомості досудового розслідування 

недоцільно, оскільки відповідні правові положення вже 

передбачені у КПК України (наприклад, як це визначено у ч. 2 

ст. 66 КПК України щодо обов’язків свідка) 

19 (7,8%) 

27. На Ваш погляд, чи є організаційний та процесуальний контроль 

керівника органу досудового розслідування ефективним засобом 

забезпечення (враховано виключно позитивні відповіді):  

Положень КПК України щодо початку досудового 

розслідування 

231 (95,5%) 

Своєчасності внесення відомостей про кримінальне 

правопорушення до ЄРДР 

238 (98,3%) 

Розподілу між слідчими одного підрозділу кримінальних 

проваджень 

198 (81,8%) 

Дотримання слідчими строків досудового розслідування  202 (83,5%) 

Законності розгляду слідчим клопотань під час досудового 

розслідування 

147 (60,7%) 

Забезпечення нерозголошення відомостей досудового 

розслідування 

23 (9,5%) 

28. Який вид допомоги, як правило, надає Вам керівник органу 

досудового розслідування (начальник слідчого підрозділу) при 

розслідуванні кримінальних правопорушень? 

Виключно організаційну, щодо забезпечення виключно 

організації роботи 

58 (24,0%) 

Виключно правову (роз’яснення окремих положень КПК 

України щодо конкретного кримінального провадження) 

19 (7,9%) 

Організаційна і правова 142 (58,7%) 

Ніякої допомоги не надає 23 (9,5%) 
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29. Яка на Ваш погляд, ефективність прокурорського нагляду у формі 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням щодо (враховано 

виключно позитивні відповіді):  

Процесуальної діяльності слідчого на початку досудового 

розслідування при прийнятті заяв та повідомлень про 

кримінальні правопорушення 

216 (89,2%) 

Внесення відомостей до ЄРДР 205 (84,7%) 

Визначення підслідності кримінальних проваджень 199 (78,5%) 

Проведення досудового розслідування у строки встановлені у 

КПК України з огляду на засаду розумності строків під час 

кримінального провадження 

129 (53,2%) 

Об’єднання та виділення матеріалів досудового розслідування 101 (41,6%) 

Розгляду слідчим клопотань під час досудового розслідування 30 (12,4%) 

Загальний рівень ефективності прокурорського реагування на 

порушення кримінального процесуального законодавства на 

стадії досудового розслідування 

225 (93,1 %) 

30. У якому напрямі, а на Ваш погляд, найбільш ефективно проявляється 

загальна суть судового контролю у стадії досудового розслідування 

(враховано виключно позитивні відповіді):  

Надання дозволу на проведення окремих слідчих (розшукових) 

дій  

173 (71,5%) 

Надання дозволу за застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження 

205 (84,7%) 

Розгляду скарг особи на рішення, дії чи бездіяльність слідчого 

чи прокурора під час досудового розслідування 

238 (98,3%) 

У всіх перерахованих формах 231 (95,5%) 
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Додаток Д 

 

Результати анкетування співробітників  

оперативних підрозділів Національної поліції 

 

Загальна кількість проанкетованих – 157 особи 

 

1. Ваше місце роботи за системою побудови органів внутрішніх справ:   

Оперативний підрозділ району, міста, району міста 134 (85,4%) 

Оперативний підрозділ обласного рівня 18 (11.4%) 

Оперативний підрозділ на рівні управління (департаменту) 5 (3,2%) 

2. Займана Вами посада: 

Оперуповноважений 84 (53,5%) 

Старший оперуповноважений  68 (43,3%) 

Начальник оперативного підрозділу (відділу, відділення, 

управління) 

5 (3,2%) 

3. Ваш стаж роботи в оперативних підрозділах: 

Від 1 місяця до 1 року 56 (35,7%) 

Від 1 року до 3 років 69 (43,9%) 

Від 3 років до 10 років 28 (17,8%) 

Понад 10 років 4 (2,5%) 

4. Ваш рівень освіти: 

Вища юридична (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», 

«спеціаліст», «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство») 

135 (86%) 

Вища неюридична (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», 

«спеціаліст», «бакалавр») 

9 (5,7%) 

Неповна вища юридична (освітньо-кваліфікаційний рівень 

«молодший спеціаліст»  

13 (8,3%) 

5. Чи доцільно у КПК України визначити процесуальну форму заяви чи 

повідомлення про кримінальне правопорушення на зразок ст. 95 КПК 

України 1960 р.? 

1. Так, доцільно 141 (89,8%) 

2. Ні, недоцільно, оскільки це питання регламентовано 

відомчими нормативно-правовими актами 

2 (1,3%) 

3. Важко відповісти 14 (8,9%) 

6. Чи враховує, на ваш погляд, керівник оперативного підрозділу 

спеціалізацію оперуповноважених при розподілі для виконання 

письмових доручень слідчого?  

Так, завжди враховує, навіть при перевантаженні окремих 

співробітників оперативного підрозділу 

29 (18,5%) 

Враховує, у випадку рівномірного розподілу доручень 78 (49,7%) 

Інколи враховує у зв’язку із неукомплектованістю оперативного 

підрозділу 

41 (26,1%) 

Ніколи не враховує 9 (5,7%) 
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7. Хто, на Ваш погляд, має здійснювати досудове розслідування у формі 

дізнання? 

Працівники оперативних підрозділів самостійно та у повному 

об’ємі 

3 (1,9%) 

Виключно слідчий  108 (68,8%) 

Оперативні працівники за дорученням слідчого 39 (24,8%) 

Важко відповісти 7 (4,5%) 

8. Як, на Ваш погляд, співвідносяться поняття «досудове розслідування» 

та «досудове провадження»? 

Вони є рівнозначними  14 (8,9%) 

Досудове провадження є ширшим за змістом, оскільки, крім 

досудового розслідування охоплює ще й процесуальну 

діяльність до внесення відомостей у ЄРДР 

132 (84,0%) 

Важко відповісти 11 (7,1%) 

9. Чи доцільно, на ваш погляд, слідчими при наданні доручень 

оперативним підрозділам враховувати спеціалізацію оперативних 

співробітників? 

Так, доцільно 143 (91,1%) 

Ні, недоцільно 5 (3,2%) 

Важко відповісти  9 (5,7%) 

10. Чи доцільно, на Ваш погляд, у КПК України більш детально 

регламентувати  питання організації взаємодії між органами досудового 

розслідування та оперативними підрозділами та внести їх до загальних 

положень досудового розслідування  

Так, доцільно 98 (62,4%) 

Ні, недоцільно, оскільки вони додатково є регламентованими у 

відомчих нормативно-правових актах 

47 (29,9%) 

Важко відповісти 12 (7,6%) 

11. Чи мають бути, на Ваш погляд, встановлені у КПК України 

максимальні строки виконання доручення слідчого? 

Так, мають  6 (3,8%) 

Мають бути регламентовані виключно відомчими нормативно-

правовими актами 

43 (27,4%) 

Мають встановлюватись слідчим самостійно за попередньою 

узгодженістю з оперативним співробітником, враховуючи умови 

доручення  

97 (61,8%) 

Важко відповісти 11 (7,0%) 

12. На Ваш погляд, які є основні організаційні причини тривалого 

виконання доручень слідчих (враховано виключно позитивні відповіді)? 

надмірна завантаженість оперативних співробітників  148 (94,3%) 

неукомплектованість особового складу в оперативно-

розшукових підрозділах  

139 (88,5%) 

перебування оперуповноважених поза межами підрозділу з 

об’єктивних причин (у відпустці, на лікарняних, у 

142 (90,4%) 
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відрядженнях) 

13. Чи доцільно, на Ваш погляд, редакційно включити положення 

параграфу 4 глави 24 КПК України «Продовження строку досудового 

розслідування» у положення глави 19 КПК України «Загальні положення 

досудового розслідування»?  

Так, доцільно 137 (87,3%) 

Ні, недоцільно 5 (3,2%) 

Важко відповісти  15 (9,5%) 

14. У який строк Ви, як правило, виконуєте письмове доручення слідчого?  

Негайно, у будь-якому разі 9 (5,7%) 

Негайно надаю усні пояснення слідчому щодо реальних термінів 

виконання доручення, водночас виконую доручення та надаю 

відповідь упродовж терміну встановленого у самому дорученні 

87 (55,4%) 

Виконую доручення та надаю відповідь упродовж терміну 

встановленого у самому дорученні 

61 (38,9%) 

15. З метою виконання доручення слідчого, на вашу вимогу чи надає Вам 

слідчий матеріали досудового розслідування для ознайомлення?  

Так, надає у повному об’ємі 28 (17,8%) 

Так, надає, але лише ті матеріали які стосуються виконання 

доручення  

125 (79,6%) 

Не надає, аргументуючи це тим що таке ознайомлення може 

зашкодити досудовому розслідуванню 

4 (2,5%) 

16. Чи доводилось Вам при виконанні доручень слідчого використовувати 

положення щодо нерозголошення відомостей досудового розслідування у 

порядку ст. 222 КПК України? 

Так, доводилось  24 (15,3%) 

Так, доводилось, якщо таке застереження було вказано 

безпосередньо у письмовому дорученні 

11 (7,0%) 

Ні, не доводилось  122 (77,7%) 

17. Який вид допомоги, як правило, надає Вам керівник оперативного 

підрозділу при виконанні письмових доручень слідчого? 

Організаційна, щодо забезпечення виключно організації роботи 11 (7,0%) 

Правова (щодо роз’яснення змісту та процедури виконання 

доручення) 

34 (21,7%) 

Організаційна і правова 103 (65,6%) 

Ніякої допомоги не надає 9 (5,7%) 

18. Чи надає Вам за вашим зверненням організаційну або правову 

(роз’яснювальну) допомогу керівник слідчого підрозділу при виконанні 

доручення слідчого  

Так, завжди надає 14 (8,9%) 

Ні, не надає 12 (7,6%) 

Надає, на підставі звернення керівника оперативного підрозділу 131 (83,5%) 

19. На Ваш погляд, чи завжди слідчі достатньо конкретизують вказівки у 

своїх письмових дорученнях з метою належного їх виконання? 
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Достатньо конкретизують 62 (39,5%) 

Ніколи не конкретизують 8 (5,1%) 

Не конкретизують, але роз’яснюють їх зміст усно під час 

безпосереднього спілкування  

87 (55,4%) 

20. Чи достатня, на ваш погляд, регламентація нормами КПК України 

повноважень оперативних підрозділів у сфері кримінальних 

процесуальних правовідносин?  

Так, достатня, оскільки вони додатково регламентовані 

відомчими нормативно-правовими актами 

12 (7,6%) 

Ні, недостатня, оскільки процесуальними повноваженнями 

оперативний співробітник користується лише при виконанні 

письмових доручень слідчого  

141 (89,8%) 

Важко відповісти 4 (2,5%) 
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Додаток Ж 

 

Пропозиції про внесення змін та доповнень у чинний КПК України 

щодо загальних положень досудового розслідування 

 
Зміст чинної норми КПК України Зміст пропонованої норми 

КПК України 

Ч. 5 ст. 217 КПК України «Об'єднання і виділення матеріалів досудового 

розслідування» 

5. Рішення про об'єднання чи виділення 

матеріалів досудового розслідування 

приймається прокурором. 

 

5. Рішення про об’єднання або виділення 

матеріалів досудового розслідування 

приймається прокурором або слідчим за 

погодженням з прокурором, відомості про 

що вносяться до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. Про прийняте 

рішення повідомляється підозрюваний, 

відповідно до матеріалів провадження,  в 

яких йому було повідомлено про підозру.  

Пункт 1 ч. 2 ст. 39 КПК України «Керівник органу досудового розслідування» 

1) визначати слідчого (слідчих), який 

здійснюватиме досудове розслідування, а у 

випадках здійснення досудового 

розслідування слідчою групою – визначати 

старшого слідчої групи, який керуватиме 

діями інших слідчих; 

 

1) визначати слідчого, який здійснюватиме 

досудове розслідування, а у випадках 

складності провадження, визначати 

слідчих. За наявності достатніх підстав 

вважати кримінальне провадження 

особливо складним або винятково 

складним приймати рішення про 

здійснення досудового розслідування 

слідчою групою – визначати старшого 

слідчої групи, який керуватиме діями 

інших слідчих. Процесуальні рішення про 

визначення слідчого (слідчих) приймається 

у формі постанови, а про здійснення 

досудового розслідування слідчою групою 

така постанова погоджується із 

прокурором. Прийняте рішення 

оголошується підозрюваному та 

оскарженню не підлягає. 

Частини 3, 5, 6 та 7 ст. 110 КПК України «Процесуальні рішення» 

3. Рішення слідчого, прокурора приймається 

у формі постанови. Постанова виноситься у 

випадках, передбачених цим Кодексом, а 

також коли слідчий, прокурор визнає це за 

необхідне. 

 

 

5. Постанова слідчого, прокурора 

складається з: 

1) вступної частини, яка повинна містити 

відомості про: 

місце і час прийняття постанови; 

прізвище, ім'я, по батькові, посаду особи, яка 

3. Рішення слідчого, керівника органу 

досудового розслідування, прокурора 

приймається у формі постанови. Постанова 

виноситься у випадках, передбачених цим 

Кодексом, а також коли слідчий, прокурор 

визнає це за необхідне. 

 

5. Постанова слідчого, керівника органу 

досудового розслідування, прокурора 

складається з: 

1) вступної частини, яка повинна містити 

відомості про: 

місце і час прийняття постанови; 



239 
 

прийняла постанову; 

2) мотивувальної частини, яка повинна 

містити відомості про: 

зміст обставин, які є підставами для 

прийняття постанови; 

мотиви прийняття постанови, їх 

обґрунтування та посилання на положення 

цього Кодексу; 

3) резолютивної частини, яка повинна 

містити відомості про: 

зміст прийнятого процесуального рішення; 

місце та час (строки) його виконання; 

особу, якій належить виконати постанову; 

можливість та порядок оскарження 

постанови. 

 

 

6. Постанова слідчого, прокурора 

виготовляється на офіційному бланку та 

підписується службовою особою, яка 

прийняла відповідне процесуальне рішення. 

 

 

7. Постанова слідчого, прокурора, прийнята в 

межах компетенції згідно із законом, є 

обов'язковою для виконання фізичними та 

юридичними особами, прав, свобод чи 

інтересів яких вона стосується. 

прізвище, ім'я, по батькові, посаду особи, яка 

прийняла постанову; 

2) мотивувальної частини, яка повинна 

містити відомості про: 

зміст обставин, які є підставами для 

прийняття постанови; 

мотиви прийняття постанови, їх 

обґрунтування та посилання на положення 

цього Кодексу; 

3) резолютивної частини, яка повинна 

містити відомості про: 

зміст прийнятого процесуального рішення; 

місце та час (строки) його виконання; 

особу, якій належить виконати постанову; 

можливість та порядок оскарження 

постанови. 

 

6. Постанова слідчого, керівника органу 

досудового розслідування, прокурора 

виготовляється на офіційному бланку та 

підписується службовою особою, яка 

прийняла відповідне процесуальне рішення. 

 

7. Постанова слідчого, керівника органу 

досудового розслідування, прокурора, 

прийнята в межах компетенції згідно із 

законом, є обов'язковою для виконання 

фізичними та юридичними особами, прав, 

свобод чи інтересів яких вона стосується. 

Ч. 1 ст. 214 КПК України «Початок досудового розслідування» 

1. Слідчий, прокурор невідкладно, але не 

пізніше 24 годин після подання заяви, 

повідомлення про вчинене кримінальне 

правопорушення або після самостійного 

виявлення ним з будь-якого джерела 

обставин, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення, 

зобов'язаний внести відповідні відомості до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань та 

розпочати розслідування. Слідчий, який 

здійснюватиме досудове розслідування, 

визначається керівником органу досудового 

розслідування. 

1. Слідчий, прокурор невідкладно, але не 

пізніше 24 годин після подання заяви, 

повідомлення про вчинене кримінальне 

правопорушення або після самостійного 

виявлення ним з будь-якого джерела 

обставин, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення, 

зобов'язаний внести відповідні відомості до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань та 

розпочати розслідування. Особа, яка подає 

заяву або повідомляє про вчинене 

кримінальне правопорушення, 

попереджається про кримінальну 

відповідальність,  установлену законом. 

Слідчий, який здійснюватиме досудове 

розслідування, визначається керівником 

органу досудового розслідування про що він 

складає постанову. 

Ч. 3 ст. 220 КПК України «Розгляд клопотань під час досудового розслідування» 

Частина третя відсутня 3. Клопотання подається письмово та 

підписується особою, яка його подає. У 

клопотанні викладаються формулювання 
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процесуальної дії відповідно до положень 

цього Кодексу, обставини кримінального 

правопорушення, у зв'язку з яким 

подається клопотання, а також 

обставини, якими обґрунтовуються доводи 

клопотання. За потреби до клопотання 

може бути долучено копії матеріалів, 

якими обґрунтовуються доводи 

клопотання. 

Ч. 3 ст. 221 КПК України «Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 

його завершення» 

Частина третя відсутня 3. Слідчий, прокурор у необхідних випадках 

попереджає особу, яка ознайомилась із 

матеріалами досудового розслідування, про 

недопустимість розголошення відомостей 

досудового розслідування у порядку, 

визначеному ст. 222 цього Кодексу. 

Ч. 2 ст. 222 КПК України «Недопустимість розголошення відомостей досудового 

розслідування» 

2. У необхідних випадках слідчий, прокурор 

попереджає осіб, яким стали відомі відомості 

досудового розслідування, у зв'язку з участю 

в ньому, про їх обов'язок не розголошувати 

такі відомості без його дозволу. Незаконне 

розголошення відомостей досудового 

розслідування тягне за собою кримінальну 

відповідальність, встановлену законом. 

2. У необхідних випадках слідчий, прокурор 

письмово попереджає осіб, яким стали відомі 

відомості досудового розслідування, у зв'язку 

з участю в ньому, про їх обов'язок не 

розголошувати такі відомості без його 

дозволу. Незаконне розголошення 

відомостей досудового розслідування тягне 

за собою кримінальну відповідальність, 

встановлену законом. 

Ч. 4 ст. 219 КПК України «Строки досудового розслідування» 

Частина четверта відсутня 4. Строки досудового розслідування при 

об’єднані матеріалів досудового 

розслідування обчислюються з моменту 

повідомлення особі про підозру в учиненні 

найбільш тяжкого (за санкцією статті 

Закону України про кримінальну 

відповідальність) кримінального 

правопорушення. При цьому досудове 

розслідування має бути завершене у межах 

строків, установлених у ч. 2 цієї статті. 

 

Примітка. 

Пропоновані нами зміни та доповнення виділені курсивом 



241 
 

Додаток З 
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