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АНОТАЦІЯ 

 

Станкович М. І. Межі доказування у кримінальному провадженні. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» (081 – 

Право). – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2019. 

Дисертацію присвячено дослідженню історії розвитку кримінального 

процесуального законодавства та науки кримінального процесу про межі 

доказування у кримінальному провадженні; поняття, сутності і значення меж 

доказування у кримінальному провадженні; співвідношення меж із предметом і 

метою доказування у кримінальному провадженні; меж доказування під час початку 

досудового розслідування, при застосуванні заходів забезпечення кримінального 

провадження, на етапі закінчення досудового розслідування, а також меж 

доказування на стадіях підготовчого провадження та судового розгляду; розробці 

пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення законодавства та практики його 

застосування у контексті розглядуваних у роботі питань. 

За результатами вивчення доктринальних і нормативних джерел, дослідження 

правозастосовної практики, узагальнення емпіричних даних з’ясовано, що чинне 

кримінальне процесуальне законодавство України містить низку положень, 

відповідно до яких межі доказування набувають власне значення та індивідуальний 

зміст, що характеризуються кількісними і якісними ознаками. Констатовано, що у 

сучасній вітчизняній науці кримінального процесу набуває поширення дослідження 

меж доказування за окремими напрямами кримінальної процесуальної діяльності, за 

окремими видами процесуальних рішень (їх конкретних видів або груп), а також за 

окремими видами кримінальних правопорушень чи кримінальних проваджень. 

Межі доказування у загальному виді визначаються як такий обсяг доказової 

діяльності (збирання, перевірки та оцінки доказів), що забезпечує достатність 
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доказів для встановлення елементів предмета доказування, фактичних підстав і 

умов ухвалення процесуальних рішень. 

Обґрунтовується, що встановлення меж доказування у методологічному та 

практичному аспектах відбувається уніфіковано на всіх стадіях кримінального 

провадження. Достатність же доказів, як критерій (стандарт) доказування та повноти 

меж доказування, залежить від стадії кримінального провадження, а також 

характеру процесуального рішення, що ухвалюється. 

Зокрема, встановлено, що межі доказування під час початку досудового 

розслідування обумовлюються обґрунтованістю рішення про внесення відомостей 

до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), що ухвалюється за наявності 

достатніх фактичних даних, на підставі яких встановлюються об’єктивні ознаки 

злочину (кримінального правопорушення), тобто ті ознаки, що стосуються об’єкта і 

об’єктивної сторони його складу, що й буде підставою для здійснення попередньої 

правової кваліфікації діяння за статтею Особливої частини Кримінального кодексу 

України. 

Доведено, що межі доказування при застосуванні заходів забезпечення 

кримінального провадження обумовлюються елементами локального предмета 

доказування – обставинами загального (для усіх заходів забезпечення кримінального 

провадження) і спеціального (для окремих видів заходів забезпечення 

кримінального провадження) характеру, і відображають повноту та достатність 

доказів для встановлення: мети, підстав і умов застосування конкретного виду 

заходів забезпечення кримінального провадження; співрозмірності обмеження прав і 

свобод особи із завданнями кримінального провадження. 

Запропоновано процесуальне рішення слідчого, прокурора про закінчення 

досудового розслідування оформлювати окремою постановою, в якій серед іншого 

формулювати, обґрунтовувати й мотивувати висновок щодо визнання меж 

доказування та зібраної сукупності доказів достатніми для ухвалення одного із 

передбачених законом підсумкових для цієї стадії процесуальних рішень. 
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Охарактеризовано межі доказування під час підготовчого провадження, в 

основі встановлення яких лежать обставини локального предмета доказування, що 

включає в себе як обставини загального предмета доказування, так і обставини, що 

мають виключно процесуальний характер і пов’язані із можливістю вирішення 

кримінально-правового конфлікту в цій стадії кримінального провадження або 

встановленням підстав для призначення судового розгляду та здійсненням його 

підготовки. 

Досліджені межі доказування на стадії судового розгляду та фактори, що 

обумовлюють їх специфіку: межі судового розгляду; повноваження та засоби 

доказування, якими наділені сторони та суд з метою встановлення обставин, що 

мають значення для кримінального провадження; безпосередньо процесуальна 

форма судового розгляду. 

Обґрунтовано необхідність вдосконалення норм КПК України шляхом 

внесення змін, зокрема до статей 25, 132, 214, 290, 291, 314, 349, 520 КПК України. 

Ключові слова: доказування у кримінальному провадженні, межі доказування, 

предмет доказування, достатність доказів, обґрунтованість і вмотивованість 

процесуального рішення, особливості доказування на різних стадіях кримінального 

провадження. 
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SUMMARY 

Stankovych M. I. Limits of proof in criminal proceedings. – Qualifying paper 

(manuscript copyright). 

The thesis for the scientific degree of Candidate of Law (Doctor of Philosophy), 

special field 12.00.09 – criminal process and criminalistics; forensics; criminal 

investigation. – National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the study of the history of the development of criminal 

procedural legislation and the science of criminal proceedings about the limits of evidence 

in criminal proceedings; the concept, nature and meaning of the limits of proof in criminal 

proceedings; correlation of the boundaries with the subject matter and purpose of proving 

in criminal proceedings; the limits of proof at the start of a pre-trial investigation, when 

applying criminal prosecution measures, at the stage of completion of a pre-trial 

investigation, as well as the limits of the evidence at the preliminary and judicial stages; 

development of proposals and recommendations for improvement of legislation and 

practice of its application in the context of the issues discussed in the work. 

The results of the study of doctrinal and normative sources, the study of law 

enforcement practice, the generalization of empirical data revealed that the current 

criminal procedural legislation of Ukraine contains a number of provisions according to 

which the limits of evidence acquire their own meaning and individual content, 

characterized by quantitative and qualitative. And in the modern domestic science of 

criminal process is expanding the study of the limits of evidence in specific areas of 

criminal proceedings, ie, by specific types of procedural decisions (their specific types or 

groups), as well as by certain types of criminal offenses or criminal proceedings. 

Evidence boundaries are generally defined as the amount of evidence (gathering, 

verifying and evaluating evidence) that provides sufficient evidence to establish the 

elements of the subject of evidence, the factual basis, and the conditions for making 

procedural decisions. 

It is justified that the establishment of the limits of proof in methodological and 

practical aspects is unified at all stages of criminal proceedings. The sufficiency of the 
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evidence, as the criterion (standard) of proving and completeness of the limits of proof, 

depends on the stage of the criminal proceedings and the nature of the procedural decision 

being made. 

In particular, it is established that the limits of proof at the beginning of a pre-trial 

investigation are conditioned by the validity of the decision to enter information in the 

Unified Register of Pre-trial Investigations, which is approved in the presence of sufficient 

factual data on the basis of which objective indications of a crime are established, criminal 

those features relating to the object and the objective side of its composition, which will be 

the basis for the exercise of the preliminary legal qualification of the act under the article 

of the Special part of the Criminal code of Ukraine. 

It is proved that the limits of proof in the application of measures of criminal 

proceedings are determined by the elements of the local object of proof - the 

circumstances of the general (for all measures of criminal proceedings) and special (for 

certain types of measures of criminal proceedings) nature, and reflect the completeness 

and sufficiency of evidence to establish the evidence: the grounds and conditions for 

applying a specific type of criminal prosecution measures; the proportionality of the 

restriction of the rights and freedoms of the person with the tasks of criminal proceedings. 

The procedural decision of the investigator, the prosecutor on the conclusion of the 

pre-trial investigation is offered to formulate a separate decree, which, among other things, 

formulate, substantiate and motivate a conclusion on the recognition of the limits of 

evidence and the collected totality of evidence sufficient for the adoption of one of the 

final steps of this law. 

The limits of the evidence during the preparatory proceedings, which are based on 

the circumstances of the local subject of evidence, which includes both the circumstances 

of the general subject of evidence and circumstances of a purely procedural nature and 

related to the possibility of resolving a criminal conflict therein, are characterized the stage 

of criminal proceedings or the establishment of grounds for the appointment of a trial and 

its preparation. 
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The limits of evidence at the stage of trial and the factors that determine their 

specificity are investigated: the limits of trial; the powers and means of proof conferred on 

the parties and the court in order to determine the circumstances relevant to the criminal 

proceedings; directly a procedural form of litigation. 

The necessity to improve the norms of the Criminal Procedure Code of Ukraine is 

substantiated. 

Key words: the evidence in criminal proceedings, the limits of proof, the subject of 

proof, the sufficiency of the evidence, the validity and motivation of the procedural 

decision, the peculiarities of the evidence at different stages of criminal proceedings. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Найбільш важливим елементом 

кримінальної процесуальної діяльності на усіх етапах розвитку теорії, науки 

кримінального процесу та кримінального процесуального законодавства було, є і 

залишається доказування. Здійснення доказування органічно вплітається в усі 

форми кримінального провадження, є невід’ємною складовою процесуальних актів 

як досудового, так і судового провадження. 

Поряд із цим, розвиток процесуальної форми, зміна кримінального 

процесуального законодавства та практики його застосування, змінюють й засоби та 

способи доказування, трансформують його мету і безпосередні завдання на тій чи 

іншій стадії кримінального провадження. У зв’язку із цим будь-яке теоретичне 

дослідження питань кримінального процесуального доказування має неабияку 

наукову цінність, а також практичне значення у контексті удосконалення чинного 

законодавства та практики діяльності суб’єктів доказування. 

Незважаючи на тривале і доволі активне наукове дослідження питань, що 

стосуються кримінального процесуального доказування, окремі проблеми 

залишаються малодослідженими або такими, що набули нового змісту у зв’язку зі 

зміною законодавства, мають неоднозначне трактування у правозастосовній 

практиці, а тому вимагають особливої уваги на сучасному етапі розвитку науки 

кримінального процесу. 

Однією із таких є проблема меж доказування у кримінальному провадженні. 

Необхідність і актуальність наукового дослідження меж доказування обумовлюється 

низкою факторів. По-перше, поняття меж доказування до цього часу не має 

постійного та загальновизнаного змісту у теорії кримінального процесу і, зазвичай, 

пов’язується із категоріями предмета та мети кримінального процесуального 

доказування. Концептуальна зміна останньої, у свою чергу, обумовлює необхідність 

перегляду і поняття та змісту меж доказування. По-друге, розвиток наукової думки у 

напрямі диференціювання предмета доказування за видами кримінальних 

правопорушень, процесуальних рішень та формами здійснення кримінального 

провадження актуалізує наукові пошуки щодо меж доказування визначених 
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елементів кожного із таких предметів. По-третє, правильне встановлення меж 

доказування забезпечує такий обсяг збирання, перевірки та оцінки доказів, який є 

необхідним і достатнім для ухвалення законних, обґрунтованих і вмотивованих 

процесуальних рішень на кожній зі стадій процесу, насамперед на стадіях 

досудового розслідування, підготовчого провадження та судового розгляду, що 

безперечно сприятиме зниженню кількості тих процесуальних рішень, які щороку 

скасовуються як незаконні та необґрунтовані.  

Так, за офіційними статистичними даними у 2018 році судами апеляційної 

інстанції у кримінальному провадженні було скасовано та змінено 13 782 (2,3%) 

судових рішення місцевих судів (із них, зокрема ухвали слідчих суддів відносно 

8 292 осіб, вироки відносно 4 396 осіб) [156], слідчими суддями було задоволено 

43 615 скарг на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під 

час досудового розслідування (із них, зокрема 32 861 (75,3%) скарга на 

бездіяльність, у тому числі пов’язану із невнесенням відомостей про кримінальне 

правопорушення до ЄРДР, 8 195 (18,8%) скарг на рішення слідчого, прокурора про 

закриття кримінального провадження) [68]. 

У вітчизняній теорії кримінального процесу питання про межі доказування 

розглядалось переважно у контексті загальної проблематики кримінального 

процесуального доказування, насамперед, такими авторами, як Ю.П. Аленін, 

В.В. Вапнярчук, І.В. Гловюк, Ю.М. Грошевий, А.Я. Дубинський, О.В. Капліна, 

О.П. Кучинська, В.Т. Маляренко, О.Р. Михайленко, М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, 

М.А. Погорецький, С.М. Стахівський, Л.Д. Удалова, В.П. Шибіко, О.Г. Шило, 

М.Є. Шумило та інші. Побіжно питання меж доказування розглядались 

вітчизняними авторами, які протягом останніх десятиліть на рівні дисертаційних 

досліджень вивчали суб’єктів доказування у кримінальному процесі 

(С.В. Давиденко, М.А. Макаров, Н.М. Обрізан, О.В. Римарчук, Р.Ю. Савонюк та ін.), 

предмет доказування та його особливості у різних категоріях кримінальних 

проваджень (О.М. Алексійчук, А.М. Анохін, Т.М. Барабаш, Б.Л. Ващук, 

М.І. Гошовський, А.В. Завтур, О.В. Литвин, В.І. Фаринник та ін.), 

загальнотеоретичні питання кримінального процесуального доказування та доказів 
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(Д.О. Бочаров, В.В. Гевко, В.П. Гмирко, М.В. Дєєв, Л.А. Кірмач, 

Я.Ю. Конюшенко, Ю.Б. Пастернак, Х.Р. Слюсарчук, А.С. Степаненко та ін.) і т.п. 

Безпосередньо межам доказування у кримінальному процесі були присвячені 

роботи Г.М. Міньковського (1956), І.Б. Михайловської (1958), М.З. Курдадзе (1988). 

У вітчизняній сучасній науці проблема меж доказування у кримінальному 

провадженні не так давно була досліджена у кандидатській дисертації В.С. Гнатенко 

(2017). Разом із тим, незважаючи на те, що предметом цього дослідження були 

закономірності формування та оцінки меж доказування на досудовому розслідуванні 

та на етапі судового розгляду, автор більше уваги приділила визначенню предмета 

доказування, аналізу повноважень слідчого щодо доказування обставин 

кримінального правопорушення, межам обґрунтованості і вмотивованості судових 

рішень. 

Безперечна теоретична і практична значущість досліджень вказаних та інших 

науковців, не позбавляє актуальності та практичної затребуваності наукового 

аналізу меж доказування у кримінальному провадженні на сучасному етапі розвитку 

кримінального процесуального законодавства та практики його застосування. 

Зазначені обставини й зумовили вибір теми дослідження, його спрямованість і 

зміст. 

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

напрям дослідження ґрунтується на положеннях: Стратегії реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки, 

схваленої Указом Президента України від 20 травня 2015 р. № 276, Національної 

стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженої Указом 

Президента України від 25 серпня 2015 р. № 501, узгоджується із Пріоритетними 

напрямами розвитку науки і техніки на період до 2020 року (Закон України від 9 

вересня 2010 № 2519-VI), Стратегією розвитку наукових досліджень Національної 

академії правових наук України на 2016–2020 роки (Постанова загальних зборів 

НАПрН України від 3 березня 2016 р.) та виконаний відповідно до Пріоритетних 

напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на 

період 2015–2019 років, затверджених наказом МВС України від 16 березня 2015 р. 

№ 275 та Основних напрямів наукових досліджень Національної академії 
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внутрішніх справ на 2018–2019 роки, схвалених Вченою радою Національної 

академії внутрішніх справ (протокол від 27 грудня 2017 року № 28), плану 

проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у Національній 

академії внутрішніх справ. Тему дисертації затверджено Вченою радою 

Національної академії внутрішніх справ. 

Мета і задачі дослідження. Основною метою дисертації є розробка та 

обґрунтування положень теоретичного і практичного характеру, пов’язаних із 

встановленням меж доказування у кримінальному провадженні на стадії досудового 

розслідування та під час судового провадження у першій інстанції, а також 

формулювання пропозицій по вдосконаленню кримінального процесуального 

законодавства та рекомендацій з підвищення ефективності практики його 

застосування в аспекті предмета дослідження. 

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність вирішення таких задач: 

– виявити історичні тенденції розвитку кримінального процесуального 

законодавства та науки кримінального процесу про межі доказування у 

кримінальному провадженні; 

– сформулювати поняття меж доказування у кримінальному провадженні; 

– з’ясувати співвідношення меж доказування із предметом і метою 

кримінального процесуального доказування; 

– розкрити межі доказування під час початку досудового розслідування; 

– розкрити межі доказування при застосуванні заходів забезпечення 

кримінального провадження під час досудового розслідування; 

– розкрити межі доказування на етапі закінчення досудового розслідування; 

– розкрити межі доказування на стадії підготовчого провадження; 

– розкрити межі доказування на стадії судового розгляду; 

– розробити пропозиції та рекомендації щодо удосконалення законодавства та 

практики його застосування у контексті розглядуваних у роботі питань. 

Об’єкт дослідження – правовідносини, що виникають, розвиваються і 

припиняються з приводу встановлення меж доказування у кримінальному 

провадженні.  

Предмет дослідження – межі доказування у кримінальному провадженні. 
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Методи дослідження. Методи дослідження обрані з урахуванням 

поставленої мети і задач дослідження, його об’єкта та предмета. Методологічною 

основою дослідження став діалектико-матеріалістичний метод пізнання соціальних 

явищ та процесів, що дозволив розглянути усі питання теми у їх взаємозв’язку і 

взаємозалежності. Історико-правовий метод надав можливість простежити процес 

розвитку теоретичних уявлень і законодавства про межі доказування у 

кримінальному провадженні (підрозділи 1.1–1.2). За допомогою порівняльно-

правового методу були проаналізовані погляди вчених стосовно окремих питань 

поняття та правової природи таких категорій доказового права у кримінальному 

провадженні, як: «межі доказування», «предмет доказування», «мета доказування», 

«істина як мета доказування», досліджено їх співвідношення та взаємозв’язок 

(підрозділи 1.2–1.3), визначено особливості встановлення меж доказування у стадіях 

досудового розслідування, підготовчого провадження та судового розгляду 

(підрозділи 2.1–3.2). Завдяки формально-логічному методу були опрацьовані норми 

чинного КПК України та інших нормативно-правових джерел, встановлені, зокрема, 

правова природа та поняття меж доказування, предмета доказування, мети 

доказування, істини як мети доказування, досліджені стандарти доказування та 

особливості встановлення меж доказування при ухваленні окремих процесуальних 

рішень як на стадії досудового розслідування, так і під час судового провадження у 

суді першої інстанції, сформульовані пропозиції щодо вдосконалення окремих 

кримінальних процесуальних норм (підрозділи 1.2–3.2). Метод системно-

структурного аналізу дозволив дослідити системні зв’язки елементів предмета 

доказування, систему рішень, що ухвалюються на стадії досудового розслідування і 

під час судового провадження у суді першої інстанції, повноваження суду, зокрема 

під час здійснення судового контролю та на стадії судового розгляду у контексті 

встановлення меж доказування та забезпечення змагальності сторін, тощо 

(підрозділи 1.2–3.2). Соціологічний і статистичний методи були використані при 

вивченні практики застосування кримінального процесуального закону з 

відповідних питань, узагальненні результатів анкетування практичних працівників, 

зокрема, слідчих, прокурорів, адвокатів і суддів (підрозділи 1.2–3.2). 
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Обґрунтованість і достовірність сформульованих у дисертації наукових 

положень, висновків, пропозицій і рекомендацій визначається та забезпечується 

емпіричною базою дослідження, яку становлять дані офіційної правової статистики 

за період 2017–2018 років; результати вивчення 260 судових рішень, ухвалених у 

кримінальних провадженнях та розміщених у Єдиному державному реєстрі судових 

рішень протягом 2015–2019 років; результати анкетування 128 слідчих Національної 

поліції України, 74 прокурорів, 48 адвокатів та 43 суддів (із них: 25 судів першої та 

18 суддів апеляційної інстанції). Також використано власний досвід практичної 

роботи дисертанта, зокрема у сфері адвокатської практики. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

системним монографічним дослідженням теоретичних і практичних аспектів 

цілісної концепції меж доказування у кримінальному провадженні та особливостей 

їх встановлення на стадії досудового розслідування та у судовому провадженні в 

суді першої інстанції з урахуванням тенденцій розвитку кримінального 

процесуального законодавства, що дозволило обґрунтувати низку нових положень і 

висновків, надати практичні рекомендації та пропозиції з досліджуваних питань. 

Серед яких: 

вперше: 

– обґрунтовано, що встановлення меж доказування у методологічному та 

практичному аспектах відбувається уніфіковано на всіх стадіях кримінального 

провадження. Достатність же доказів, як критерій (стандарт) доказування та повноти 

меж доказування, залежить від стадії кримінального провадження, а також 

характеру процесуального рішення, що ухвалюється; 

– доведено з урахуванням об’єктивно-суб’єктивної сутності меж доказування, 

що вони відображають кількісні та якісні межі пізнавальної діяльності у 

кримінальному провадженні, які кількісно обумовлюються сукупністю зібраних, 

перевірених та оцінених доказів з точки зору їх достатності та взаємозв’язку, а 

якісно характеризуються як достовірним, так і ймовірним знанням, на якому 

ґрунтується внутрішнє переконання суб’єкта доказування;  

– визначено, що вимоги «вагомості доказів» та «обґрунтованої підозри» 

повинні стосуватись лише тих заходів забезпечення кримінального провадження, які 
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застосовуються до підозрюваного, обвинуваченого, а також випадків, коли 

застосування певного заходу забезпечення кримінального провадження 

допускається лише у кримінальному провадженні про кримінальне правопорушення 

певного ступеню тяжкості; 

удосконалено: 

– поняття меж доказування у кримінальному провадженні, які у загальному 

виді визначені як такий обсяг доказової діяльності (збирання, перевірки та оцінки 

доказів), що забезпечує достатність доказів для встановлення елементів предмета 

доказування, фактичних підстав і умов ухвалення процесуальних рішень; 

– співвідношення меж і предмета доказування у кримінальному провадженні, 

що засвідчило: самостійний правовий характер і процесуальне значення меж 

доказування; розгляд і дослідження предмета доказування у широкому (як предмета 

пізнання) та вузькому (як власне предмета доказування) значенні; включення до 

предмета доказування у вузькому значенні лише тих обставин, які набувають статус 

фактичних підстав і умов ухвалення процесуальних рішень, мають кримінально-

правове та кримінально-процесуальне значення (з урахуванням загальновідомих 

фактів, презумпцій та преюдицій); значення меж доказування як підстави для 

виділення загального, особливого та конкретного (локального) предметів 

доказування; 

–  підстави для початку досудового розслідування, якими визнані фактичні 

дані, достатні для висновку про наявність у події, про яку заявлено, загальних ознак 

злочину (кримінального правопорушення) – суспільної небезпечності та 

протиправності. Остання, у свою чергу, встановлюється відповідно до ознак 

конкретного складу злочину (кримінального правопорушення), встановленого 

нормами КК України; 

– зміст локального предмета доказування при застосуванні заходів 

забезпечення кримінального провадження, який включає у себе такі обставини 

(елементи) як: обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального 

правопорушення (у разі необхідності); такий ступінь тяжкості кримінального 

правопорушення, з яким пов’язується можливість застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження; виправданість ступеня втручання у права 
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і свободи особи потребами досудового розслідування; наявні об’єктивні 

можливості виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається 

із клопотанням; 

– пропозиції щодо необхідності внесення змін до кримінальних 

процесуальних норм, зокрема до статей 25, 132, 214, 290, 291, 314, 349, 520 КПК 

України; 

дістало подальший розвиток: 

– межі доказування під час початку досудового розслідування, які 

обумовлюються обґрунтованістю рішення про внесення відомостей до ЄРДР, що 

ухвалюється за наявності достатніх фактичних даних, на підставі яких 

встановлюються об’єктивні ознаки кримінального правопорушення, тобто ті ознаки, 

що стосуються об’єкта і об’єктивної сторони його складу, що й буде підставою для 

здійснення попередньої правової кваліфікації діяння за статтею Особливої частини 

КК України; 

– обґрунтування виділення загального, особливого та конкретного 

(локального) предметів доказування; 

– формулювання локального предмета доказування із використанням 

оціночних понять, що стосуються необхідності забезпечення кримінального 

провадження з метою запобігання встановленим ризикам, встановлюють наявність 

або відсутність підстав та умов ухвалення рішення про застосування конкретного 

виду заходів такого забезпечення; 

– напрями розвитку наукових досліджень меж доказування у кримінальному 

провадженні, що наразі пропонується здійснювати: (1) відносно структури 

загального, спеціального та локального предметів доказування та змісту обставин, 

що їх складають, зокрема у конкретному кримінальному провадженні; (2) відносно 

конкретного процесуального рішення, що характеризується спеціальною метою, 

визначеними законом підставами, умовами та процесуальною формою його 

прийняття, а також правовими засобами, що забезпечують його законність та 

обґрунтованість; 

– обґрунтування необхідності оформлення процесуального рішення слідчого, 

прокурора про закінчення досудового розслідування окремою постановою, в якій 
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серед іншого слід формулювати, обґрунтовувати й мотивувати висновок щодо 

визнання меж доказування та зібраної сукупності доказів достатніми для ухвалення 

одного із передбачених законом підсумкових для цієї стадії процесуальних рішень; 

– положення щодо специфіки меж доказування на стадії підготовчого 

провадження, яка обумовлюється: матеріалами, що надійшли до суду від прокурора 

і предметом розгляду, що сформульований ним у підсумковому за наслідками 

досудового розслідування, процесуальному рішенні (обвинувальному акті, 

клопотанні про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру або клопотанні про звільнення від кримінальної відповідальності), і 

встановлюється відповідно до обставин локального предмета доказування (що 

включає в себе як обставини загального предмета доказування, так і обставини, що 

мають виключно процесуальний характер) у рішеннях, що ухвалюються за 

результатами підготовчого судового засідання; 

– положення щодо специфіки меж доказування на стадії судового розгляду, 

яка, обумовлюється тим, що: межі доказування на цій стадії визначаються 

відповідно до меж і процесуальної форми судового розгляду; встановлення меж 

доказування на стадії судового розгляду обумовлене тими повноваженнями та 

засобами доказування, якими наділені сторони та суд з метою встановлення 

обставин, що мають значення для кримінального провадження. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані і аргументовані у дисертації теоретичні положення, висновки, 

пропозиції та рекомендації можуть бути впроваджені та використовуються у:   

– науково-дослідній діяльності – при подальшому дослідженні меж 

доказування у кримінальному провадженні (акт впровадження Національної 

академії внутрішніх справ від 11.09.2019); 

– законотворчій діяльності – при внесенні змін і доповнень до норм чинного 

КПК України, розробленні та удосконаленні норм інших актів законодавства;  

– правозастосовній діяльності органів досудового розслідування, адвокатури, 

прокуратури та суду, а також під час підготовки методичних рекомендацій з питань 

встановлення меж доказування на стадії досудового розслідування та під час 

судового провадження у суді першої інстанції (акти впровадження Головного 
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слідчого управління Національної поліції України від 21.10.2019, Фастівського 

міськрайонного суду Київської області від 19.09.2019); 

– освітньому процесі – при написанні окремих розділів (глав) підручників і 

навчальних посібників з відповідних навчальних дисциплін, при підготовці лекцій і 

проведенні занять за відповідними темами (акти впровадження Національної 

академії внутрішніх справ від 11.09.2019; Міжрегіональної академії управління 

персоналом від 24.09.2019). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки та 

рекомендації, сформульовані у дисертації, доповідалися та оприлюднені у виступах 

автора на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, 

зокрема: міжвідомчій науково-практичній конференції «Актуальні питання 

кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи» (м. Київ, 24 

листопада 2017 р.); міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток 

юридичних наук: проблеми та рішення» (м. Каунас, Литва, 27–28 квітня 2018 р.); 

міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання правової теорії та 

юридичної практики» (м. Одеса, 10–11 серпня 2018 р.); міжнародній науково-

практичній конференції «Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в 

Україні» (м. Львів, 17–18 серпня 2018 р.); міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми реформування системи законодавства України» 

(м. Запоріжжя, 25–26 січня 2019 р.); міжнародній науково-практичній конференції 

«Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та 

перспективи розвитку» (м. Харків, 2–3 серпня 2019 р.). 

Публікації. Основні наукові результати дисертації викладені в одинадцяти 

наукових публікаціях, серед яких чотири статті – у виданнях, що включені МОН 

України до переліку наукових фахових видань з юридичних наук, одна стаття – у 

міжнародному науковому виданні, а також у шести тезах, що опубліковані у 

збірниках доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

поділених на вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел (285 

найменувань на 29 сторінках) та додатків (на 15 сторінках). Загальний обсяг 

дисертації становить 246 сторінок, із яких обсяг основного тексту – 189 сторінок.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ 

ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

1.1. Історія розвитку кримінального процесуального законодавства та 

науки кримінального процесу про межі доказування у кримінальному 

провадженні 

 

При дослідженні будь-якого правового явища, інституту представляє 

науковий інтерес з’ясування його становлення та розвитку, що дозволяє простежити 

еволюцію норм права, суспільну та державну необхідність в їх існуванні, визначити 

необхідні напрями удосконалення. 

Якщо ми хочемо вивчити який-небудь юридичний інститут, що існує зараз, то 

для правильного розуміння цього інституту слід простежити його історичну долю, 

приводи, через які він з’явився, і зміни, яким він піддався у своєму історичному 

розвитку [227, с. 21]. 

Методологічна цінність історико-правових досліджень стає особливо 

актуальною в умовах проведення правових реформ, коли поспішні, недостатньо 

обґрунтовані зміни, запровадження нових правових інститутів (навіть і тих, які 

пройшли успішну апробацію в межах інших правових систем) може призвести до 

появи декларативних, нежиттєздатних норм, хибної правозастосовної практики. 

У цьому аспекті історичний досвід є одним із ключових елементів 

реформування, оскільки дає можливість встановити як позитивні, так і негативні 

моменти формування та розвитку вітчизняної правової системи як у цілому, так і 

окремих її елементів. 

Кримінальний процес в Україні формувався протягом багатьох століть. На 

процес його формування вплинув як український, так і зарубіжний досвід. Таке 

формування кримінального процесуального права на кожному етапі його 

історичного досвіду так чи інакше було пов’язане з рівнем розвитку суспільних 

відносин, що відображено в нормах кримінального процесуального законодавства та 
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практики його застосування [209, с. 553–554]. Як стверджує А.І. Журба, розвиток 

кримінального процесу завжди відбувається синхронно із розвитком суспільства. 

Кожному історичному періоду властиві певні стандарти, суспільні проблеми і 

традиції. Наведені чинники завжди обумовлювали зміст кримінального процесу, 

визначали його місце в системі суспільства. Предметом історичних досліджень 

кримінального процесу переважно є окремі його інститути, учасники або 

процесуальні механізми [60, с. 306]. 

І дійсно, фактично кожне наукове дослідження фундаментальної (наприклад, 

засад кримінального провадження) чи окремої спеціальної категорії кримінального 

процесуального права (наприклад, запобіжних заходів) містить елемент 

ретроспективи, обумовленої застосуванням історико-правового методу наукового 

дослідження, що, зазвичай, оформлюється у виді окремого розділу, глави, 

підрозділу чи питання або фрагментарно і послідовно розміщується при викладенні 

основної частини наукової роботи. 

Необхідність звернення до історичних аспектів обґрунтовується, як правило, 

прагненням до всебічного та повного наукового дослідження відповідного предмета, 

виявлення зв’язків між минулим і сьогоденням [33, с. 2; 162, с. 98; 19, с. 115; 148, 

с. 71; 29, с. 50; 104, с. 153, 156] дискусійністю визначення тих чи інших понять [79, 

с. 104; 210, с. 183; 132, с. 113], потребою удосконалення законодавства [7, с. 225; 

150, с. 256–258; 107, с. 74–75], тощо. 

Свого часу, відомий англійський політик, державний діяч, вчений, філософ 

Ф. Бекон (Francis Bacon, 1561–1626 рр.) зауважив про те, що у світі все 

повторюється, і те, що колись було корисним, може знову знадобитися і знову 

виявитися таким же корисним незалежно від того, чи будуть люди представляти це 

як власне досягнення свого сторіччя чи будуть спеціально підкреслювати його 

древність [202, с. 3]. 

Дискусії щодо основних категорій доказування у кримінальному процесі, 

серед яких і категорія меж доказування, ведуться доволі давно. Разом із тим, слід 

відзначити, що самостійним об’єктом наукового дослідження межі доказування 

стали лише у так званий «радянський період» розвитку вітчизняного кримінального 

процесу у зв’язку із прийняттям у 1958 році Основ кримінального судочинства 
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Союзу РСР та союзних республік, а також згодом у 1960 році Кримінально-

процесуального кодексу УРСР. 

До цього періоду поняття меж доказування у своєму самостійному та 

оригінальному значенні не розглядалось і не досліджувалось. Більшість тогочасних 

авторів межі доказування ототожнювали із предметом доказування і розглядали їх 

як нероздільне цілісне явище, що має свою «глибину та ширину». 

Так, І.Я. Фойницький вказував на те, що вчення про предмет доказування 

охоплює такі питання: які обставини підлягають доказуванню і які докази 

допускаються для їх встановлення. При цьому, предмет судового дослідження 

обмежується обставинами, що стосуються справи, мають значення для її 

роз’яснення (relevancy of the proof) і обставинами, доказування яких є необхідним і 

можливим. Засоби доказування, або докази у вузькому значенні, у свою чергу, 

пов’язувались автором із культурним станом народу у певну епоху. За загальним 

правилом, усі докази, що передбачались законом, допускались у суді, однак з 

етичних, соціальних і економічних міркувань з цього правила допускались винятки 

[262, с. 230–231]. Посилаючись на В.К. Случевського, І.Я. Фойницький писав, що 

крім питань про винуватість і покарання кримінальному суду нерідко необхідно 

з’ясувати та визначити значення доказів, що йому надані, їх достовірність. Тут 

дослідження відбувається не в глибину, як при вирішенні питань про винуватість і 

покарання, а в ширину, і доволі важливе значення у таких випадках набувають 

обставини, які питань винуватості та покарання підсудного взагалі не стосуються 

[262, с. 239]. 

Поняття меж доказування не відділялось від предмета доказування й у інших 

авторів, хоча про окремі напрями доказування у цьому аспекті все одно йшлося.  

Так, ще Ф.М. Вольтер писав, що коли людина обвинувачується у вчиненні 

злочину, немає явної необхідності в тому, щоб вона за найбільшої вірогідності була 

передана палачу. Цілком можливо, що вона буде жити, не порушуючи гармонії 

держави. Можливо, що двадцять імовірностей проти неї будуть урівноважені лише 

однією на її користь [24, с. 161].  

Наперед визначити, які докази і яка їх група може виявити істину, 

неможливо, – настільки це питання залежить від індивідуальних особливостей 
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кожного окремого випадку. Доказів ідеальних, тобто таких, які безумовно 

відкривають істину, не існує…[281, с. 39]. 

Тісно пов’язували межі доказування і з переконанням судді, необхідним для 

ухвалення рішення у справі, а також із достатністю доказів. 

Так, М. Робесп’єр вказував, якщо закон повинен вимагати наявності певного 

виду та ступеню доказів, без яких судді не можуть засуджувати, то з цього ще не 

слідує, що цих доказів достатньо для того, аби зробити засудження невідворотним. 

Потрібно, аби до цього доказу приєдналось ще і особисте переконання судді [187, 

с. 72–74]. С.В. Познишев зауважував, що і в тому випадку, коли усі дані справи 

будуть говорити на користь обвинувачення, суддя повинен виправдати підсудного, 

якщо він визнає, що зібрані докази недостатні та однобічні, що окремі сторони 

справи не були достатньо уважно досліджені. Безперечною можливістю для судді 

дійти до стійкого переконання по справі автор називав визнання суддею загальної 

суми доказів достатньою, такою, що не вимагає нового та подальшого дослідження і 

доповнення. Тільки за умови визнання доказів обвинувачення достатніми та такими, 

що підтверджують усі обставини, які є важливими для його рішення, суддя може 

ухвалити обвинувальний вирок [168, с. 32–33].  

Таким чином, у період 19 ст.–поч. 20 ст. при активному дослідженні питань 

доказування у кримінальному процесі поняття меж доказування окремого 

самостійного значення не мало і аналізувалось у поєднанні із поняттями предмета 

доказування, достатності доказів і переконанням судді при ухваленні судового 

рішення. 

Однією із перших робіт, в яких межі доказування у кримінальному процесі 

стали предметом окремого дослідження, стала праця Г.М. Міньковського з 

відповідною назвою [140]. Разом із тим, автор, як і багато інших авторів того 

періоду, поєднував предмет і межі доказування, вказуючи, що межами доказування 

у конкретній справі по суті є межі предмета доказування і в цьому значенні ці 

поняття повинні використовуватись як ідентичні [140, с. 4]. 

Незважаючи на те, що згодом Г.М. Міньковський скорегував власну позицію, 

вказавши на неможливість ототожнення понять із різним значенням [229, с. 188], у 
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процесуальній літературі як того періоду, так і до цього часу предмет та межі 

доказування тісно пов’язуються, а інколи – і поєднуються. 

Найбільш популярними і такими, що набули значного поширення, стали 

визначення меж доказування як сукупності доказів, що відображає глибину 

дослідження обставин предмета доказування, є достатньою для встановлення його 

обставин (обставин, які мають значення для кримінальної справи/провадження).  

Передумовою такого розуміння меж доказування, вочевидь, виступили 

відповідні положення теорії кримінального процесу (оскільки КПК України 1960 

року прямо не закріплював критерії оцінки доказів), а згодом і положення 

кримінального процесуального закону (ч. 1 ст. 94 КПК України) щодо достатності 

доказів як критерію оцінки їх сукупності. 

Так, М.М. Михеєнко вважав, що межі доказування визначають глибину, 

ступінь дослідження обставин, коло, обсяг доказів і їх джерел, доказових фактів і 

процесуальних дій, що є необхідними для цього [146, с. 105]. С.М. Стахівський 

писав, що під межами доказування слід розуміти таку сукупність доказів і їх 

процесуальних джерел, зібрання і дослідження яких забезпечить повне та якісне 

встановлення усіх обставин предмета доказування і прийняття обґрунтованого 

рішення у кримінальній справі, а їх правильне встановлення виступає необхідною 

умовою забезпечення достатньої глибини пізнання відповідних обставин, а також 

необхідної надійності та переконливості результатів такого пізнання [222, с. 11–12]. 

Розглядаючи межі доказування та їх важливе значення для встановлення істини, 

Я.Ю. Конюшенко визначає межі доказування як достатність, повноту і достовірність 

дослідження фактичних даних, що зумовлюють прийняття процесуальних рішень у 

кримінальному провадженні [87, с. 11]. Розкриваючи співвідношення предмету 

доказування і меж доказування, М.В. Дєєв уявляє їх у вигляді системи координат, на 

одній осі якої знаходиться предмет доказування, на іншій – межі доказування. 

Просуваючись по осі предмету доказування, ми переходимо від однієї обставини 

предмету доказування до іншої. А чим далі ми просуваємося по осі меж 

доказування, тим більш глибоко і детально встановлюємо елементи предмету 

доказування. Також розкриваючи співвідношення таких понять як «межі 

доказування» і «достатність доказів», автор зазначає, що вони з різних боків 
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характеризують одне й те саме явище, межі доказування вказують на нього 

шляхом окреслення певних рамок, в яких знаходиться позначуване явище, а 

достатність доказів вказує на це ж явище, характеризуючи його суть, зміст. Межі 

доказування виділяють, виокремлюють зі всієї гіпотетично можливої сукупності 

доказів саме достатню їх сукупність, відмежовуючи її, з одного боку, від 

недостатньої сукупності доказів, а з іншого – від надмірної. Саме між цими двома 

межами і лежить достатня сукупність доказів, знаходиться достатність доказів [47, 

с. 5]. У дисертаційній роботі, присвяченій межам доказування, В.С. Гнатенко вказує, 

що предмет та межі доказування є взаємозалежними правовими категоріями, які не 

можуть розглядатися окремо один від одного та відносяться до єдиної системи 

координат. З гносеологічної точки зору, поняття «межі доказування» автор вважає 

сукупністю достатніх доказів, яка є засобом достовірного пізнання предмету 

доказування та визначає їх як сукупну змістовно-структурну характеристику доказів 

у кримінальному провадженні, наявність якої дозволяє вважати встановленими з 

відповідним рівнем вірогідності фактичні підстави процесуального рішення [34, с. 

6–7]. 

Варто відзначити, що окрім ч. 1 ст. 94 КПК України щодо достатності доказів 

як критерію оцінки їх сукупності, чинний КПК України містить й інші положення, 

спрямовані на встановлення меж доказування як у загальному (стосовно усіх 

процесуальних рішень), так і в спеціальному (стосовно окремих процесуальних 

рішень) їх значенні. Йдеться і про загальну вимогу повноти розслідування та 

судового розгляду (ст. 2), і про вимоги обґрунтованості та вмотивованості, що 

пред’являються до судових рішень (ст. 370) та ін. 

Наразі у науці кримінального процесу набуває поширення дослідження меж 

доказування за окремими напрямами кримінальної процесуальної діяльності, тобто 

за окремими видами процесуальних рішень (їх конкретних видів або груп), а також 

за окремими видами кримінальних правопорушень чи кримінальних проваджень. 

Надалі розглянемо окремі дослідження за відповідними напрямами та 

сформулюємо деякі висновки з цього приводу. 

Так, наприклад, О.В. Ковтун у своєму дисертаційному дослідженні 

особливостей доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані із 
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перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів, зазначає, що в 

такому разі доказування має певні особливості, оскільки передбачає пізнання, аналіз 

і формування логічних висновків щодо інформації, яка пов’язана з журналістською 

діяльністю. Тобто потребує доведення факту вчинення злочину саме проти 

журналіста у зв’язку з виконання ним професійних обов’язків. Це і зумовлює 

специфіку доказування, наприклад із урахування тих обставин, що свідчать про факт 

вбивства, нанесення тілесних ушкоджень, пошкодження майна журналіста чи його 

родичів тощо [80, с. 55]. 

Особливість меж доказування в даному випадку, – вказує О.В. Ковтун, –  

зумовлена специфікою складів злочинів, що закріплюють кримінально-правову 

охорону професійної діяльності журналіста. Доказування в досліджуваних 

категоріях кримінальних проваджень, так само як і його межі, автор розглядає в 

двох аспектах: 

- загальний. Сторона обвинувачення встановлює обставини, закріплені в ст. 91 

КПК України, в межах дослідження характеру суспільно-небезпечного діяння та 

суспільно-небезпечних наслідків. Наприклад, встановлення способу, засобів та 

особи виконавця вбивства журналіста, встановлення ступеню та характеру 

спричинених тілесних ушкоджень журналісту. Даний аспект доказування, в рамках 

предмету дослідження, автор визначає як загальний, оскільки процесуальна 

діяльність щодо доведення зазначеного практично повністю збігається з процесом 

доказування в кримінальних провадженнях про вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України), 

умисне нанесення легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 КК України) та ін.; 

- спеціальний. В даному випадку діяльність слідчого, прокурора направлена 

на встановлення (або перевірку) обставин, котрі можуть вказувати на факт, що 

злочин учинено проти журналіста у зв’язку з його професійною діяльністю. Сторона 

обвинувачення в межах розслідування повинна встановити, що особа потерпілого є 

журналістом (шляхом долучення до матеріалів кримінального провадження 

відповідних документів, наприклад, наказу про призначення на посаду чи договору); 

дослідити зміст діяльності журналіста (опубліковані роботи, з’ясувати напрямки 

його напрацювань, спрямованих на видання) з метою визначення (припущення) кола 

осіб, у яких був наявний мотив вчинення злочину. Після цього шляхом проведення 
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слідчих (розшукових) та негласних (слідчих) розшукових дій перевіряється та 

встановлюється причетність до вчинення злочину інших осіб (організатор, 

замовник, виконавець) [80, с. 62–63]. 

Не заперечуючи об’єктивної необхідності доведення усіх обставин, які 

характеризують відповідне кримінальне правопорушення як таке, що вчинене проти 

журналіста у зв’язку з виконання ним професійних обов’язків, усе ж таки вважаємо, 

що ці обставини не є особливістю доказування, а охоплюються його загальним 

порядком, що застосовується у конкретному кримінальному провадженні щодо 

конкретного складу кримінального правопорушення.  

Адже встановлення та доказування тих обставин, які вказуються автором як 

такі, що обумовлюють специфіку доказування (зокрема, вчинення злочину саме 

проти журналіста; вчинення злочину у зв’язку із виконанням ним професійних 

обов’язків; наявність зв’язку між суб’єктивною стороною складу злочину, 

результатом (чи потенційним результатом) діяльності журналіста та суспільно-

небезпечними наслідками і т.п.), охоплюються подією кримінального 

правопорушення, винуватістю обвинуваченого у вчиненні кримінального 

правопорушення, формою вини, мотивом і метою вчинення кримінального 

правопорушення як елементами загального предмета доказування (пп. 1, 2 ч. 1 ст. 91 

КПК України). 

Цілком очевидно, що та модель предмета доказування, яка закріплена у ч. 1 

ст. 91 КПК України, і визнається загальною, орієнтуючою для суб’єкта доказування, 

у так би мовити «чистому», незмінному виді практично не застосовується у 

жодному кримінальному провадженні. Стосовно кожного кримінального 

правопорушення загальний предмет доказування трансформується, уточнюється 

відповідно до елементів складу кримінального правопорушення, що визначені у 

нормах Особливої частини КК України. 

Таку позицію підтримують й інші дослідники, а також опитані практичні 

працівники (загалом 86% яких оцінюють перелік, закріплений у ч. 1 ст. 91 КПК 

України як орієнтуючий, що конкретизується щодо певного складу злочину, 

визначеного у нормах Особливої частини КК України) (див. Додаток А). 
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Так, С.О. Сорока, досліджуючи обставини, які підлягають доказуванню у 

кримінальному провадженні під час розслідування контрабанди наркотичних 

засобів, хоча й характеризує предмет доказування у конкретному кримінальному 

провадженні через категорію «особливості», тим не менше визнає, що обставини, 

які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені кримінальним 

процесуальним законодавством у ст. 91 КПК України, тому предмет доказування 

єдиний для усього кримінального процесу, але його компоненти індивідуалізуються, 

конкретизуються під час провадження у конкретних справах. Обставини, що 

становлять особливості предмета доказування у справах про контрабанду 

наркотичних засобів, по суті лише деталізують компоненти загального предмета 

доказування, орієнтуючи органи, що здійснюють досудове розслідування у справах 

цієї категорії, на поглиблене дослідження обставин, які мають значення для 

забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового 

розгляду [207, с. 291].  

Ю.М. Павлютін, вивчаючи особливості доказування обставин легалізації 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вказує, що в окремому 

кримінальному провадженні обставини, які входять до предмета доказування, 

конкретизуються та індивідуалізуються, тобто в ньому існує конкретний предмет 

доказування, який визначається загальним поняттям злочину й ознаками 

конкретного складу, виклеєними в тій чи іншій статті. У ході доказування 

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, слід звернути увагу 

на таку особливість як зв'язок дій щодо легалізації незаконно отриманих доходів зі 

злочином, котрий за чинним законодавством віднесено до предикатних [161, с. 170]. 

За результатами проведеного анкетування переважна більшість респондентів 

(75% слідчих, 92% прокурорів, 88% адвокатів і 91% суддів) визнають перелік 

обставин, закріплених у ч. 1 ст. 91 КПК України, загальною моделлю предмета 

доказування, що орієнтує на необхідність їх встановлення залежно від виду 

кримінального правопорушення (див. Додаток А).   

Аналізуючи обставини, що підлягають доказуванню під час провадження 

досудового розслідування крадіжок особистого майна пасажирів, вчинених на 

залізничному транспорті України, О.М. Гумін та Ю.В. Коваль також конкретизували 
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обставини, які підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях щодо 

крадіжок особистого майна пасажирів, вчинених на залізничному транспорті 

України. За основу ними було взято положення п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України та у 

розрізі «інші обставини вчинення кримінального правопорушення» розкрито: 

обставини, що характеризують особи потерпілого та свідка; місце приховування або 

збуту викраденого майна; сліди кримінального правопорушення. Зазначені 

обставини, як вважають автори, потребують беззаперечного встановлення та 

доведення у всіх кримінальних провадженнях за фактом крадіжок особистого майна 

пасажирів, вчинених на залізничному транспорті України [40, с. 267]. 

Отже, на наш погляд, досліджуючи доказування у кримінальному 

провадженні про конкретне кримінальне правопорушення, більш правильно 

говорити не про особливості доказування, особливості предмета чи меж 

доказування, а про існування на тлі загального предмета доказування предмета 

доказування локального та відповідно межі встановлення його елементів, про що 

йтиметься далі у наступних підрозділах цього дослідження. 

Надалі проаналізуємо ще одне дисертаційне дослідження, яке характеризує 

дослідження меж доказування за окремими видами процесуальних рішень (їх 

конкретних видів або груп). 

Так, В.А. Завтур, досліджуючи процедуру доказування при розгляді та 

вирішенні слідчим суддею та судом клопотань про застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження, наголошує на актуальності питання 

співвідношення понять «межі» та «стандарти» доказування. 

При цьому автор вказує, що стандарт доказування у кримінальному 

провадженні – це певний рівень переконання, наявність якого необхідна для 

ухвалення обвинувального вироку або прийняття іншого поточного чи підсумкового 

рішення [200], а межі доказування у цьому контексті – це та ідеальна сукупність 

доказів, що є достатньою для встановлення усіх обставин, що складають локальний 

предмет доказування та формування переконання про необхідність прийняття 

такого рішення [62, с. 89, 90]. 

У дослідженні В.А. Завтур аналізує доволі складну систему стандартів 

доказування, серед них: стандарт «поза розумним сумнівом», «ясні та переконливі 
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докази», «достатні підстави», «обґрунтована підозра», «розумні підозри», 

констатує полістандартність доказування у судово-контрольному провадженні із 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження і зауважує про те, 

що, якщо слідчий, прокурор висувають у клопотанні тезу про наявність декількох, 

передбачених законом ризиків, межі доказування мають бути встановлені відносно 

кожного із них і досягнуті в межах окресленого стандарту [62, с. 101]. 

Аналогічний підхід продемонстрований і у роботах деяких інших учених. 

Зокрема, О.Г. Шило, звертаючи увагу на обумовлену прогностичним 

характером складність доказування необхідності застосування запобіжного заходу, 

іменує відповідний стандарт доказування – «обґрунтованою імовірністю» 

можливості здійснення підозрюваним дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України. 

Його ключова ідея, на думку вченої, полягає в тому, що законодавець не вимагає у 

цьому випадку доказів того, що підозрюваний обов’язково здійснюватиме відповідні 

дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у 

конкретному кримінальному провадженні [273, c. 271]. 

Розглядаючи структуру предмету доказування при застосуванні тимчасового 

доступу до речей і документів, І.В. Гловюк зазначає, що у положенні ч. 2 ст. 163 

КПК України згідно з яким клопотання про надання тимчасового доступу до речей і 

документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у 

володінні якої вони знаходяться у випадку, якщо сторона кримінального 

провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність «достатніх підстав 

вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів» 

закладено стандарт доказування, який вона вважає надто високим як для такого 

клопотання, і пропонує закріпити інший – «розумної підозри про можливість зміни 

або знищення речей і документів», що дозволяло б приймати рішення про розгляд 

клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі або документи, 

аналізуючи її статус у кримінальному провадженні або взаємовідносини із 

суб’єктами кримінального провадження і не зобов’язувало б суб’єкта подання 

клопотання, надавати достатню сукупність доказів про наявність реальної загрози 

[32]. 
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Таку точку зору поділяють і М.А. Макаров [129, c. 105], Н.С. Карпов [74, 

c. 178–179], О.Б. Комарницька [85, c. 84] та Г.М. Куцкір [109, c. 74]. 

Таким чином, можна констатувати, що питання встановлення меж 

доказування наразі варто розглядати у двох напрямах: 1) відносно структури 

локального предмета доказування та змісту обставин, що його складають, у 

конкретному кримінальному провадженні; 2) відносно конкретного процесуального 

рішення, що характеризується спеціальною метою, визначеними законом 

підставами, умовами та процесуальною формою його прийняття, а також правовими 

засобами, що забезпечують його законність та обґрунтованість. 

Підсумовуючи вищевикладене, варто відзначити, що, зважаючи на те, що 

кримінальний процесуальний закон ніколи не визначав межі доказування, їх 

теоретичне дослідження на різних етапах розвитку кримінального процесуального 

законодавства та науки кримінального процесу відзначається розмаїттям поглядів: 

від заперечення самостійного існування та ототожнення з іншими правовими 

категоріями (насамперед, із предметом доказування) до розкриття комплексності 

змісту як окремого та самостійного правового поняття. Аналіз чинного 

кримінального процесуального законодавства України дає підстави для висновку, 

що законодавець сьогодні формулює низку положень, відповідно до яких межі 

доказування набувають власного значення та індивідуальний зміст, що 

характеризуються кількісними і якісними ознаками. У зв’язку із цим, 

перспективним напрямом розвитку кримінальної процесуальної теорії та практики є 

дослідження й аналіз меж доказування з позицій кількісних і якісних характеристик 

як на загальному методологічному, так і на окремому спеціальному для певного 

виду процесуальних рішень рівнях [219, c. 143–144]. 

 

1.2. Поняття, сутність і значення меж доказування у кримінальному 

провадженні 

 

Як ми вже зазначали у попередньому підрозділі дослідження, спочатку у 

теорії кримінального процесу термін «межі доказування» використовувався як 

ідентичний терміну «предмет доказування», тобто вони розглядались у 
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нероздільній, органічній єдності, і відповідно позначались у сукупності. У 

подальшому учені почали розмежовувати ці категорії і на цей час у процесуальній 

та криміналістичній літературі існує доволі велика кількість різноманітних 

визначень меж доказування. На підтвердження цього можна навести лише деякі 

визначення меж доказування. 

Так, зокрема, межі доказування визначаються як: такий обсяг доказового 

матеріалу, який забезпечує надійне, достовірне встановлення всіх обставин, які 

входять до предмета доказування, та правильне вирішення справи [71, c. 314]; обсяг 

доказового матеріалу (доказів та їх джерел), який забезпечить надійне, достовірне 

встановлення всіх обставин, що входять до предмета доказування, правильне 

вирішення справи та вжиття заходів для запобігання злочинам [146, c. 106]; обсяг 

доказів та їх процесуальних джерел, наявність яких забезпечить повне та 

неупереджене дослідження всіх обставин, що підлягають доказуванню у 

кримінальному провадженню [221]; обсяг, сукупність доказів, зібрання яких 

забезпечить з’ясування всіх обставин предмета доказування [154, c. 69]; такий обсяг 

доказів, який забезпечує достовірне встановлення обставин, що підлягають 

доказуванню [260, c. 49]; об’єм доказів та необхідних для їх отримання слідчих та 

судових дій, що забезпечують повне, всебічне та об’єктивне встановлення всіх 

компонентів предмету доказування у кожній кримінальній справі [36, c. 94]; 

сукупність доказів, яка дозволяє повністю дослідити всі обставини, що підлягають 

доказуванню у кримінальній справі та прийняти законне рішення [38, c. 43];  

достатня сукупність доказів, яка, будучи зібраною у кримінальному провадженні, 

забезпечує прийняття законних, обґрунтованих та справедливих рішень [49, c. 17]; 

координати, в рамках яких відбувається дослідження всіх обставин кримінального 

провадження [239, c. 149]; ідеальна сукупність доказів, які повинні бути зібрані для 

встановлення всіх обставин, що складають предмет доказування, і таким чином 

забезпечують правильне вирішення кримінального провадження [43, c. 13]; число 

джерел доказів, необхідних для обґрунтування процесуальних рішень [69, c. 209]. 
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Як бачимо, різниця у формулюванні дефініції меж доказування здебільшого 

залежить від авторського підходу до визначення кола засобів, за допомогою яких 

можливо досягнути встановлення всіх обставин, що складають предмет доказування 

у кримінальному провадженні. Р.В. Костенко справедливо зауважує, що процес 

пізнання обставин кримінального провадження може закінчуватись або вірогідним 

або достовірним знанням. Відображаючи специфіку процесуального доказування, 

стан вірогідного або достовірного знання визначається і в той же час знаходиться у 

прямій залежності від цілей, що досягаються пізнанням і тих засобів, що 

використовують суб’єкти пізнавальної діяльності [89, c. 93]. 

У сучасній науці межі доказування визначаються і стосовно суб’єктів 

пізнавальної діяльності. 

Так, В.А. Удовиченко, вважаючи, що межі доказування, здійснюваного 

захисником, є вужчими, зважаючи на специфіку обставин, що входять до його 

предмета, під межами участі захисника в доказуванні розуміє необхідну й достатню 

сукупність доказів, зібраних у справі, які забезпечують захист підозрюваного, 

обвинуваченого від обвинувачення [239, c. 148–149].  

Отже, можна констатувати, що одні автори розуміють під межами 

доказування сукупність доказів (або певний обсяг доказового матеріалу), які 

забезпечують установлення обставин, що мають значення для справи, прийняття 

законних, обґрунтованих і справедливих рішень (зауважимо, що ця точка зору з 

певними варіаціями, мабуть, є найпоширенішою); інші вчені вважають, що під 

межами доказування треба розуміти не тільки обсяг доказів, а й необхідні для їх 

одержання процесуальні дії, які забезпечують повне, всебічне й об’єктивне 

встановлення усіх компонентів предмета доказування у кожному конкретному 

кримінальному провадженні. 

До речі, дещо схожими є підходи до розуміння сутності меж доказування і у 

практичних працівників: більшість опитаних, обираючи варіант позначення меж 

доказування, також надають перевагу їх розумінню, як такій сукупності доказів, які 

забезпечують прийняття законних, обґрунтованих, вмотивованих і справедливих 
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рішень (загалом більше 75% респондентів позначили відповідні варіанти 

відповідей). Водночас, значна частина опитаних (загалом близько 54% 

респондентів) межами доказування вважає не лише такий обсяг доказів, а й 

сукупність необхідних для його одержання процесуальних дій (див. Додаток А). 

Існують також погляди, що поняття «межі доказування» є багатогранним 

(багатоаспектним), що, у свою чергу, зумовлює поєднання різноманітних підходів. 

На думку прихильників цієї позиції, межами доказування є такі межі доказової 

процесуальної діяльності, які констатують: а) повноту версій, що перевіряються; 

б) «глибину» дослідження обставин, що підлягають установленню; в) обсяг доказів 

та їх джерел, обов’язкових для визнання наявності або відсутності цих обставин; 

г) достатність обґрунтування висновків у кримінальному провадженні [124, c. 138]. 

Не вдаючись до докладного аналізу вищезазначених та інших, висловлених у 

літературі, поглядів на правову природу і сутність меж доказування у 

кримінальному провадженні (адже основні напрями у цьому питанні відображені у 

наведених вище позиціях), та взявши до уваги аспекти, запропоновані з цього 

питання В.В. Вапнярчуком [21, c. 101–102], вважаємо, що для належного розуміння 

поняття «межі доказування» потрібно розрізняти три його аспекти: перший – 

методологічна сутність цього поняття, другий – його практична спрямованість; 

третій – досягнення моменту встановлення. Що стосується першого аспекту, 

сутність цього поняття полягає в тому, що межі доказування – це межі доказової 

діяльності, що забезпечують певний обсяг знань суб’єкта доказування про 

обставини кримінального правопорушення, з приводу якого здійснюється 

кримінальне провадження, і який є достатнім для закінчення кримінального 

процесуального доказування загалом або для прийняття певного процесуального 

рішення чи здійснення певної процесуальної дії, зокрема. Тут йдеться не про межі 

того, що підлягає доказуванню, а про межі тієї діяльності, яка утворює зміст 

процесу доказування. 

Другий аспект меж доказування відображає обсяг тієї діяльності, яка утворює 

зміст процесу доказування, і є необхідною для встановлення наявності чи 
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відсутності обставин, що кримінальним процесуальним законом пов’язуються із 

ухваленням як підсумкових, так і проміжних процесуальних рішень протягом усього 

кримінального провадження. 

Третій аспект меж доказування полягає в тому, що для з’ясування моменту 

досягнення зазначених вище меж доказової діяльності можуть використовуватися 

різноманітні критерії, якими можуть бути окремі зазначені вище підходи науковців 

до розуміння меж доказування. Це, зокрема: – певна сукупність доказів, достатня 

для висновку про дослідження всіх обставин предмета доказування, – тут критерієм 

досягнення меж доказування є кількісний показник доказової діяльності. Зрозуміло, 

що цей показник не має й не може мати якогось цифрового значення; він 

визначається через термін «сукупність доказів». А це означає, що жоден окремий 

доказ (наприклад, показання про визнання особою своєї винуватості) не є достатнім 

для висновку про доказаність тієї чи іншої обставини, бо достатньою може бути 

лише їх сукупність; – дослідження всіх можливих версій; проведення необхідних 

слідчих (розшукових) і судових дій, – тут знову можна говорити про певний 

кількісний характер доказування, однак акцент робиться не на отриманих 

результатах (доказах), а на шляхах, які до них ведуть; – ступінь точності знань про 

обставини, що підлягають доказуванню, їх достовірність або ймовірність – тут в 

основу визначення моменту досягнення меж доказування покладається якісний 

показник. Такі знання не повинні бути суперечливими між собою, повинні 

перебувати у взаємозв’язку й давати можливість для формулювання однозначних 

висновків. Допоки є суперечливі знання про ті чи інші обставини, висновок про їх 

доказаність є сумнівним, що означає недосягнення необхідних меж доказування й 

необхідність продовження його здійснення. 

Слід звернути увагу, що в практичній діяльності межі доказування мають 

важливе значення, навіть не зважаючи на високий рівень абстрактності цього 

поняття та більшого його обговорення в наукових працях. Як цілком слушно з цього 

приводу наголошено в науковій літературі, правильне усвідомлення сторонами меж 

доказування у кримінальному провадженні забезпечує необхідну повноту 
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з’ясування обставин, що входять до предмета доказування, а також убезпечує 

використання для цієї мети тільки допустимих доказів і лише в тому обсязі, який 

необхідний для достовірних висновків у кримінальному провадженні [231, c. 55].  

Тим часом, як слушно підкреслює О.С. Старенький, звуження меж 

доказування призводить до того, що окремі обставини кримінального провадження 

недостатньо або не в повній мірі досліджуються і, як наслідок, з’являються 

прогалини у встановленні тих чи інших обставин злочину, що не дозволяє всебічно, 

повно і неупереджено здійснювати розслідування у кримінальному провадженні, 

розглядати його під час судового розгляду та приймати відповідне законне та 

обґрунтоване процесуальне рішення. Необґрунтоване розширення меж доказування 

зумовлює отримання таких доказів, які вже достовірно встановлені або інформації, 

яка взагалі може не стосуватися відповідного кримінального провадження, що, у 

свою чергу, призводить до затягування досудового розслідування та судового 

розгляду та негативно впливає на учасників кримінального провадження [221, c. 6–

7].  

Відтак безумовно слід розуміти різницю між предметом доказування та його 

межами, адже, як ми вже звертали увагу, предмет доказування з урахуванням 

конкретного складу кримінального правопорушення уточнюється й деталізується на 

фоні загальної моделі, визначеної у ч. 1 ст. 91 КПК України.  

За справедливим твердженням С.Ф. Денисюка, предмет доказування – це 

сукупність пошукових фактів, а межі – ступінь достатності і достовірності системи 

доказів, що дозволяє зробити єдиний і неспростовний підсумок як по кожному 

елементу доказування, так і в провадженні в цілому, при цьому, коли говорити про 

межі доказування, то вони характеризуються повним, всебічним і об’єктивним 

дослідженням всіх обставин справи [45, c. 229]. Тобто під сукупністю пошукових 

фактів слід розуміти як обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному 

провадженні (ч. 1 ст. 91 КПК України), так і обставини, що підлягають додатковому 

встановленню, безпосереднє визначення яких уже конкретизується й деталізується з 
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урахуванням вчиненого кримінального правопорушення, а також стосовно підстав 

і умов ухвалення конкретного процесуального рішення. 

Порівнюючи поняття предмета доказування та меж доказування, М.В. Дєєв 

говорить про їхнє співвідношення між собою як мети і засобу, що вказує на 

висновок: ці поняття з різних боків характеризують одне й те саме явище. Так, межі 

доказування вказують на нього шляхом окреслення певних меж, у яких знаходиться 

позначуване явище, а достатність доказів вказує на це ж явище, характеризуючи 

його суть, зміст. Межі доказування немовби виділяють, виокремлюють зі всієї 

гіпотетично можливої сукупності доказів саме достатню їх сукупність, 

відмежовуючи її, з одного боку, від недостатньої сукупності доказів, а з іншого – від 

надмірної. Саме між цими двома межами і знаходиться достатня сукупність доказів 

[48, c. 46]. Але, на нашу думку, межі доказування в цьому відношенні не підлягають 

тлумаченню як засіб, оскільки він спрямований на отримання чогось, є 

інструментом, а межі доказування є абстрактною категорією, яка, базуючись на 

предметі доказування, дозволяє уповноваженим суб’єктам зробити висновок про 

наявність чи відсутність підстав і умов для ухвалення певного процесуального 

рішення.  

Варто зауважити, що сам законодавець у питанні нормативного найменування 

рівня встановлення фактів і обставин у сфері доказування використовує різні 

поняття: «обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні» 

(ст. 91 КПК України), «обставини, що мають значення для кримінального 

провадження» (ч. 2 ст. 91 КПК України), «обставини, що підлягають встановленню» 

(статті 485, 505 КПК України), «з’ясування обставин вчинення суспільно 

небезпечного діяння та особи неповнолітнього» (ч. 2 ст. 499 КПК України) тощо. 

Очевидно, що в усіх цих випадках йдеться саме про доказування відповідних 

обставин, оскільки навряд чи можливим є встановлення необхідних обставин за 

допомогою даних, які не є доказами, зважаючи на те, що встановлені обставини 

можуть стати фактичними підставами для прийняття важливих процесуальних 

рішень. 



 42 

Такий підхід загалом притаманний і правозастосовній практиці, зокрема й 

опитані в рамках цього дослідження практичні працівники переважною більшістю 

(більше 78%, і серед них найбільше судді – 88,4%) демонструють відповідне 

розуміння сутності понять «доказування», «встановлення», «з’ясування» обставин у 

контексті доказової діяльності (див. Додаток А). 

Підтвердженням такого висновку є, зокрема положення ст. 92 КПК України 

щодо обов’язку доказування. Так, у цій статті йдеться про обов’язок доказування не 

тільки обставин, передбачених ст. 91 КПК України (тобто обставин, які підлягають 

доказуванню), а й належності та допустимості доказів (ч. 2). 

Отже, окрім обставин, зазначених у статтях 91, 485, 505 КПК України, 

зокрема слідчий, прокурор, зобов’язані доказувати й інші обставини, що є 

підставами для прийняття процесуальних рішень. І ці рішення далеко не завжди 

безпосередньо стосуються так званого «головного факту» – наявності чи відсутності 

події кримінального правопорушення та вини обвинуваченого у його вчиненні. 

Так, О.В. Баганець досліджуючи питання предмета доказування стороною 

обвинувачення прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 

вигоди службовою особою у досудовому розслідуванні, виділяє у ньому обставини 

головного факту, до яких відносить: подію цього злочину; винуватість 

підозрюваного у його вчиненні, форму вини, мотив і мету, а також доказові факти, 

до яких він відносить усі інші обставини загального предмета доказування, 

встановлені у ч. 1 ст. 91 КПК України [9, c. 9–10]. 

До числа таких рішень, зокрема, належать і рішення слідчого судді, що 

ухвалюються за результатами розгляду ним клопотань сторони обвинувачення. Так, 

відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального 

провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони 

посилаються. Під час розгляду питання про застосування запобіжних заходів 

слідчий, прокурор повинні довести наявність передбачених законом ризиків, а 

також те, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних 
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заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м’яких 

запобіжних заходів, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або 

ризикам (ч. 3 ст. 176 КПК України) [102]. 

Так само потребує доказування відповідних обставин і встановлення підстав 

для прийняття рішень, що належать до компетенції слідчого та прокурора. 

Наприклад, фактичні підстави затримання уповноваженою службовою 

особою, що закріплені у чинному КПК України, встановлення яких вимагає від 

уповноваженої службової особи глибокого аналізу відповідних обставин, 

доказування фактичних підстав затримання [98, с. 456; 277, с. 100].  

Виходячи з викладеного, слід погодитись із концептуальним положенням, 

відповідно до якого, усе, що підлягає пізнанню у кримінальному процесі, має бути 

доказано у встановленому законом порядку, тобто включене до предмета 

доказування… і навпаки, усе, що належить до предмета доказування, має бути 

належним чином пізнане та засвідчене за допомогою доказів [82, с. 50]. Як вказує 

В.Г. Гончаренко, ми повинні твердо пам’ятати, що кримінальне судочинство 

побудовано на юридичному доказуванні, як окремому випадку загальнолюдського 

пізнання, в результаті якого повинна бути встановлена об’єктивна істина щодо 

наявності чи відсутності в діянні особи, відносно якої проводилось судочинство, 

складу злочину [35, с. 121]. 

А значить у широкому значенні поняття предмета доказування та предмета 

пізнання у кримінальному провадженні слід розглядати як тотожні. Відповідно і 

межі доказування є межами пізнання відповідних обставин. 

Слід звернути увагу і на те, що навіть окремі з обставин, передбачених ч. 1 

ст. 91 КПК України, які визначаються у теорії кримінального процесу як предмет 

доказування (передбачена законом сукупність обставин, які підлягають 

обов’язковому встановленню у кожній кримінальній справі з метою її правильного 

вирішення [223, с. 32]), не завжди підлягають обов’язковому доказуванню у 

кожному кримінальному провадженні. 
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Так, не у кожному кримінальному провадженні доказуються обставини, що 

є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового 

характеру (а лише у кримінальному провадженні про застосування до юридичних 

осіб заходів кримінально-правового характеру), обставини, що є підставою для 

звільнення від кримінальної відповідальності (лише у випадках, передбачених 

законом України про кримінальну відповідальність) тощо. 

І у цьому аспекті цілком справедливою та обґрунтованою видається позиція 

В.Г. Гончаренка щодо визнання предметом доказування у кримінальному 

судочинстві фактичного складу злочину, який є підставою кримінальної 

відповідальності особи, і у свою чергу, встановлюється за визначеними в КПК 

процедурами шляхом виявлення й дослідження фактів і обставин, які створюють 

неспростовну систему доказів, що охоплюють повною мірою склад злочину та інші 

дані, необхідні для прийняття остаточного рішення у справі [35, с. 121–122]. 

Таким чином, встановлення обставин, які мають значення для кримінального 

провадження, як мета доказування, обумовлює необхідність здійснення доказування 

фактичних підстав і умов ухвалення будь-яких процесуальних рішень. Отже, 

доказування у кримінальному провадженні здійснюється в межах обставин, які є 

необхідними та достатніми для прийняття процесуальних рішень [218, с. 102–103]. 

Відтак можна стверджувати, що поняття меж доказування за своїм обсягом 

ширше від предмета доказування, оскільки перше поширюється і застосовується 

поза межами ст. 91 КПК України, зокрема щодо встановлення інформації, що має 

значення для кримінального провадження.  

Так само поняття меж доказування не слід ототожнювати із поняттям 

стандартів доказування, яке є суміжне межам доказування, однак більш широким.  

Стандарти доказування, як зазначає Х.Р. Слюсарчук, забезпечують рівень 

переконання (переконаності), необхідний для ухвалення обвинувального вироку або 

прийняття іншого поточного чи підсумкового рішення у кримінальному 

провадженні не на користь сторони захисту (встановлюють певні «межі/рамки» у 

кримінальному провадженні, по досягненню, виконанню яких може бути прийняте 
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рішення не на користь особи) [201, c. 19]. При цьому, автор акцентує увагу на 

необхідності відмежування стандарту доказування від меж доказування, вказуючи, 

що межі доказування в кримінальному провадженні, характеризуючи глибину 

дослідження об’єкта пізнання, є однією з умов виконання стандарту доказування як 

критерію достовірності результату судового пізнання. Тому, незважаючи на те, що 

поняття «стандарт доказування» відносно рідко використовується в національній 

процесуальній науці, не слід його замінювати (а тим більше ототожнювати) з 

поняттям «межі доказування» [200, c. 224].  

Поряд із тим, коли ми говоримо про глибину доказування обставин, 

передбачених ч. 1 ст. 91 КПК України, варто звернутись до положень ст. 62 

Конституції України, де зазначено, що обвинувачення не може ґрунтуватися на 

припущеннях, а всі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. 

Деталізація цієї норм-вимоги знаходить своє відображення в положеннях ст. 17 КПК 

України, де встановлено, що 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. А усі сумніви 

щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи [86].  

Таким чином, слід погодитись із В.В. Вапнярчуком у тому, що «межі 

доказування» – поняття досить суб’єктивне, адже їх визначення залежить від 

певного суб’єкта доказування, обставин, які треба встановити в конкретному 

кримінальному провадженні на тому чи іншому його етапі. Однак належне 

розуміння сутності меж доказування й моменту їх досягнення є важливим для 

характеристики доказової діяльності суб’єктів доказування. Практичне значення 

дослідження меж доказування пояснюється потребою розуміння його суб’єктами 

важливості їх правильного визначення. Адже безпідставне звуження цих меж у 

кримінальному провадженні може призвести до того, що деякі обставини предмета 

доказування будуть досліджені недостатньо. Безпідставне ж розширення меж 

доказування може свідчити про невиправдану надмірність інформації без ознак 

належності та достовірності [21, с. 102]. 
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Виходячи з того, що встановлення обставин, які мають значення для 

кримінального провадження, як мета доказування, обумовлює необхідність 

здійснення доказування фактичних підстав і умов ухвалення будь-яких 

процесуальних рішень, а отже, доказування у кримінальному провадженні 

здійснюється в межах обставин, які є необхідними та достатніми для прийняття 

процесуальних рішень, достатність доказів на момент ухвалення того чи іншого 

процесуального рішення означає повне дослідження (що є об’єктивно можливим на 

цей момент) та доведення наявності/відсутності усіх обставин, які відповідно до 

закону є фактичними підставами та умовами його прийняття. 

Отже, межі доказування у загальному виді можна представити як такий обсяг 

доказової діяльності (збирання, перевірки та оцінки доказів), що забезпечує 

достатність доказів для встановлення елементів предмета доказування, фактичних 

підстав і умов ухвалення процесуальних рішень.  

Більшість науковців з огляду за загальні завдання кримінального 

провадження, а значить і на спільність предмета доказування, вважають, що межі 

доказування для стадій досудового розслідування і судового розгляду є спільними, 

однак практично можуть бути ширшими на досудовому слідстві, ніж у суді, і 

навпаки [146, с. 106; 229, с. 70; 15, с. 194; 78, с. 40]. 

Саме останній підхід до вирішення цього питання, на погляд В.В. Вапнярчука, 

є правильним. Як вказує автор, незважаючи на те, що під час судового розгляду, 

який здійснюється відповідно до таких загальних засад кримінального провадження, 

як змагальність (ст. 22 КПК України), безпосередність дослідження доказів (ст. 23 

КПК України), гласність і відкритість (ст. 27 КПК України) і за участю всіх 

заінтересованих в результатах кримінального провадження осіб, дійсно можна вести 

мову про більш високий рівень доказування (встановлення достовірності обставин, 

які підлягають доказуванню, досягнення упевненості в доброякісності доказів), 

вважаємо, що це не дає підстав для висновку про ширші межі доказування на цій 

стадії. Адже вони можуть і не змінюватись. Незмінність меж доказування під час 
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судового розгляду свідчить про якісне досудове розслідування і навпаки, якщо 

така зміна матиме місце, це може свідчити про зворотне [21, c. 103]. 

Межі доказування безпосередньо вказують на кінцевий результат проведеної 

пізнавальної діяльності. Вони характеризують не лише рівень (ступінь) одержаних 

знань про обставини, які мають значення для кримінального провадження, а й 

визнають мету, що при цьому досягається. А отже необхідним є аналіз 

співвідношення меж із предметом і метою доказування у кримінальному 

провадженні. 

 

1.3. Співвідношення меж із предметом і метою доказування у 

кримінальному провадженні 

 

Слід зазначити, що із розвитком процесуальної форми, зміною кримінального 

процесуального законодавства та практики його застосування, змінюються й засоби 

та способи доказування, трансформується його мета і безпосередні завдання на тій 

чи іншій стадії кримінального провадження.  

Так, у процесі реформування сфери кримінальної юстиції, що здійснюється 

протягом останнього десятиліття в Україні, зазнали перегляду відносно сталі до того 

часу уявлення, а відповідно і нормативні положення щодо мети кримінального 

процесуального доказування, меж активності суду як суб’єкта доказування у 

кримінальному провадженні, меж доказування при ухваленні тих чи інших 

процесуальних рішень, тощо. 

Водночас, як вказується у процесуальній літературі, сьогодні в процесі 

швидкоплинних реформ все частіше виникає конкуренція правових норм, 

спостерігається як ерозія процесуальної форми, так і створення штучних 

бюрократичних процедур. Дуже багато проблем доказового права залишилося як у 

спадщину від законодавства минулого, так і з’явилося у зв’язку з недосконалістю 

багатьох новацій КПК України [230, c. 3]. 
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Однією із таких є проблема співвідношення меж доказування з іншими 

категоріями доказового права у кримінальному провадженні, насамперед предметом 

і метою доказування, необхідність та актуальність наукового дослідження якої 

обумовлюється низкою факторів. 

Так, поняття «межі доказування», як ми вже зазначали, не має постійного та 

загальновизнаного змісту у теорії кримінального процесу і, зазвичай, пов’язується із 

категоріями предмета та мети кримінального процесуального доказування. 

Концептуальна зміна останньої, у свою чергу, обумовлює необхідність перегляду 

поняття та змісту меж доказування.  

Традиційний підхід до вирішення цього питання є доволі простим: зважаючи 

на те, що відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, 

перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для 

кримінального провадження, межі доказування у кожному конкретному 

кримінальному провадженні мають визначатись з урахуванням предмета 

доказування та інших обставин, що мають значення для цього кримінального 

провадження. 

Разом із тим, змістовна відмінність понять предмета доказування (обставин, 

які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні) і обставин, які мають 

значення для кримінального провадження, не дозволяє з достатньою чіткістю 

визначити межі доказування у конкретному кримінальному провадженні. 

До того ж, проблема встановлення меж доказування у кожному випадку 

прийняття процесуального рішення навряд чи може вирішуватись у відриві від 

розуміння мети та соціального призначення кримінального провадження загалом і 

кримінального процесуального доказування, як його основного змісту, зокрема. 

Традиційно у теорії, науці кримінального процесу межі доказування 

визначаються як сукупність доказів, що відображає глибину дослідження обставин 

предмета доказування, є достатньою для встановлення його обставин. 

Передумовою такого розуміння меж доказування, вочевидь, виступили 

відповідні положення теорії кримінального процесу (оскільки КПК України 1960 

року прямо не закріплював критерії оцінки доказів), а згодом і положення 
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кримінального процесуального закону (ч. 1 ст. 94 КПК України) щодо достатності 

доказів як критерію оцінки їх сукупності. 

Аналіз наведених та інших визначень меж доказування, а також змісту їх 

співвідношення із предметом і метою доказування залишає відкритим питання щодо 

того, чи є межі доказування межами власне доказування (у контексті предмета 

доказування як обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному 

провадженні, встановлених ч. 1 ст. 91 КПК України), чи межами доказування як 

встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження (у 

контексті мети кримінального процесуального доказування, визначеної у ч. 2 ст. 91 

КПК України)? 

Формулювання відповіді на це питання, вочевидь, передбачає необхідність 

з’ясування співвідношення понять «обставини, які підлягають доказуванню у 

кримінальному провадженні» і «обставини, які мають значення для кримінального 

провадження». 

Насамперед, варто зауважити, що сам законодавець у питанні нормативного 

найменування рівня встановлення фактів і обставин у сфері доказування 

використовує різні поняття: «обставини, які підлягають доказуванню у 

кримінальному провадженні» (ст. 91 КПК України), «обставини, що мають значення 

для кримінального провадження» (ч. 2 ст. 91 КПК України), «обставини, що 

підлягають встановленню» (статті 485, 505 КПК України), «з’ясування обставин 

вчинення суспільно небезпечного діяння та особи неповнолітнього» (ч. 2 ст. 499 

КПК України) тощо. 

Очевидно, що в усіх цих випадках йдеться саме про доказування відповідних 

обставин, оскільки навряд чи можливим є встановлення необхідних обставин за 

допомогою даних, які не є доказами, зважаючи на те, що встановлені обставини 

можуть стати фактичними підставами для прийняття важливих процесуальних 

рішень. 

Підтвердженням такого висновку є, зокрема положення ст. 92 КПК України 

щодо обов’язку доказування. Так, у цій статті йдеться про обов’язок доказування не 
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тільки обставин, передбачених ст. 91 КПК України (тобто обставин, які 

підлягають доказуванню), а й належності та допустимості доказів (ч. 2). 

Отже, окрім обставин, зазначених у статтях 91, 485, 505 КПК України, 

зокрема слідчий, прокурор, зобов’язані доказувати й інші обставини, що є 

підставами для прийняття процесуальних рішень. І ці рішення далеко не завжди 

безпосередньо стосуються так званого «головного факту» – наявності чи відсутності 

події кримінального правопорушення та вини обвинуваченого у його вчиненні. 

До числа таких рішень, зокрема, належать рішення слідчого судді, що 

ухвалюються за результатами розгляду ним клопотань сторони обвинувачення. Так, 

відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального 

провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони 

посилаються. Під час розгляду питання про застосування запобіжних заходів 

слідчий, прокурор повинні довести наявність передбачених законом ризиків, а 

також те, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних 

заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м’яких 

запобіжних заходів, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або 

ризикам (ч. 3 ст. 176 КПК України) [102]. 

Так само потребує доказування відповідних обставин і встановлення підстав 

для прийняття рішень, що належать до компетенції слідчого та прокурора. 

А значить у широкому значенні поняття предмета доказування та предмета 

пізнання у кримінальному провадженні слід розглядати як тотожні. Відповідно і 

межі доказування є межами пізнання відповідних обставин [213, с. 148]. 

І у цьому аспекті цілком справедливою та обґрунтованою видається позиція 

В. Г. Гончаренка щодо визнання предметом доказування у кримінальному 

судочинстві фактичного складу злочину, який є підставою кримінальної 

відповідальності особи, і у свою чергу, встановлюється за визначеними в КПК 

процедурами шляхом виявлення й дослідження фактів і обставин, які створюють 
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неспростовну систему доказів, що охоплюють повною мірою склад злочину та 

інші дані, необхідні для прийняття остаточного рішення у справі [35, с. 121–122]. 

Отже, встановлення обставин, які мають значення для кримінального 

провадження, як мета доказування, обумовлює необхідність здійснення доказування 

фактичних підстав ухвалення будь-яких процесуальних рішень [220, с. 183]. 

Водночас, на тлі широкого розуміння поняття предмета доказування як 

тотожного поняттю предмета пізнання у кримінальному провадженні варто 

відзначити, що предмет доказування на відміну від предмета пізнання у вузькому 

значенні належить до числа тих положень, які визначають конкретну, безпосередню 

практичну спрямованість кримінального процесуального доказування. 

Адже правильне встановлення змісту предмета доказування забезпечує 

цілеспрямованість і плановість у здійсненні кримінальної процесуальної діяльності, 

спрямовує зусилля відповідних суб’єктів на встановлення саме тих обставин, які 

мають правове значення для прийняття рішення як по суті кримінального 

провадження, так і рішення проміжного характеру. 

Співставлення фактично встановлених у кримінальному провадженні 

обставин з тими, що підлягають доказуванню, дозволяє зробити висновок про 

досягнення мети доказування, повноту та всебічність проведеного досудового 

розслідування чи судового розгляду, визначити обсяг обвинувачення та його 

правову кваліфікацію. Іншими словами, предмет доказування – це, так би мовити, 

інформаційна система, що керує діяльністю відповідних посадових осіб та учасників 

кримінального провадження щодо виявлення та збирання доказової інформації, 

необхідної для вирішення завдань кримінального провадження [111, с. 91–92]. 

Предмет доказування також має важливе значення для розробки складних (в 

межах конкретного досудового розслідування чи судового розгляду) та простих (в 

межах конкретної слідчої (розшукової) чи судової дії) тактичних комбінацій. Не 

менш важливим є предмет доказування в окремій методиці розслідування, а також 

під час розробки відповідної криміналістичної характеристики механізму вчинення 

кримінального правопорушення певного виду. 
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Зважаючи на таке значення предмета доказування у кримінальному процесі 

та криміналістиці, чітке уявлення щодо його змісту у кожному конкретному випадку 

пізнання відповідних обставин забезпечує необхідне та достатнє встановлення 

фактичних підстав і умов ухвалення процесуальних рішень. 

Саме у такому вузькому значенні обставини предмета доказування 

виділяються з-поміж усіх обставин, що мають значення для кримінального 

провадження. 

Усі обставини, що входять до предмета доказування, мають кримінально-

правове та кримінально-процесуальне значення для кримінального провадження, 

його вирішення по суті. Однак не все, що досліджується під час кримінального 

провадження, має таке значення. 

Так, у ч. 1 ст. 91 КПК сформульовано перелік фактичних обставин, які 

підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. За змістом закону вони 

мають бути встановлені у будь-якому кримінальному провадженні незалежно від 

виду кримінального правопорушення, характеристик його суб’єкта, тощо. 

Невстановлення тієї чи іншої фактичної обставини з числа перерахованих у ч. 1 ст. 

91 КПК допускається лише у разі, якщо це обумовлюється обставинами самого 

кримінального правопорушення (наприклад, відсутні обставини, що обтяжують 

покарання) або обставинами кримінального провадження (наприклад, відсутні 

процесуальні витрати). 

Незважаючи на закінчення досудового розслідування у певній формі, 

наприклад, зверненням до суду з обвинувальним актом, предмет доказування, 

сформульований законодавцем, зобов’язує слідчого, прокурора дослідити також 

наявність чи відсутність обставин, які виключають кримінальну відповідальність 

або є підставою закриття кримінального провадження, або є підставою для 

звільнення від кримінальної відповідальності або покарання (п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК). 

У ч. 2 ст. 91 КПК законодавець розкриває зміст процесу доказування і 

визначає його мету більш широко, ніж встановлення фактичних обставин предмета 

доказування, тобто обставин, сформульованих у ч. 1 ст. 91 КПК. Йдеться про 
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встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, 

тобто не тільки для прийняття підсумкового процесуального рішення, а й для усіх 

поточних процесуальних актів досудового та судового провадження. 

На наше переконання, предмет доказування утворюють не всі обставини, 

встановлення яких має будь-яке значення, а саме ті, від яких залежить прийняття 

процесуального рішення, тобто ті, які мають кримінально-правове та кримінально-

процесуальне значення і відповідно мають статус фактичних підстав і умов його 

ухвалення. 

На наш погляд, до предмета доказування у вузькому значенні не відносяться 

багаточисленні обставини, що досліджуються під час здійснення кримінального 

провадження, наприклад, факти і обставини, що мають відношення до перевірки та 

оцінки конкретних доказів; факти бездіяльності слідчого, прокурора як приводи до 

подання скарг; явка учасників судового провадження, а також усі інші факти, що 

мають допоміжне значення. У контексті виконання конкретних процесуальних дій 

вони, безумовно, повинні досліджуватись, однак самі по собі не можуть виступати 

підставами для прийняття процесуальних рішень, тим більше тих, які мають 

кримінально-правове значення. 

З вищевикладеного випливає, що предмет доказування у вузькому значенні і 

обставини, що мають значення для кримінального провадження, не можна 

ототожнювати. Такий висновок можна зробити виходячи і з аналізу нормативно 

закріпленого поняття доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами є 

фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких 

слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність 

фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та 

підлягають доказуванню. 

Нормативно закріплений перелік фактичних обставин, які утворюють предмет 

доказування, у кожному конкретному випадку повинен бути конкретизований 

стосовно особливостей того чи іншого кримінального провадження. 
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Деякі з цих особливостей, що обумовлюються, насамперед, 

характеристиками суб’єкта кримінального правопорушення, враховані 

законодавцем. Так, на тлі загального предмета доказування (ч. 1 ст. 91 КПК 

України), виділяється особливий предмет доказування у кримінальному 

провадженні щодо неповнолітніх (ст. 485 КПК України), у кримінальному 

провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру (ст. 505 

КПК України). 

Водночас, особливості встановлення події кримінального правопорушення 

певного виду обумовлюють необхідність розгляду питання про встановлення не 

тільки загального, особливого, а й конкретного предметів доказування. 

Під час розслідування кримінальних правопорушень та судового розгляду 

кримінального провадження слідчі, прокурори та судді стикаються з необхідністю 

встановлення обставин конкретного кримінального правопорушення і його 

кваліфікації за відповідною статтею кримінального закону. Знання не лише 

обставин, які підлягають обов’язковому встановленню у кримінальному 

провадженні незалежно від його специфіки, а й врахування особливостей кожного 

окремого кримінального провадження – запорука успішної роботи органів 

досудового розслідування та суду. Не менш важливе значення знання таких 

обставин має і для сторони захисту. 

Викладене підтверджується й даними, одержаними в результаті проведеного 

анкетування, відповідно до яких фактично абсолютна кількість респондентів (91,4% 

слідчих, 97,3% прокурорів, 100% адвокатів і суддів) враховують під час 

встановлення обставин, які підлягають доказуванню, особливості кожного окремого 

кримінального провадження додатково до тих обставин, які підлягають 

обов’язковому встановленню у кримінальному провадженні незалежно від його 

специфіки (див. Додаток А).  

Матеріалістична філософія визнає, що в дійсності мають місце лише окремі 

речі, що мають особливі властивості, ознаки, відмінні від властивостей і ознак 

інших окремих речей і явищ. Індивідуальні, неповторні, притаманні тільки йому 
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характерні ознаки – відмінна особливість кожного одиничного. Разом з тим у 

кожному окремому предметі, явищі є загальні властивості, характерні й для інших 

матеріальних об’єктів. Ці загальні властивості слугують основою формування 

загальних понять. Загальне і окреме, таким чином, знаходиться у діалектичному 

взаємозв’язку [269, с. 116].  

Такий взаємозв’язок загального і окремого утворює філософське підґрунтя 

розмежування обставин, зазначених у ч. 1 ст. 91 КПК України, і обставин, які 

встановлюються у кожному конкретному кримінальному провадженні. 

Як і будь-яке загальне поняття, предмет доказування охоплює найбільш 

суттєві, родові ознаки окремого. Абстрагуючись від конкретних форм злочинних 

проявів, загальне поняття предмета доказування включає в себе найбільш суттєві 

ознаки, що дозволяють не тільки відновити подію, що відбулась, а й встановити 

кримінально-правові ознаки, що характеризують цю подію як кримінальне 

правопорушення. 

На наш погляд, очевидним є те, що для розуміння кола тих обставин, які 

мають бути встановлені у конкретному кримінальному провадженні, визначальне 

значення мають норми кримінального права, саме на їх підставі виникає можливість 

реалізації абстрактних приписів ч. 1 ст. 91 КПК України у конкретику юридичного 

складу кримінального правопорушення певного виду. Адже сформульований 

законодавцем предмет доказування структурно повторює елементи складу 

кримінального правопорушення за наявності ряду інших обставин. 

Загальний та особливий предмет доказування, як абстрактна, нормативна 

модель, є однаковим для усіх кримінальних проваджень. У кожному випадку 

повинні бути встановлені наявність чи відсутність події кримінального 

правопорушення, винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального 

правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального 

правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушення і т.д. 

У кожному кримінальному провадженні щодо неповнолітнього додатково мають 
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бути встановлені умови життя та виховання неповнолітнього, наявність дорослих 

підбурювачів і т.д. 

Між тим групові та індивідуальні ознаки кожного кримінального 

правопорушення та необхідність здійснення доказування у відповідних межах 

обумовлюють наповнення предмета доказування власним індивідуальним змістом.  

У свою чергу, встановлення фактичних обставин конкретного кримінального 

провадження відбувається стосовно з’ясування обставин, зазначених у ч. 1 ст. 91 

КПК України. Розслідування конкретного кримінального правопорушення пов’язане 

із встановленням конкретних, тільки йому притаманних обставин. Виходячи з цього, 

предмет доказування у кожному кримінальному провадженні є одиничним і за своїм 

змістом неповторним. Однак ця обставина не заперечує зв’язку конкретного 

предмета дослідження із загальним предметом доказування, оскільки в конкретному 

кримінальному провадженні знаходять своє відображення обставини, що, у свою 

чергу, характеризують будь-яке кримінальне провадження. 

Індивідуалізація предмета доказування у конкретному провадженні 

здійснюється з урахуванням вимог диспозиції статті КК України, за якою 

кваліфікується діяння, що підлягає доказуванню [98, с. 241]. 

Загальне разом із окремим створює взаємодіючу єдність. Конкретне 

вираження такої єдності фіксується в категорії особливого: особливе – це те, що 

відрізняє цей предмет, явище від інших, тих, з якими відбувається порівняння. 

Особливість предмета доказування може проявлятись як у конкретному 

предметі доказування, оскільки особливе є формою прояву загальних 

закономірностей в окремих явищах, так і у загальному предметі доказування тоді, 

коли загальне вказує на відмінність об’єктів порівняння. У цьому випадку особливе 

виступає як загальне відносно конкретного і як менш загальне відносно більш 

загального. Такими особливими предметами доказування є: предмет доказування у 

кримінальному провадженні щодо неповнолітніх (ст. 485 КПК України), а також 

обставини, що підлягають встановленню при провадженні про застосування 

примусових заходів медичного характеру (ст. 505 КПК України).  



 57 

Так, до змісту предмета доказування у кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх, що зазначений у ст. 485 КПК України, крім обставин, зазначених у 

ст. 91 КПК України, також входять повні і всебічні відомості про особу 

неповнолітнього (вік, стан здоров’я та загального розвитку неповнолітнього, тощо), 

ставлення неповнолітнього до вчиненого ним діяння, умови його життя та 

виховання, наявність дорослих підбурювачів та інших співучасників кримінального 

правопорушення [102]. 

Предмет доказування у кримінальному провадженні про застосування 

примусових заходів медичного характеру також має особливості, що визначаються 

характером психічного стану особи в момент вчинення суспільно небезпечного 

діяння чи після його вчинення. У зв’язку з цим закон передбачає з’ясування 

обставин вчиненого діяння, характеру і розміру шкоди, завданої цим діянням, 

наявності у особи розладу психічної діяльності. Не досліджується винуватість 

особи, що вчинила діяння, оскільки це пов’язано з інкримінуванням особі певних 

дій, зміст яких вона не усвідомлює і не може керувати ними. 

Таким чином, можна дійти висновку, що обставини, які зазначені у ч. 1 ст. 91 

КПК України, стосуються будь-якого кримінального правопорушення, однак є 

очевидним, що відносно кожного зі складів кримінального правопорушення, при 

здійсненні доказування у необхідних межах, вони набувають певних особливостей, 

що орієнтують на ті ознаки, які є характерними для конкретного складу 

кримінального правопорушення і необхідними для його відмежування від суміжних 

складів. Такі обставини предмета доказування можуть бути визначені, зокрема у 

кримінальних провадженнях про вбивства, хуліганство, ухилення від сплати 

податків, зборів (обов’язкових платежів), дорожньо-транспортні пригоди і т.п. 

Отже, враховуючи вищевикладене, можна дійти висновку про обґрунтованість 

розмежування загального, особливого та конкретного (локального) предметів 

доказування.  

Загальний предмет доказування утворює сукупність встановлених 

кримінальним процесуальним законом фактичних обставин, що мають кримінально-
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правове і кримінально-процесуальне значення, наявність чи відсутність яких має 

бути доказана у кожному кримінальному провадженні з метою його вирішення по 

суті (обставини, передбачені ч. 1 ст. 91 КПК України). 

Особливий предмет доказування утворює сукупність встановлених 

кримінальним процесуальним законом фактичних обставин загального предмета 

доказування, а також тих обставин, що мають кримінально-правове і кримінально-

процесуальне значення у певному виді кримінального провадження відповідно до 

його особливостей з метою вирішення його по суті (зокрема, обставини, передбачені 

статтями 485, 505 КПК України). 

Конкретний (локальний) предмет доказування утворює сукупність 

встановлених кримінальним процесуальним законом фактичних обставин 

загального (а в окремих випадках і особливого) предмета доказування, а також тих 

обставин, що мають кримінально-правове і кримінально-процесуальне значення 

фактичних підстав і умов ухвалення певного виду процесуальних рішень у 

кримінальному провадженні про кримінальне правопорушення певного виду з 

метою вирішення його по суті (наприклад, предмет доказування у кримінальному 

провадженні про вбивства, про вимагання, про порушення правил безпеки 

дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними 

засобами). 

Конкретний предмет доказування є специфічним, у ньому містяться усі 

фактичні обставини, що характеризують подію як кримінальне правопорушення 

певного виду, є фактичними підставами та умовами ухвалення певного виду 

процесуальних рішень, а значить і у засобах доказування можна виявити 

особливості, що є характерними для розслідування та судового розгляду такої 

категорії кримінальних правопорушень та ухвалення такого виду процесуальних 

рішень. 

Так, наприклад, досліджуючи процесуальний порядок звільнення від 

кримінальної відповідальності на підставах, передбачених Особливою частиною КК 

України, І.В. Леоненко формулює визначення предмета доказування при прийнятті 
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відповідного рішення, під яким пропонує розуміти сукупність передумов та 

підстав, що підлягають обов’язковому встановленню для вирішення питання в суді 

про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної 

відповідальності [118, с. 5, 8]. 

Варто вказати і на те, що, застосовуючи такий підхід, окремі автори виділяють 

загальний, особливий і конкретний (спеціальний) елементи в межах одного 

предмета доказування. 

Так, О.В. Литвин, виділяє три елементи предмета доказування у судовому 

розгляді угод: 1) загальний елемент (обставини, передбачені ст. 91 КПК України); 

2) особливий елемент (характерний для кримінального провадження на підставі 

обох видів угод); 3) спеціальний елемент (характерний для кримінального 

провадження на підставі угод при примирення) [122, с. 5]. 

Аналізуючи співвідношення предмета та меж доказування при дослідженні 

предмета доказування у кримінальних провадженнях про дорожньо-транспортні 

пригоди, А.М. Анохін формулює певні вихідні правила для встановлення 

оптимальних меж доказування. Зокрема: 

1. Межі доказування залежать від предмета доказування. Він виступає 

своєрідною програмою, відповідно до якої спрямовується пошук необхідних 

доказів. У межі доказування включаються докази, що здатні встановити усі 

обставини предмета доказування. 

2. Обставини кримінального правопорушення мають бути повно, всебічно та 

об’єктивно досліджені. Це є особливо важливим для доказування окремих обставин 

предмета доказування. Вимога всебічності включає в себе не тільки обов’язок 

дослідження усіх без винятків обставин предмета доказування, а й певну їх 

деталізацію з урахуванням ознак диспозиції відповідних кримінально-правових 

норм та специфіки конкретного кримінального провадження. 

Повнота означає наявність необхідної сукупності доказів, достатньої для 

підтвердження обставин, що підлягають доказуванню. Під час розслідування 

кримінального правопорушення та судового розгляду повнота зібраних доказів 
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може бути різною, однак вона має бути такою, щоб забезпечувала необхідну та 

достатню сукупність доказів для прийняття рішення. Об’єктивність представляє 

собою неупереджене, безстороннє дослідження доказів, що підтверджують як 

винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, так і її невинуватість. 

Об’єктивний підхід дозволяє уникнути однобічності розслідування та судового 

розгляду і дослідити обставини справи з максимальною повнотою. 

3. Встановлення меж доказування здійснюється з урахуванням 

загальновідомих фактів, а також презумпцій та преюдицій [5, с. 33–34]. 

Аналогічний підхід до розуміння предмета та меж доказування, а також їх 

співвідношення під час здійснення доказування у кримінальному процесі 

демонструє і О.М. Алексійчук, зауважуючи при цьому, що предмет доказування 

витупає своєрідною програмою, відповідно до якої спрямовується пошук 

необхідних доказів [1, с. 33–34]. 

І дійсно, у процесі встановлення обставин предмета доказування певне 

значення набувають різноманітні факти фізичного, гносеологічного, історичного, 

економічного, соціального, політичного характеру; факти, що стосуються 

закономірностей розвитку природи та суспільства, факти певної суспільної дії тощо. 

Такого роду факти зазвичай називають «загальновідомими» [198, с. 306]. Деякі 

загальновідомі знання, що є результатом пізнання законів розвитку об’єктивного 

світу, використовуються усім людством. До них належать знання, що земля кругла, 

вода мокра, вдень світло, а вночі темно, що людина одночасно не може перебувати в 

двох місцях, тощо. 

У свою чергу, презумпція – це знання, що також впливає на прийняття 

процесуальних рішень. Презумпція не охоплюється межами доказування і не 

входить до предмета доказування, а також не виступає засобом встановлення його 

обставин. Презумпція використовується за умови встановлення фактів, з якими 

закон пов’язує прийняття певних рішень [205, с. 14]. 

Так, зокрема, презумпція невинуватості (ст. 62 Конституції України) не 

входить до предмета доказування, оскільки невинуватість не доказується. Вона 
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презюмується законом. Презумпція невинуватості не виступає засобом 

доказування обставин, від яких залежить вирішення кримінального провадження по 

суті. Її значення полягає у визначенні правового положення підозрюваного, 

обвинуваченого у кримінальному провадженні, а також покладенні обов’язку 

доказування обвинувачення на сторону обвинувачення [26, с. 237–238]. Якщо під 

час досудового розслідування і судового розгляду з дотриманням прав особи буде 

встановлена винуватість обвинуваченого вироком суду, що вступив у законну силу, 

дія презумпції невинуватості припиняється. 

Підставами для звільнення від доказування певних обставин виступають і 

преюдиціально встановлені факти. 

Традиційно, термін «преюдиція» (від лат. praejudicialis – такий, що стосується 

попереднього судового рішення; вирішення питання наперед; заздалегідь прийняте 

рішення) використовується для визначення сукупності обставин, які не потребують 

доказування, оскільки вони вже були встановлені іншим судовим рішенням, що 

набрало законної сили, у раніше розглянутій справі. 

Так, Д.В. Шилін під преюдицією у кримінальному процесі розуміє правило, 

відповідно до якого обставини, встановлені вироком, що вступив у законну силу, 

входять до предмета доказування і визнаються судом, прокурором, слідчим, без 

додаткової перевірки, якщо ці обставини не викликають сумнівів у суду [270, с. 47].  

Не вдаючись до розгляду й аналізу масиву наукових підходів щодо поняття та 

сутності преюдиції у праві загалом, і у кримінальному процесуальному праві 

зокрема, зосередимо увагу на окремих питаннях застосування преюдиції у 

кримінальному провадженні, виходячи із сучасного стану нормативного 

регулювання та судової практики. 

Насамперед, варто зауважити, що на відміну від інших процесуальних 

кодексів України, питання застосування преюдиції у чинному КПК України не 

знайшли свого повного та однозначного нормативного врегулювання. 

У загальному виді питання застосування преюдиції у кримінальному 

провадженні не мають свого нормативного закріплення. У КПК України наявні 
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окремі положення, що фрагментарно регулюють деякі види преюдицій і їх 

використання у кримінальному провадженні (ст. 90, ч. 6 ст. 128, ст. 198, п. 6 ч. 1 

ст. 284 КПК України). 

Як вказує В.В. Вапнярчук, нормативним підґрунтям можливості вирізнення 

серед обставин, які не підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, 

преюдиціальних фактів є положення ст. 90 КПК: «Рішення національного суду або 

міжнародної судової установи, яке набрало сили і ним встановлено порушення прав 

людини і основоположних свобод, гарантованих Конституцією України і 

міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

Україною, має преюдиціальне значення для суду, який вирішує питання про 

допустимість доказів» [18, с. 136]. 

При цьому, не складно помітити, що вказана норма стосується виключно 

питання допустимості/недопустимості доказів. Такий висновок випливає з ряду 

обставин: по-перше, з буквального тлумачення положень ст. 90 КПК України, 

зокрема словосполучення «має преюдиціальне значення для суду, який вирішує 

питання про допустимість доказів»; по-друге, з буквального тлумачення назви ст. 90 

КПК України, зокрема словосполучення «у питаннях допустимості доказів»; по-

третє, із системного розміщення ст. 90, зокрема у § 1 «Поняття доказів, належність 

та допустимість при визнанні відомостей доказами» та послідовного у групі статей 

86–90, що стосуються допустимості/недопустимості доказів [102]. 

Докази, що обґрунтовують порушення прав людини і основоположних свобод, 

гарантованих Конституцією України і міжнародними договорами, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, в раніше винесених 

рішеннях судів України, Міжнародного кримінального суду, ЄСПЛ включаються до 

процедури доказування пізніших проваджень і мають для суду преюдиціальне 

значення, тобто не підлягають повторному дослідженню [99, с. 208]. 

Однак як у теорії, так і практиці кримінального процесу положення ст. 90 

КПК України подекуди тлумачаться й застосовуються значно ширше. 
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Так, В.В. Вапнярчук, аналізуючи положення ст. 90 КПК України, зазначає, 

що судові рішення є значущими для іншого кримінального провадження тому, що в 

них закріплені факти, які мають для нього важливе доказове значення. Тож під 

преюдиціальним значенням судових рішень автор розуміє наявність установлених і 

закріплених у них значущих для кримінального провадження преюдиціальних 

фактів [18, с. 136]. 

Досліджуючи використання цивільно-процесуальних преюдицій у 

кримінальному провадженні, Д.В. Шилін констатує відсутність належного 

нормативного регулювання використання преюдицій у кримінальному процесі, у 

зв’язку із чим у судовій практиці виникають труднощі із обґрунтуванням 

необхідності врахування преюдиціальних фактів, а у деяких випадках у судових 

рішеннях наявні помилкові посилання на преюдиціальність судових рішень [271, 

с. 117]. 

І дійсно, аналіз судових рішень засвідчує, що категорія преюдиціальності 

використовується у судових рішеннях стосовно різноманітних обставин, переважно 

із посиланням на ст. 90 КПК України, тобто із виходом за межі її дії. 

Так, ухвалою від 2 червня 2016 року колегія суддів судової палати у 

кримінальних справах апеляційного суду Харківської області апеляційну скаргу 

засудженого на ухвалу Харківського районного суду Харківської області від 

08.04.2016 р., якою було відмовлено у задоволенні клопотання засудженого про 

зарахування строку тримання в місцях попереднього ув’язнення до строку 

відбування покарання відповідно до вимог ст.72 КК України із розрахунку 1 (один) 

день попереднього ув’язнення за 2 (два) дні позбавлення волі, оскільки це питання 

було вже вирішене ухвалою цього ж суду від 21.03.2016 р., залишила без 

задоволення, а оскаржуване рішення – без змін. 

Посилаючись на ст. 90 КПК України, суд апеляційної інстанції зазначив, що 

ухвала Харківського районного суду Харківської області від 21.03.2016 р. має 

преюдиціальне значення для суду, який розглядав повторне звернення засудженого 

з одного і того ж питання [244].  
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Розглянувши заяву про самовідвід судді Самбірського міськрайонного суду 

Львівської області, суддя цього ж суду ухвалою від 25 квітня 2016 року задовольнив 

її, зазначивши, що заявлений суддею самовідвід має преюдиціальне значення і сам 

по собі є обставиною, що викликає сумнів у його неупередженості [249]. Аналогічне 

мотивування викладене й в ухвалі судді Ставищенського районного суду Київської 

області від 15 жовтня 2015 року за результатами розгляду заяви про самовідвід 

слідчого судді цього ж суду [255] та багатьох інших, якими були вирішенні заяви 

суддів про самовідвід. 

В ухвалі від 6 квітня 2017 року слідчий суддя Малиновського районного суду 

м. Одеси, розглядаючи скаргу на бездіяльність Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП 

в Одеській області, та встановивши, що метою подання заяви про скоєння злочину 

стало не встановлення наявності складу злочину в діях особи, а необхідність 

преюдиції для цивільного провадження, зазначив, що така мета не відповідає 

завданням кримінального провадження і у задоволенні скарги – відмовив [251]. 

Водночас, в інших судових рішеннях судді вказують на встановлену у 

кримінальному процесуальному законодавстві обмеженість у застосуванні 

преюдиції. 

Так, суддя Апеляційного суду Львівської області, вирішуючи питання 

прийняття апеляційної скарги адвоката, який діє в інтересах підозрюваного, на 

вирок Галицького районного суду м. Львова, в ухвалі від 20 липня 2017 року 

зазначив, що преюдиція у кримінальному провадженні застосовується виключно в 

частині оцінки допустимості доказів, а не встановлення винуватості особи. А тому, з 

огляду на положення ст. 90 КПК України оскаржуваний вирок не має 

преюдиціального значення для встановлення винуватості підозрюваного та не 

звужує і не обмежує його права захищатися передбаченими законом способами від 

обвинувачення у іншому кримінальному провадженні [242]. 

Закон не дає відповіді на питання, яке рішення слід приймати, якщо в 

результаті додатково одержаних доказів достовірність преюдиціально встановлених 

фактів викликає сумнів у судді. У літературі виловлюється позиція, відповідно до 
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якої суддя вправі ухвалити вирок за своїм внутрішнім переконанням, якщо будуть 

одержані нові докази, які ставлять під сумнів істинність раніше ухваленого вироку 

суду, що вступив у законну силу [272, с. 399]. Цікавою з цього приводу є і думка 

самих суддів, які у більшості (60,5%) також визнають право судді на ухвалення 

судового рішення за внутрішнім переконанням, водночас з визнанням того, що таке 

рішення не буде мати преюдиціального значення в іншій справі (див. Додаток А).  

При цьому, обставини, що включені до предмета доказування у певному 

кримінальному провадженні в порядку преюдиції, не можуть вирішувати наперед 

винуватість особи, що раніше не брала участі у цьому провадженні. 

Отже, доводиться констатувати, що наявна суперечлива судова практика у 

розумінні та застосуванні преюдиції у кримінальному провадженні, одним із 

способів запобігання якої має стати належне нормативне врегулювання відповідних 

питань [211, с. 37]. 

Таким чином, співвідношення предмета і меж доказування у кримінальному 

провадженні, по-перше, засвідчує самостійний правовий характер і процесуальне 

значення останніх; по-друге, межі доказування, як межі пізнання відповідних фактів 

і обставин, обумовлюють розгляд і дослідження предмета доказування у широкому 

(як предмета пізнання) та вузькому (як власне предмета доказування) значенні; по-

третє, межі доказування обумовлюють включення до предмета доказування у 

вузькому значенні лише тих обставин, які набувають статус фактичних підстав і 

умов ухвалення процесуальних рішень, мають кримінально-правове та кримінально-

процесуальне значення (з урахуванням загальновідомих фактів, презумпцій та 

преюдицій); по-четверте, межі доказування є підставою для виділення загального, 

особливого та конкретного (локального) предметів доказування. 

Межі кримінального процесуального доказування, як і предмет доказування, 

тісно пов’язані із його метою. 

У чому ж полягає мета кримінального процесуального доказування? Інтерес 

до цього питання існував завжди й не згасає зараз. Більше того, з моменту 

підготовки та прийняття чинного КПК України інтерес до цієї правової категорії 
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набув ще більшої ваги, оскільки торкається основних концептуальних положень 

нового кримінального процесуального законодавства. 

Майже всі дослідники, шукаючи відповідь на це питання, звертаються до 

аналізу поняття «істина». І це зрозуміло, адже кримінальна процесуальна діяльність 

за своєю сутністю є гносеологічною, а метою будь-якої пізнавальної діяльності, як 

стверджується у філософській науці, є встановлення саме істини, під якою 

розуміється достовірне знання, яке правильно відображає реальну дійсність у 

свідомості людей [199, с. 50]. 

Аналіз наукової літератури свідчить, що пошуки розуміння сутності істини у 

кримінальному процесуальному доказуванні тривали досить давно й продовжують 

викликати полеміку серед процесуалістів і донині. У різні періоди часу й у різному 

обсязі на розуміння істини впливали різноманітні філософські концепції [19, с. 185–

192]. 

У дорадянський період розвитку кримінального процесу вимоги досягнення 

об’єктивної (матеріальної) істини переважно вважались недосяжними. У радянський 

період, навпаки, прийнятною визнавалася теорія об’єктивної (матеріальної) істини, 

під якою розумілася вимога щодо правильного, справедливого вирішення 

кримінальної справи, прийняття судом рішення, що ґрунтується на пізнанні фактів, 

які мали місце в дійсності.  

Хоча окремі автори й відзначали, що досягнута у кримінальному процесі 

істина не може характеризуватися як істина абсолютна в силу її неповноти й 

обмеженості [229, с. 56]. 

Останнім часом і у чинному законодавстві й у процесуальній науці все більше 

уваги приділяється регламентуванню й дослідженню положень, які цілком очевидно 

можуть вважатися змістом формальної (процесуальної) теорії істини, іншими 

словами, які показують формальну (а не об’єктивну) природу істини у 

кримінальному провадженні. Це, зокрема, норми: ч. 2 ст. 23 КПК України – не 

можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в показаннях, речах і 

документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, крім 
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випадків, передбачених цим Кодексом; ст. 90 КПК України, яка встановлює 

преюдиціальне значення певних рішень національного суду або міжнародної 

судової установи для суду, який вирішує питання про допустимість доказів.  

Як вказує І.А. Тітко, протилежні за своєю сутністю підходи – теорія 

об’єктивної й теорія формальної істини, доволі часто знаходять органічне поєднання 

в межах законодавства однієї держави, забезпечуючи його максимальну 

ефективність у досягненні поставлених завдань [233, с. 144–154]. 

Виділяють наразі й інші теорії істини. Так, В.В. Вапнярчук вказує на наявність 

когерентної теорії істини, яка означає узгодженість, зв’язаність певного твердження 

із загальною системою знань. Ця теорія істини в кримінальному процесі 

проявляється в судженнях про те, що знання про окремі обставини чи факти 

кримінального правопорушення повинні відповідати й узгоджуватися із системою 

знань про них загалом. Перевірити істинність – значить перевірити, якими 

відносинами дане судження пов’язано з іншими в системі. Нормативним підґрунтям 

виділення елементів когерентної теорії істини у сучасному вітчизняному 

кримінальному провадженні є, зокрема, положення ч. 1 ст. 94 КПК України, яке 

приписує оцінювати докази з точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття 

відповідного процесуального рішення [21, с. 140–141]. 

Виділяють й істину конвенційну. Її прихильники (Ю.К. Орлов, І.І. Котубей та 

ін.) вважають істиною положення, що визнається таким за погодженням 

(конвенцією) сторін і знайшло закріплення в кінцевому підсумковому рішенні, яким 

закінчується кримінальне провадження. Відповідно до цієї теорії судження є 

істинним (неістинним) не тому, що воно відповідає (не відповідає) дійсності, а тому, 

що суб’єкти домовилися вважати його істинним [92, с. 15]. 

Прикладами реалізації цієї теорії у вітчизняному кримінальному процесі є: 

кримінальне провадження на підставі угод (глава 35 КПК України); звільнення від 

кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням обвинуваченого з 

потерпілим (статті 285–289 КПК України, ст. 46 КК України) і т.п.  
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Підсумовуючи викладене у цій частині, варто зауважити, що всі вказані 

вище теорії істини у кримінальному процесі мають право на існування. Однак слід 

погодитись із тим, що жодна із них самостійно не може охопити зміст усієї 

кримінальної процесуальної діяльності, пов’язаної із здійсненням доказування та 

ухваленням процесуальних рішень. Усі вони тією чи іншою мірою задіяні у 

кримінальному провадженні [92, с. 15]. Тому, дійсно правильним буде розглядати 

положення представлених вище теорій істини в кримінальному процесі складовими 

компонентами єдиного поняття «істина». Обсяги поєднання вказаних компонентів 

істини можуть бути різноманітними залежно від типу кримінального процесу, 

форми й етапу кримінальної процесуальної діяльності, предмета й меж доказування. 

Вони можуть знаходити свій прояв тією чи іншою мірою як під час ухвалення 

окремих процесуальних рішень, так і проявлятись протягом усього процесу 

доказування. 

Відповідно, процес знаходження істини як мети доказування – діяльності, що 

є не суто дослідно-пізнавальною, а й пояснювальною (аргументаційною), 

відбувається не як встановлення такої істини, а скоріше як її формування [92, с. 18].  

Процес формування істини має місце на кожному етапі кримінального 

провадження, починаючи з досудового провадження, та завершується із 

припиненням кримінальних процесуальних відносин, і здійснюється відповідно до 

предмета і меж доказування. 

Таким чином, вирішенню кримінального провадження по суті, ухваленню як 

основних, так і проміжних процесуальних рішень, має передувати встановлення 

відповідних обставин, які визначені кримінальним процесуальним законом як 

фактичні підстави та умови кожного із рішень. Таке встановлення здійснюється в 

межах кримінального процесуального доказування. Разом із тим, співвідношення 

меж доказування з іншими категоріями доказового права у кримінальному 

провадженні, насамперед предметом і метою доказування, обумовлює 

формулювання питання щодо того, чи визначають межі доказування, як окремого 

випадку загальнолюдського пізнання, його предмет і мету, чи навпаки предмет, мета 
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та інші категорії доказового права (засоби, способи доказування тощо) визначають 

певні межі кримінального процесуального доказування [213, с. 148–149]. Очевидно, 

що вирішення цього питання має відбуватись у площині вихідного уявлення про 

загальний зміст і соціальне призначення кримінального провадження. 

На завершення зазначимо, що загалом процесуальна форма достатньо чітко та 

жорстко регулює питання здійснення кримінального провадження загалом, і 

кримінального процесуального доказування, зокрема. Тому за межами його 

доказових категорій залишається достатньо багато інформації. Адже у жодному 

законі неможливо прописати усі засоби і методи тактики проведення слідчих 

(розшукових) та інших процесуальних дій, тактики здійснення захисту, процедуру 

безпосереднього застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 

рівень підготовки та поведінку посадової особи, яка здійснює кримінальне 

провадження, та фахівця, який залучається для виконання функції захисту або 

представництва і т.п. Так само, як і не можна прописати у законі межі доказування 

для кожного процесуального рішення. 

Водночас, закон повинен містити чітке нормативне врегулювання мети, 

завдань, підстав і умов ухвалення процесуальних рішень, що і буде орієнтиром для 

суб’єкта правозастосування у встановлені меж доказування відповідно до 

загального, особливого і локального предметів доказування. 

Так само, внутрішнє переконання судді складає суб’єктивну частину його 

діяльності, яка виражається в об’єктивно ухвалених ним у справі рішеннях при 

дослідженні судом обставин провадження. Суддя не може нести відповідальність за 

своє внутрішнє переконання у справі, але він несе відповідальність за неправовий, 

неправомірний розсуд при застосуванні норм, зокрема й доказового права [44, 

с. 114]. 

Водночас, як вказується у літературі, культура процесу доказування, що 

виражається в дотриманні певних морально витриманих правил поведінки, має не 

менш важливе значення, ніж правова сторона цього процесу [139, с. 5], а 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження має відповідати 
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морально-правовим критеріям, якими є моральні норми, правила поведінки, на 

підставі яких дається оцінка кримінального процесуального законодавства, яким 

урегульовано питання застосування цих заходів, та діяльності суб’єктів 

кримінального процесу по їх застосуванню з точки зору їх справедливості і 

гуманізму, добра, свободи та відповідальності, совісті, честі та гідності людини 

[190, с. 5, 8]. 

 

Висновки до розділу 1 

Аналіз теоретичних та правових основ встановлення меж доказування у 

кримінальному провадженні дозволив сформулювати такі основні висновки та 

пропозиції: 

1. Теоретичне дослідження меж доказування на різних етапах розвитку 

кримінального процесуального законодавства та науки кримінального процесу 

відзначається розмаїттям поглядів: від заперечення самостійного існування та 

ототожнення з іншими правовими категоріями (насамперед, із предметом 

доказування) до розкриття комплексності їх змісту як окремого та самостійного 

правового поняття.  

2. Чинне кримінальне процесуальне законодавство України містить низку 

положень, відповідно до яких межі доказування у кримінальному провадженні 

набувають власне значення та індивідуальний зміст, що характеризується 

кількісними і якісними ознаками.  

3. Межі доказування відображають межі пізнавальної діяльності у 

кримінальному провадженні, що кількісно обумовлюються сукупністю зібраних, 

перевірених та оцінених доказів з точки зору їх достатності та взаємозв’язку, а 

якісно – характеризуються як достовірним, так і ймовірним знанням. При цьому, в 

основі ймовірного знання не завжди лежить недостатність доказів, адже ймовірність 

знання подекуди відображає характер самого знання, а не ступінь його пізнання. 

4. У сучасній вітчизняній науці кримінального процесу набуває поширення 

дослідження меж доказування за окремими напрямами кримінальної процесуальної 
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діяльності, тобто за окремими видами процесуальних рішень (їх конкретних видів 

або груп), а також за окремими видами кримінальних правопорушень чи 

кримінальних проваджень. 

5. При дослідженні доказування у кримінальному провадженні про конкретне 

кримінальне правопорушення, більш правильно говорити не про особливості 

доказування, особливості предмета чи меж доказування, а про існування на тлі 

загального предмета доказування предмета доказування локального (конкретного) 

та відповідно меж і способів встановлення його елементів. 

6. Питання встановлення меж доказування наразі варто розглядати у двох 

напрямах: 1) відносно структури локального предмета доказування та змісту 

обставин, що його складають, у конкретному кримінальному провадженні;  

2) відносно конкретного процесуального рішення, що характеризується спеціальною 

метою, визначеними законом підставами, умовами та процесуальною формою його 

прийняття, а також правовими засобами, що забезпечують його законність та 

обґрунтованість. 

7. Сутність поняття «межі доказування» розкривається через такі його 

аспекти, як методологічний, практичного спрямування та досягнення моменту 

встановлення.  

8. Виходячи з того, що встановлення обставин, які мають значення для 

кримінального провадження, як мета доказування, обумовлює необхідність 

здійснення доказування фактичних підстав і умов ухвалення будь-яких 

процесуальних рішень, а отже, доказування у кримінальному провадженні 

здійснюється в межах обставин, які є необхідними та достатніми для прийняття 

процесуальних рішень, достатність доказів на момент ухвалення того чи іншого 

процесуального рішення означає повне дослідження (що є об’єктивно можливим на 

цей момент) та доведення наявності/відсутності усіх обставин, які відповідно до 

закону є фактичними підставами та умовами його прийняття.  

9. Межі доказування у загальному виді визначені як такий обсяг доказової 

діяльності (збирання, перевірки та оцінки доказів), що забезпечує достатність 
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доказів для встановлення елементів предмета доказування, фактичних підстав і 

умов ухвалення процесуальних рішень.  

10. Співвідношення предмета і меж доказування у кримінальному 

провадженні, по-перше, засвідчило самостійний правовий характер і процесуальне 

значення останніх; по-друге, межі доказування, як межі пізнання відповідних фактів 

і обставин, обумовлюють розгляд і дослідження предмета доказування у широкому 

(як предмета пізнання) та вузькому (як власне предмета доказування) значенні; по-

третє, межі доказування обумовлюють включення до предмета доказування у 

вузькому значенні лише тих обставин, які набувають статус фактичних підстав і 

умов ухвалення процесуальних рішень, мають кримінально-правове та кримінально-

процесуальне значення (з урахуванням загальновідомих фактів, презумпцій та 

преюдицій); по-четверте, межі доказування є підставою для виділення загального, 

особливого та конкретного (локального) предметів доказування. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕЖІ ДОКАЗУВАННЯ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

2.1. Межі доказування під час початку досудового розслідування  

 

На наш погляд, характеристика меж доказування у різних стадіях 

кримінального провадження загалом може ґрунтуватись на, по-перше, розгляді 

специфіки здійснення доказування на відповідній стадії процесу; по-друге, 

з’ясуванні повноважень відповідних суб’єктів доказування; по-третє, визначенні 

обставин, які визнаються підставами та умовами ухвалення процесуальних рішень; 

по-четверте, дослідженні специфіки використання доказів у цих рішеннях. 

Водночас, зважаючи на те, що, як під час досудового розслідування, так і під 

час судового провадження у суді першої інстанції, ухвалюється значна кількість 

процесуальних рішень, як підсумкових у відповідних стадіях, так і проміжних, і у 

межах дисертаційного дослідження розглянути межі доказування при ухваленні їх 

усіх не виявляється можливим, свою увагу зосередимо на тих із них, які, на наш 

погляд, є визначальними для стадії, відображають специфіку процесу доказування 

на відповідному етапі кримінальної процесуальної діяльності. 

Відповідно до п. 5 ст. 3 КПК України досудове розслідування – це  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. 

Досудове розслідування, будучи першою стадією кримінального процесу, 

слугує виконанню загальних завдань кримінального провадження, визначених у 

ст. 2 КПК України. Разом з тим, вона має свої безпосередні завдання, обумовлені 

першими: негайно розпочати розслідування виявленого кримінального 

правопорушення за наявності підстав, передбачених законом; шляхом швидкого, 
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всебічного і неупередженого проведення слідчих (розшукових) дій, негласних 

слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій здійснити активний пошук, збір 

перевірку і накопичення доказів з метою встановлення того, чи справді було 

вчинене кримінальне правопорушення і хто саме його вчинив; з’ясувати всі інші 

обставини, необхідні для правильного вирішення кримінальної справи судом [232, 

с. 3]. 

Саме на цьому етапі кримінальної процесуальної діяльності виявляється, за 

твердженням Ю.П. Аленіна, одна із проблем діяльності правоохоронних органів 

України, яка була і є однією з найбільш складних – проблема диференційованого 

підходу до вирішення заяв і повідомлень про злочини [2, с. 175]. 

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 214 КПК України, 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: по-перше, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань; по-друге; розпочати розслідування; по-третє, через 24 години з 

моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. При цьому зауважимо, що факт реєстрації кримінального 

правопорушення настає з моменту підтвердження керівником прокуратури або 

органу досудового розслідування таких відомостей. Як наголосила А.А. Мацола, 

незважаючи на стислі строки (24 години), правильно проведена перевірка дозволяє 

уникнути поспішного та необґрунтованого рішення за заявами, повідомленнями про 

кримінальні правопорушення і служить важливою гарантією забезпечення 

законності, дотримання конституційних прав громадян [138, с. 60].  

Досліджуючи основні термінологічні проблеми початку досудового 

розслідування, В.В. Максименко зауважує, що початок досудового розслідування 

кримінального правопорушення треба пов’язувати з фактом (1) початку слідчим, 

прокурором першої слідчої (розшукової) дії, спрямованої на розслідування цього 

кримінального правопорушення, або (2) застосування до особи відповідного заходу 
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забезпечення кримінального провадження або (3) початку проведення 

(застосування) слідчим, прокурором будь-якої іншої процесуальної дії, передбаченої 

КПК України, зокрема в ч. 2 ст. 93, спрямованої на розслідування цього 

кримінального правопорушення. І виконання слідчим, прокурором цих дій за 

необхідності може передувати внесенню до ЄРДР відомостей про вчинення 

кримінального правопорушення, бо саме така послідовність дій, на думку автора, 

зумовлюється законами логіки, доцільності, аналітичного мислення слідчого, 

прокурора. А в ЄРДР лише реєструється кримінальне провадження, тобто просто 

виконується технічна операція із систематизації та узагальнення відомостей у 

правоохоронній діяльності [131, с. 107]. 

Очевидно, що автор намагається обґрунтувати використання у вітчизняній 

системі права (що, як відомо, належить до романо-германської правової сім’ї) 

неформальних підходів англосаксонської системи права, зокрема у вирішенні 

питання щодо початку досудового розслідування.  

Поряд із цим, В.В. Максименко усе ж таки погоджується, зокрема із 

О.А. Вакулік у тому, що підставою до початку досудового розслідування доцільно 

визнавати наявність ознак суспільно небезпечного діяння, що дають можливість 

констатувати висновок про хоча б мінімальну вірогідність його вчинення [17, с. 100] 

та підтримує Л.М. Лобойка в тому, що внесення до ЄРДР відомостей про вчинення 

кримінального правопорушення варто розглядати не як рішення про початок 

досудового розслідування, а лише, як дію, яка означає, що в первинному джерелі 

відомостей є обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення [125, с. 97]. 

Вважає такий порядок більш прогресивним і таким, що забезпечує реалізацію 

громадянами права на захист своїх інтересів і Г.І. Глобенко, який зауважує, що це 

дозволяє уникати повторного проведення деяких процесуальних дій (опитування – 

допит, дослідження спеціаліста – експертне дослідження тощо) [28, с. 79]. 

Не поглиблюючись у питання оформлення початку досудового розслідування, 

його співвідношення із моментом початку кримінального провадження, 
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необхідності, обґрунтованості і доцільності запровадження неформального 

підходу щодо початку досудового розслідування у вітчизняну систему 

кримінального процесу, а також зважаючи на предмет цього дисертаційного 

дослідження, зауважимо, що у будь-якому разі на цьому етапі кримінальної 

процесуальної діяльності йдеться про необхідність перевірки та встановлення 

певних обставин (при чому, незалежно від того, чи така перевірка і встановлення 

будуть формально закріплені нормами кримінального процесуального закону як 

обов’язок уповноваженої посадової особи, чи вони будуть здійснюватись як 

об’єктивна і необхідна передумова прийняття такою посадовою особою рішення про 

внесення відомостей до ЄРДР чи про проведення першої слідчої (розшукової) чи 

іншої процесуальної дії, чи про застосування до особи відповідного заходу 

забезпечення кримінального провадження і т.п.). 

І хоча нині формально відсутня попередня перевірка заяв і повідомлень про 

злочини, а досудовому розслідуванню вже не передує їх так звана «дослідча 

перевірка», як це передбачала ст. 97 КПК України 1960 р., немає підстав 

заперечувати, що усе ж таки така перевірка не здійснюється. 

Адже, як відомо, будь-який процесуальний акт (чи то процесуальне рішення, 

чи то процесуальна дія) здійснюється на підставі певних обставин, які, у свою чергу, 

встановлюються в результаті певної процедури, що може включати акти як 

практичного (наприклад, прийняття та оформлення заяви чи повідомлення про 

кримінальне правопорушення), так і розумового (наприклад, аналіз змісту заяви чи 

повідомлення про кримінальне правопорушення) характеру. 

Можна як завгодно називати проведення такої процедури (перевірка, 

дослідження, аналіз тощо), але заперечувати факт її проведення у кожному разі 

здійснення процесуального акта, зокрема початку досудового розслідування, на наш 

погляд, безпідставно.   

Підтвердженням цього є і результати проведеного анкетування практичних 

працівників, які загалом підтверджують здійснення попереднього аналізу 

інформації, викладеної у заяві чи повідомленні про кримінальне правопорушення, та 
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супровідних до неї документах, до внесення відомостей у ЄРДР (зокрема, 96% 

слідчих і 100% прокурорів підтверджують здійснення такого аналізу завжди або у 

переважній більшості випадків) (див. Додаток А). 

Як зауважує Л.Д. Удалова, на сьогодні чимало проблем початку досудового 

розслідування зумовлені неналежною регламентацією процесуальної форми 

прийняття заяв (повідомлень) про кримінальні правопорушення. Зокрема відсутня 

чітка регламентація приводів та підстав початку досудового розслідування [238, 

с. 229].  

Слід зазначити, що, незважаючи на те, що законодавець не передбачив у 

чинному КПК України положень щодо підстав (як і приводів) до початку 

досудового розслідування, тим не менше вони існують в об’єктивній реальності. 

Вони, зважаючи на відмінність та різноманітність як джерел інформації, так і самої 

інформації, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення, мають 

важливе значення для законності, обґрунтованості й ефективності подальшого 

розслідування та виконання завдань як стадії досудового розслідування, так і 

кримінального провадження загалом.  

Як зазначає М.А. Погорецький, підстава для початку досудового 

розслідування є однією з передбачених законом його передумов (ч. 2 ст. 94 КПК 

України 1960 р., ч. 1 ст. 214 чинного КПК України). Підстава для початку 

досудового розслідування має велике значення для забезпечення законності, 

оскільки уповноважені особи здійснюють свої повноваження на прийняття таких 

рішень не за беззвітним розсудом, а з урахуванням відповідних передумов для 

цього, проте ця правова категорія як в КПК України 1960 р., так і в чинному КПК 

України є суто оцінною [166, с. 96].   

У ст. 94 КПК України 1960 р. були передбачені приводи та підстави для 

порушення кримінальної справи (тобто, початку досудового розслідування). 

Зокрема, приводами до порушення кримінальної справи визнавались: 1) заяви або 

повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб, представників 

влади, громадськості або окремих громадян; 2) повідомлення представників влади, 
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громадськості або окремих громадян, які затримали підозрювану особу на місці 

вчинення злочину або з поличним; 3) явка з повинною; 4) повідомлення, 

опубліковані в пресі; 5) безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, 

прокурором або судом ознак злочину (ч. 1). Підставами для порушення 

кримінальної справи визнавались достатні дані, які вказували на наявність ознак 

злочину (ч. 2 ст. 94 КПК України 1960 р.) [101]. 

У процесуальній літературі при цьому зазначалось, що достатніми даними є 

такі, що за своїм характером свідчать про факт злочинного діяння (дію чи 

бездіяльність) та його суспільно небезпечні наслідки, при цьому не обов’язково, 

щоб вони висвітлювали це діяння повно і всебічно або викривали конкретну особу у 

вчиненні злочину. З’ясування цих обставин є завданням наступної стадії 

кримінального процесу – попереднього розслідування [103, с. 96–97]. 

Критикуючи підхід щодо встановлення на момент початку досудового 

розслідування (вже у контексті чинного КПК України) ознак кримінального 

правопорушення (злочину), О.В. Ковтун зазначає, що саме із заяви чи повідомлення 

або ж іншого джерела інформації має прослідковуватися факт учинення 

кримінального правопорушення, тобто міститись відповідні ознаки конкретного 

складу злочину, передбаченого Особливою частиною КК України, а не іншого виду 

правопорушення (адміністративного, дисциплінарного тощо). Хоча тут же автор 

оговорюється про те, що враховуючи юридичну обізнаність громадян, слід брати до 

уваги той факт, що не завжди зі змісту заяви чи повідомлення вбачаються ознаки 

конкретного складу злочину [80, с. 77–78]. 

У такому підході, на наш погляд, формується замкнене коло: якщо, на думку 

автора, із заяви чи повідомлення або ж іншого джерела інформації мають 

прослідковуватися ознаки конкретного складу злочину, передбаченого Особливою 

частиною КК України, то що робити із тими заявами, які таких даних не містять, 

однак містять дані про ознаки кримінального правопорушення (злочину)? Очевидно, 

що на їх підставі, за баченням автора, розпочати досудове розслідування для 

встановлення ознак складу злочину буде неможливо… 
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Усе ж таки у процесуальній літературі правильно зазначається, що привід 

для внесення відомостей до ЄРДР (тобто до початку досудового розслідування) – це 

передбачене законом джерело інформації, з якого слідчий, прокурор дізнаються про 

вчинене кримінальне правопорушення і з моменту появи якого розпочинається 

кримінальне провадження (кримінальні процесуальні відносини). Підстава (її 

наявність та необхідність визначення чітко передбачена ч. 6 ст. 214 КПК України) – 

це обставини, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення. Ці 

обставини у першу чергу повинні підтверджувати наявність таких елементів складу 

кримінального правопорушення, як його об’єкта і об’єктивної сторони. Для початку 

досудового розслідування інформація про інші елементи складу кримінального 

правопорушення не є обов’язковою, хоча щодо окремих з них вона повинна бути 

[97, с. 334–335; 96, с. 271–272]. 

Іншими словами йдеться саме про загальні ознаки кримінального 

правопорушення (суспільну небезпечність, протиправність, винність, караність [147, 

с. 156]), які у загальному виді й перебувають у площині об’єкта і об’єктивної 

сторони складу кримінального правопорушення. 

Варто зауважити, що в положеннях ч. 1 ст. 214 чинного КПК України, на 

відміну від ст. 94 КПК України 1960 р., чітко не закріплений перелік джерел 

інформації для початку досудового розслідування. При цьому з аналізу ч. 1 ст. 214 

КПК України убачається, що ними є: 1) заява особи про вчинення кримінального 

правопорушення; 2) повідомлення особи про вчинення кримінального 

правопорушення; 3) самостійне виявлення слідчим, прокурором з будь-якого 

джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення [102]. Подати заяву або повідомити про вчинення кримінального 

правопорушення мають право як фізичні, так і юридичні особи (незалежно від 

форми власності). 

Поряд із цим, зокрема в органах (підрозділах) поліції джерелом інформації 

про кримінальні правопорушення та інші події, зокрема, визнаються: 
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1) заяви (повідомлення) осіб, які надходять до органу (підрозділу) поліції, 

особи, уповноваженої на здійснення досудового розслідування, або службової 

особи, уповноваженої на прийняття та реєстрацію заяв (повідомлень); 2) самостійно 

виявлені слідчим або іншою посадовою особою органу поліції з будь-якого джерела 

обставини кримінального правопорушення; 3) повідомлення осіб, які затримали 

підозрювану особу під час учинення або замаху на вчинення кримінального 

правопорушення чи безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення, 

чи під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється в його вчиненні; 

4) інше [174]. 

Серед іншого, звертає на себе увагу і те, що відповідно до п. 11 Порядку 

ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про 

кримінальні правопорушення та інші події поліцейський органу (підрозділу) поліції, 

якому доручено розгляд заяви або повідомлення про іншу подію та прийняття 

відповідного рішення в межах Закону України «Про звернення громадян» або 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, у разі встановлення в 

матеріалах відомостей, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, 

невідкладно рапортом доповідає про це керівникові органу (підрозділу) поліції або 

особі, яка виконує його обов’язки. 

Керівник органу (підрозділу) поліції або особа, яка виконує його обов’язки, 

доручає уповноваженій службовій особі невідкладно зареєструвати рапорт 

працівника поліції в ІТС ІПНП (журналі ЄО) та не пізніше 24 годин з моменту 

реєстрації надіслати зазначені матеріали до органу досудового розслідування органу 

(підрозділу) поліції для внесення відповідних відомостей до ЄРДР [174]. 

Тобто, поліцейський органу (підрозділу) поліції, якому доручено розгляд 

заяви або повідомлення про іншу подію, здійснивши процедуру її розгляду в 

результаті встановлення певних обставин, що вказують на вчинення кримінального 

правопорушення, фіксує у своєму рапорті результати такого розгляду (аналізу, 

перевірки). А керівник органу (підрозділу) поліції або особа, яка виконує його 

обов’язки, у свою чергу, вже констатують ці результати і доручають надіслати 
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зазначені матеріали до органу досудового розслідування органу (підрозділу) 

поліції для внесення відповідних відомостей до ЄРДР. 

Так само здійснюється аналіз (перевірка) і анонімних заяв чи повідомлень, які 

надійшли до органу (підрозділу) поліції та зареєстровані в ІТС ІПНП (журналі ЄО). 

Поліцейський у разі встановлення в анонімних заявах чи повідомленнях відомостей, 

що можуть свідчити про кримінальне правопорушення, невідкладно рапортом 

доповідає про це керівникові органу (підрозділу) поліції або особі, яка виконує його 

обов’язки, який вживає заходів у порядку, зазначеному в абзаці другому п. 11 (п. 13 

Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень 

про кримінальні правопорушення та інші події) [174]. 

Так само перелік інших джерел, з яких виявлені обставини, що можуть 

свідчити про вчинення кримінального правопорушення, містить і Довідник 1 

Додатку 7 до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань (загалом 11 пунктів) [170]. 

Варто звернути увагу і на те, що оцінка обставин, викладених у заяві чи 

повідомленні про кримінальне правопорушення з огляду на наявність у ній 

відомостей саме про кримінальне правопорушення, а не про іншу подію, здійснена 

різними посадовими особами, може і не співпадати.   

Саме тому забезпечується щоденний моніторинг ЄРДР (п. 3, 4 Порядку 

організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному 

провадженні [175]), здійснюється контроль за своєчасним, повним та достовірним 

внесенням інформації до ЄРДР у строки, визначені КПК України та Положенням 

про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань (розділ VI) [170]. А 

відмова слідчого, прокурора від внесення відомостей про кримінальне 

правопорушення до ЄРДР може бути оскаржена заявником, потерпілим, його 

представником чи законним представником до слідчого судді (п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК 

України).  

Така скарга має бути розглянута слідчим суддею не пізніше сімдесяти двох 

годин з моменту її надходження. За результатами розгляду такої скарги, слідчий 
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суддя може постановити ухвалу, якою зобов’язати слідчого, прокурора внести 

відомості про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР. 

Так, наприклад, протягом 2018 року слідчими суддями було розглянуто 70 845 

скарг на бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягала у тому числі, у невнесенні 

відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне 

правопорушення, із них 32 861 скаргу було задоволено [68]. 

При цьому, за результатами аналізу 148 ухвал слідчих суддів, розміщених у 

системі Єдиного державного реєстру судових рішень, і якими було зобов’язано 

відповідних посадових осіб внести відомості про кримінальне правопорушення до 

ЄРДР, у переважній більшості випадків слідчі судді у мотивувальній частині своїх 

ухвал просто цитують норми ч. 1 ст. 214 та ч. 2 ст. 307 КПК України про обов’язок 

слідчого, прокурора внести відомості до ЄРДР та повноваження слідчого судді за 

результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового 

розслідування. 

У більшості випадків на початку досудового розслідування у слідчого, 

прокурора відсутня реальна можливість перевірити обставини вчиненого 

кримінального правопорушення та дійсної доцільності внесення відомостей до 

ЄРДР за тією чи іншою правовою кваліфікацією. Тому внесення відомостей до 

ЄРДР здебільшого відбувається виходячи з обставин, викладених у заяві чи 

повідомленні або в іншому джерелі інформації (рапорті, публікації у ЗМІ тощо), з 

яких мають вбачатися відповідні ознаки кримінального правопорушення. На 

початковому етапі в більшості випадках слідчому, прокурору майже не відомі 

фактичні обставини, що стосуються події злочину, особи, яка його вчинила, мотиву 

злочину, обставини, в яких його вчинено, тощо, внаслідок чого лише створюються 

ймовірні уявлення про подію, яка трапилась.  

І проблемним це питання, на наш погляд, стає не тільки, а точніше не стільки 

від браку часу, який відведений для внесення відомостей до ЄРДР, а від 

проблемного встановлення меж доказування при здійсненні цього процесуального 
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акту, а фактично при прийнятті процесуального рішення про початок досудового 

розслідування. 

До того ж, частина науковців і практиків таке законодавче нововведення 

підтримала і підтримує. 

Так, на переконання В.І. Фаринника, запровадження кардинально нової 

процедури початку досудового розслідування дасть громадянам змогу реалізувати 

своє право на захист уже відразу після надходження заяви чи повідомлення про 

злочин, оскільки кожна заява, повідомлення мають бути розглянуті, а отже, за ними 

прийматимуться належні рішення [257].  

Підтримує законодавця з приводу позитивності скасування довготривалої 

дослідчої перевірки і В.Г. Дрозд, вважаючи, що оскільки спроба на етапі, коли ще не 

прийнято рішення про початок розслідування, беззаперечно встановити факт 

учинення кримінального правопорушення, тобто виявити всі суб’єктивні й 

об’єктивні елементи складу злочину, неправомірна. Це не відповідає пізнавальній 

ситуації, що складається на цьому етапі кримінальної процесуальної діяльності [52, 

с. 269].  

Жодною зміною строків внесення відомостей до ЄРДР ми не дійдемо рівня 

«більш менш обґрунтованого рішення щодо початку досудового розслідування» [80, 

с. 90] до тих пір, допоки не будуть чітко встановлені підстави ухвалення такого 

рішення, а відповідно і межі доказування відповідних обставин.   

Незважаючи на те, що у ст. 214 КПК України обов’язкова наявність підстав 

для початку досудового розслідування не задекларована, все ж, наприклад, 

В.Д. Берназ зазначає, що від обов’язку встановлювати достатні підстави для початку 

досудового розслідування та прийняття з цього приводу доленосного 

процесуального рішення ніхто слідчого не звільняв [10, с. 36]. 

Так само О.О. Цимбалістенко, досліджуючи організаційно-правові основи 

прокурорського нагляду за додержанням законів на початковому етапі досудового 

розслідування, вказує, що до предмету перевірки прокурором законності внесення 

даних до ЄРДР входять обґрунтованість такого рішення, повнота відповідної 
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інформації, її достовірність і правильність, своєчасність такого внесення, 

здійснення цих дій уповноваженим суб’єктом тощо. Здійснюючи нагляд, прокурор 

має враховувати, що, як і у попередній період, в сучасних умовах для законного і 

обґрунтованого початку досудового розслідування необхідна наявність приводу і 

підстави [264, с. 127]. 

І цей висновок заслуговує на підтримку, оскільки він базується на системному 

тлумаченні норм КПК України, і, насамперед, тих його вимогах, що зобов’язують 

прокурора (п. 1 ч. 2 ст. 36) та слідчого (п. 1 ч. 2 ст. 40) розпочинати досудове 

розслідування «за наявності підстав, передбачених цим Кодексом». Саме це й 

свідчить про те, що розслідування повинне починатися лише «за наявності підстав, 

передбачених цим Кодексом». А оскільки відсутність прямої вказівки про їхню 

обов’язковість у ст. 214 КПК України, лише свідчить про техніко-юридичну 

недосконалість зазначеної норми, то, як зазначає М.Є. Шумило, про наявність 

приводів і підстав до початку досудового розслідування має бути вказівка у ст. 214 

КПК України [279, с. 235–236]. 

До того ж, виникає питання, яке цілком справедливо формулює В.В. Рожнова. 

То чи означає це, що слідчий і прокурор мають безумовний обов’язок не тільки 

щодо початку кримінального провадження, як і інша службова особа, уповноважена 

на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення 

(про який фактично йдеться у ч. 4 ст. 214), а й щодо початку досудового 

розслідування (внесення відомостей до ЄРДР) [188, с. 148–149]?  

Позитивна відповідь на останнє з двох питань означає автоматичність 

здійснення не тільки прийняття та реєстрації усіх заяв і повідомлень про 

кримінальні правопорушення (реальні та уявні), а й автоматичність початку 

досудового розслідування кожного із них, однак, як засвідчує аналіз судової 

практики та роз’яснень вищих судових інстанцій, усе не так однозначно...[23; 182; 

250; 252 та ін.]. 

Питання достатніх підстав для початку досудового розслідування було 

предметом прискіпливої уваги дослідників і за періоду дії КПК України 1960 року. 
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Одні автори рекомендували орієнтуватись на наявність ознак злочину [167, с. 378–

380], інші – на дані, що вказують на ознаки злочину у вчиненому діянні і на 

реальність самого діяння [204, с. 195], треті – на наявність елементів складу злочину 

[4, с. 66–80], четверті – на наявність ознак кримінального правопорушення та ознак 

його складу [123, с. 82], п’яті – на єдність доказових даних про те, що: 1) саме 

кримінальне правопорушення, про яке надійшла заява (повідомлення), мало місце в 

дійсності; 2) це діяння містить ознаки складу злочину чи кримінального проступку, 

тобто передбачене кримінальним законом [95, с. 283] тощо.  

Очевидно, що найбільш гостро постає питання щодо того, то чи ознаки 

кримінального правопорушення (злочину), чи ознаки складу кримінального 

правопорушення (злочину) мають визнаватись підставами для початку досудового 

розслідування. 

Варто вказати і на те, що відсутнє єдине розуміння цього питання і серед 

практичних працівників, що вони і продемонстрували під час анкетування. Так, 

ознаки кримінального правопорушення (злочину) достатніми підставами початку 

досудового розслідування вважають загалом більше 64% опитаних, водночас 

близько 28% опитаних визнають підставами початку досудового розслідування 

ознаки складу кримінального правопорушення (злочину), а 7,5% опитаних 

позначили власний варіант відповіді (серед яких вказали і індивідуальні випадки, 

пов’язані з неможливістю початку досудового розслідування без повної інформації 

про склад злочину, і вказівку прокурора чи керівника органу досудового 

розслідування, і рішення слідчого судді щодо зобов’язання внесення відомостей до 

ЄРДР тощо) (див. Додаток А). 

З урахуванням такої різноманітності поглядів з цього питання, передбачене 

ч. 1 ст. 214 КПК України, поняття «обставини, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення», які фактично й використовуються як підстави 

початку розслідування, потребує аналізу та аргументування власної позиції з огляду 

на межі доказування таких обставин. 
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Так, насамперед, слід звернутись до ст. 2 КПК України, що зобов’язує, 

зокрема слідчого, прокурора діяти так, щоб жоден невинуватий не був 

обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому 

процесуальному примусу і щоб до кожного його учасника була застосована належна 

правова процедура. 

Крім того, як відомо, принципи є гарантією ефективного здійснення 

кримінальної процесуальної діяльності, а також гарантією реалізації прав суб’єктів 

кримінального процесу; вони є вихідними положеннями для тлумачення інших 

кримінальних процесуальних норм та вирішення спірних питань. Враховуючи їх 

фундаментальне значення, принципи кримінальної процесуальної діяльності 

виступають підґрунтям для розуміння інших норм і тим самим виконують 

методологічну роль у вирішенні спірних питань застосування кримінального 

процесуального права [110, с. 124]. 

Окрім загальноправових засад верховенства права та законності, міжгалузевих 

засад змагальності, диспозитивності та ін., вирішення питань щодо початку 

досудового розслідування найбільш тісно пов’язане із реалізацію галузевої засади 

публічності. 

Так, ст. 25 КПК України зобов’язує прокурора та слідчого в межах їхньої 

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 вжити всіх передбачених законом заходів для 

встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила. 

Таким чином, у цих двох випадках (регламентуючи публічність, як засаду 

кримінального провадження, і початок досудового розслідування) законодавець 

використав поняття «обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення» (ч. 1 ст. 214 КПК України) і «ознаки кримінального 

правопорушення» (ст. 25 КПК України). 
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Закономірно виникає питання щодо співвідношення цих понять. 

Як зауважує О.В. Стельмащук, стає очевидним, що або законодавець ці 

поняття ототожнює, або вказані норми, якими регламентоване одне й те ж питання, 

суперечать одна одній. Тобто, зазначена ситуація свідчить, по-перше, про 

суперечність, закладену законодавцем у ці норми, а, по-друге, про конкуренцію 

зазначених норм, в той час як вони мали б бути скоординовані [224, с. 139]. 

Оскільки законодавець не надає визначення поняття «обставини, що можуть 

свідчити про вчинення кримінального правопорушення», у науковій літературі під 

ним розуміють і «ознаки кримінального правопорушення» [16, с. 180], і «достатні 

дані, що вказують на ознаки кримінального правопорушення» [95, с. 282], і «ознаки 

складу правопорушення» [4, с. 78], і «ознаки кримінального правопорушення та 

ознаки складу правопорушення» [123, с. 82] тощо. 

Крім того, справедливим є твердження О.В. Стельмащука щодо 

неоднозначності конструкції ч. 1 ст. 214 КПК України з огляду на нелогічність 

поняття «обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення». Як вказує автор, згідно з правилами логіки, якщо обставини 

«можуть свідчити» про вчинення кримінального правопорушення, то вони в такій 

же мірі можуть про це і не свідчити. А якщо так, то за наявності таких обставин 

початок досудового розслідування може виявитися й безпідставним. Саме тому у 

ч. 1 ст. 214 КПК України словосполучення «які можуть свідчити» мало б бути 

замінене словосполученням «які свідчать». Хоча і це не є виходом із ситуації, 

оскільки обставини взагалі, про що б там не було свідчити не можуть. Вони можуть 

бути лише підставою для висновку [224, с. 140].  

Свого часу О.М. Ларін зауважував, що вимога порушувати кримінальні 

справи в кожному випадку виявлення ознак злочину призвела б до неприйнятного 

скорочення обов’язків уповноважених осіб по її виконанню, а при буквальному 

тлумаченні цієї вимоги їхня процесуальна діяльність могла б припинитись взагалі. І 

не відбувається це тільки тому, що це правило на практиці тлумачиться не 

буквально, а поширювально. Внаслідок цього безпосередньо виявленими ознаками 
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злочину визнаються й фактичні дані про злочини. А сприяє цьому й те, що згідно з 

законом тлумачення припису згідно з яким уповноважені органи «зобов’язані в 

межах своєї компетенції порушити кримінальну справу в кожному випадку 

виявлення ознак злочину», стосовно конкретного випадку, покладено як раз на тих 

посадових осіб, на яких покладено й обов’язок його застосування. Але оскільки 

поширювальне тлумачення означеного припису веде до розширення їхніх 

обов’язків, а отже, і до збільшення їхнього навантаження, то вони схильні віддавати 

перевагу буквальному його тлумаченню. Тобто, в складних випадках вони, за 

наявності відомостей про злочин, ухиляються від порушення кримінальних справ, 

посилаючись на те, що закон вимагає порушувати справу при виявленні ознак 

злочину, а не відомостей про них [114, с. 51]. 

Очевидно, що у сфері правовідносин, правове регулювання яких 

забезпечується нормами і кримінального, і кримінального процесуального права, 

поняття, що стосуються одних і тих же явищ і процесів, повинні позначатись 

адекватними, відповідними і однаковими термінами. 

Так, у сфері кримінального права наразі відбувається розроблення поняття та 

ознак кримінального правопорушення.  

Наприклад, Н.М. Мірошниченко вказує, що кримінальне правопорушення – це 

суспільно-небезпечне, протиправне, винне діяння (дія чи бездіяльність), вчинене 

суб’єктом кримінального правопорушення. Різновидами кримінального 

правопорушення є злочин та кримінальний проступок. Із цього визначення автор 

вбачає такі ознаки кримінального правопорушення: суспільна небезпечність, тобто 

діяння спричиняє шкоду суспільним відносинам, що охороняються кримінальним 

законом; протиправність, тобто таке діяння повинно бути закріплене у діючому 

кримінальному законодавстві, тобто у Кримінальному кодексі; це обов’язково винне 

діяння; вчинюється суб’єктом кримінального правопорушення [147, с. 156].   

Як видно, ознаки кримінального правопорушення фактично не відрізняються 

від ознак злочину, як і будь-якого іншого правопорушення загалом, і це логічно, 
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оскільки усі види правопорушень мають єдину (однакову) правову природу та 

сутність. 

Отже, традиційною системою ознак правопорушення, у тому числі 

кримінального, є: суспільна небезпечність, протиправність, винуватість, караність. 

Окрім цього, як вказує О. Андрушко, є спроби розширити цей перелік, 

запровадивши ознаки злочинного діяння чи аморальності для таких правопорушень, 

як злочини, чи звузити низку ознак для правопорушень, виключивши, для прикладу, 

ознаку суспільної небезпеки, або ж підмінивши її ознакою суспільної (соціальної) 

шкідливості, або звузити перелік, зокрема щодо злочинів, шляхом виключення 

ознаки караності, тому що закладена в кримінально-правову заборону погроза 

покарання не завжди реалізується [3]. 

Вважаємо, що традиційна система ознак злочину (кримінального 

правопорушення) є достатньою для вирішення питання про необхідність початку 

його досудового розслідування. 

Як відомо, безпосередньо ознаки злочину у чинному КК України не 

перераховані. Вони сформульовані у науці кримінального права, виходячи із 

загального поняття злочину, визначеного у ч. 1 ст. 11 КК України. 

Відповідно до ч. 1 ст. 11 КК України злочином є передбачене цим Кодексом 

суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом 

злочину. 

Отже, загальними ознаками злочину (кримінального правопорушення) 

вважають:  

1. Суспільну небезпечність, тобто таку ознаку діяння, що характеризує 

спричинення ним шкоди суспільним відносинам, що охороняються кримінальним 

законом. У теорії права юридичний аспект шкідливості виражається в порушенні 

суб’єктивних прав і юридичних обов’язків або в протидії їх виконанню. 

Матеріальний аспект шкідливості полягає в заподіянні учаснику правовідносин 

матеріального або морального збитку [196, с. 420]. 
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2. Протиправність (злочинність), яка є найбільш конкретною та зовнішньо 

вираженою ознакою правопорушення, яка означає, що правопорушенням є те 

діяння, яке прямо й спеціально передбачене як заборонене в диспозиціях норм 

кримінального права. Відповідно до ч. 1 ст. 3 КК України законодавство України 

про кримінальну відповідальність становить Кримінальний кодекс України, який 

ґрунтується на Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах 

міжнародного права.  

3. Винуватість (винність), яка відображає найважливіший принцип 

кримінального права – суб’єктивного ставлення, тобто відповідальності тільки за 

наявності вини, що випливає із ст. 62 Конституції України. Закон про кримінальну 

відповідальність виключає об’єктивне ставлення, тобто відповідальність за шкоду, 

заподіяну за відсутністю вини, яка відповідно до ст. 23 КК України є психічним 

ставленням особи до вчинюваної дії чи бездіяльності та їх наслідків, вираженим у 

формі умислу або необережності. Відповідно до ст. 60, ч. 1 ст. 62 Конституції 

України і ч. 1 ст. 11 КК України у кримінальному праві можлива лише винна 

відповідальність, воно не знає відповідальності без вини. Без вини немає злочину 

[93, с. 309]. 

4. Караність, яка представляє собою загрозу застосування покарання чи інших 

заходів впливу за злочин, яка міститься у санкціях кримінально-правових норм. 

Частина 2 ст. 11 КК України встановлює, що не є злочином дія або 

бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, 

передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної 

небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи 

юридичній особі, суспільству або державі. 

Як відомо, у цій кримінально-правовій нормі закріплено поняття 

малозначного діяння, а також використано поняття «ознаки будь-якого діяння, 

передбаченого цим Кодексом», що є важливим для питання, що розглядається. 
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Іншими словами, кримінальне право у нормах КК України визначає загальне 

поняття злочину, а також передбачає ознаки діянь, встановлених іншими нормами 

КК України (насамперед, його Особливої частини). 

Це означає, що у кожному конкретному випадку при надходженні заяви, 

повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного 

виявлення слідчим, прокурором з будь-якого джерела інформації про можливе 

вчинення кримінального правопорушення, останні повинні встановлювати ті 

фактичні дані, які відображають загальні ознаки  кримінального правопорушення 

(злочину) стосовно конкретного діяння, передбаченого Особливою частиною КК 

України, з урахуванням норм його Загальної частини. 

Так, зокрема А.А. Козленко зауважує, що встановлюючи подію кримінального 

правопорушення, необхідно керуватися не лише певною статтею кримінального 

процесуального закону, але й нормою матеріальну закону, що передбачає 

відповідальність за здійснення конкретного правопорушення [81, с. 151].  

Заслуговує на увагу позиція Г.С. Крайник та А.Є. Овчаренко, які, 

підкреслюючи єдність ознак злочину, перевагу надають формально-матеріальному 

визначенню поняття злочину, оскільки це визначення дає відповідь не лише на 

питання, які діяння є злочинами (що передбачені у КК України), але й чому 

(оскільки мають найвищий ступінь суспільної небезпечності). Іншими словами, 

обов’язковими формально-матеріальними ознаками злочину, на думку цих авторів, є 

суспільна небезпечність (як матеріальна ознака), і протиправність (як формальна 

ознака) [93, с. 310]. 

У продовження такого матеріально-правового підходу, у контексті порядку 

здійснення кримінального провадження, зокрема О.Д. Квашук вказує, що 

невстановлення однієї із ознак кримінального правопорушення (наприклад, його 

суб’єкта) не означає автоматичної відсутності підстави для початку досудового 

розслідування; на момент початку досудового розслідування за ознаками 

кримінального правопорушення (за фактом) потрібно встановити ознаки, що 

відносяться до об’єкта та об’єктивної сторони певного складу кримінального 
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правопорушення; досудове розслідування має розпочинатися лише за фактом 

вчинення кримінального правопорушення; у випадку, коли на момент початку 

досудового розслідування є дані, які свідчать про причетність особи до вчинення 

кримінального правопорушення, їй має бути повідомлено про підозру у цьому [76, 

с. 111].  

І дійсно, адже, як зазначає М.О. Красій, не потрібно ототожнювати поняття 

«подія кримінального правопорушення» і «підстава кримінальної відповідальності». 

КК України визначає, що підставою кримінальної відповідальності є склад злочину, 

тоді як в КПК України прописано, що підставою відкриття кримінального 

провадження є подія кримінального правопорушення. Тому, як вважає автор, подія 

кримінального правопорушення повинна пов’язуватись із відкриттям кримінального 

провадження, а предмет доказування повинен бути розширений за рахунок підстави 

кримінальної відповідальності [94, с. 240]. 

Отже, враховуючи вищевикладене, протиставлення ознак кримінального 

правопорушення і ознак складу кримінального правопорушення у контексті підстав 

для початку досудового розслідування є некоректним, оскільки встановлення 

протиправності, як загальної формальної ознаки будь-якого кримінального 

правопорушення, передбачає встановлення і порівняння фактичних даних про 

конкретне діяння із описом об’єктивної сторони аналогічного діяння у конкретній 

нормі (нормах) КК України.  

Таким чином, навіть заперечуючи наявність перевірки заяв і повідомлень про 

кримінальні правопорушення та процесу прийняття рішення про початок 

досудового розслідування, не можна заперечити об’єктивну наявність процесу 

оцінки відповідних обставин, що здійснюється слідчим, прокурором (іншою 

уповноваженою особою, зокрема відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України),  

насамперед, щодо виявлення загальних ознак кримінального правопорушення. І 

якщо такі ознаки відсутні, то будуть відсутніми й підстави для початку досудового 

розслідування.   
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Поряд із цим, вимога, закріплена у п. 5 ч. 5 ст. 214 КПК України, щодо 

внесення до ЄРДР відомостей про попередню правову кваліфікацію кримінального 

правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про 

кримінальну відповідальність, обумовлює необхідність після встановлення 

формально-матеріальних ознак кримінального правопорушення (злочину) 

встановити, ознаками ж якого конкретного складу кримінального правопорушення 

(злочину) передбачене діяння, інформація про яке надійшла. 

При цьому, не можемо повною мірою погодитись із О.В. Стельмащуком у 

тому, що на етапі прийняття рішення про початок досудового розслідування також 

необхідно встановити такі обставини: 1) чи не є конкретне кримінальне 

правопорушення малозначним або таким, що не являє собою великої суспільної 

небезпечності і чи не достатньо в цьому випадку обмежитися вжиттям інших, 

передбачених законом заходів, без початку досудового розслідування; 2) чи немає 

визначених законом перешкод для здійснення досудового розслідування; 3) які саме 

відомості вказують на ознаки конкретного кримінального правопорушення, що 

зумовлене необхідністю виконання вимог п. 5 ч. 5 ст. 214 КПК України щодо 

внесення до ЄРДР відомостей щодо попередньої кваліфікації кримінального 

правопорушення з зазначенням статті (її частини) КК України; 4) якою є родова 

підслідність розпочатого провадження, яка визначається саме залежно від наявності 

ознак складу того чи іншого кримінального правопорушення і згідно з якою його 

матеріали передаються для розслідування слідчому відповідного відомства [224, 

с. 152–153].  

Встановлення цих обставин, як і ухвалення відповідних рішень, переважно 

має відбуватись в межах уже розпочатого досудового розслідування із 

використанням усіх передбачених кримінальним процесуальним законом засобів 

для цього. 

Отже, на наш погляд, підставами для початку досудового розслідування 

мають бути фактичні дані, достатні для висновку про наявність у події, про яку 

заявлено, загальних ознак злочину (кримінального правопорушення) – суспільної 
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небезпечності та протиправності. Остання, у свою чергу, встановлюється 

відповідно до ознак конкретного складу злочину (кримінального правопорушення), 

встановленого нормами КК України.  

У контексті предмета цього дисертаційного дослідження важливим є те, що 

оскільки поняття «достатні фактичні дані» є оціночним, то з приводу його змісту та 

обсягу у науці кримінального процесу ведуться дискусії [142, с. 56]. 

Так, окремі фахівці вважають, що при вирішенні питання про початок 

досудового розслідування достатньо встановити наявність таких елементів складу 

кримінального правопорушення, як його об’єкта і об’єктивної сторони, а інформація 

про інші його елементи для початку досудового розслідування є не обов’язковою, 

хоча щодо окремих з них, вона повинна бути (наприклад відомості про суб’єктів 

злочинів, передбачених статтями 393, 394 КК України) [16, с. 177–186]. Що ж 

стосується суб’єктивних ознак кримінального правопорушення, тобто особи, яка 

його вчинила, форми її вини, а також обставин, що пом’якшують чи обтяжують 

покарання, то вони будуть встановлюватися під час розслідування. 

Саме тому, як за КПК України 1960 року, а тим більше відповідно до чинного 

КПК України, відсутня можливість відмовитись від проведення досудового 

розслідування через недостатність фактичних даних для встановлення усіх 

елементів складу конкретного злочину. 

Як вказує О.В. Стельмащук, не визнавалась правильною й вимога про те, щоб 

при порушенні кримінальної справи були наявними також відомості про осіб, 

винних у вчиненні цього діяння, або, принаймні, про реальну можливість їх 

викриття в ході розслідування, пов’язуючи з цим так звану «судову перспективу». І 

дійсно, такі вимоги не випливають з норм кримінально-процесуального 

законодавства і не мають методологічного обґрунтування, оскільки вирішення 

питання про з’ясування всіх обставин, які входять до предмета доказування, 

зокрема, винних у вчиненні конкретного кримінального правопорушення, форми 

вини, способу та інших обставин його вчинення, а також про докази, необхідні для 
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підтвердження цих обставин, є завданням не етапу початку досудового 

розслідування, а завданням самої стадії [224, с. 156]. 

Тобто межі доказування під час початку досудового розслідування 

обумовлюються обґрунтованістю рішення про внесення відомостей до ЄРДР, що 

ухвалюється за наявності достатніх фактичних даних, на підставі яких 

встановлюються об’єктивні ознаки злочину (кримінального правопорушення), тобто 

ті ознаки, що стосуються об’єкта і об’єктивної сторони його складу, що й буде 

підставою для здійснення попередньої правової кваліфікації діяння за статтею 

Особливої частини КК України.  

Іншими словами, доказування на цьому етапі кримінального провадження 

здійснюється в межах, необхідних для здійснення кримінально-правової кваліфікації 

діяння.  

І хоча ця кваліфікація за визначенням п. 5 ч. 5 ст. 214 КПК України є 

«попередньою», а під час досудового розслідування вона підлягає перевірці і, за 

необхідності, уточненню, тим не менше саме вона визначає загальний напрям 

досудового розслідування на початковому його етапі. 

Так, П.Л. Фріс, розглядаючи питання реалізації кримінально-правової 

політики через застосування кримінального права, наголошує, що саме кваліфікація 

злочину в будь-якому випадку є відправною точкою усього процесу застосування 

[263, с. 59]. А О.С. Тубелець додає, що якщо кримінальний закон у загальному 

визначає, які діяння є злочинними, тобто створює законодавчу абстракцію, то 

виключно на основі кваліфікації можна визначити, чи є злочином конкретне діяння, 

що мало місце в реальному житті. Таким чином, кваліфікація злочину є тією 

ланкою, що дозволяє безпосередньо реалізувати державно-політичну волю в 

конкретній життєвій ситуації [237, с. 100]. 

І хоча межі доказування у кожному разі, у тому числі і щодо початку 

досудового розслідування, є індивідуальними та встановлюються суб’єктом 

правозастосування в результаті процесу оцінки відповідних фактичних даних, на що 

здійснюють свій вплив і фахові знання, і професійний досвід, і рівень 
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правосвідомості такого суб’єкта і т.п., у КПК України мають міститись об’єктивні 

чинники встановлення таких меж, зокрема під час початку досудового 

розслідування. 

З урахуванням того правового значення, яке має початок досудового 

розслідування для розвитку усіх подальших кримінальних процесуальних відносин, 

в межах яких і відбувається і проведення слідчих (розшукових) дій і вжиття інших 

процесуальних заходів, у том числі примусового характеру – заходів забезпечення 

кримінального провадження, у науковій літературі висловлюються пропозиції щодо 

оформлення рішення про початок досудового розслідування окремою постановою. 

Так, О.В. Стельмащук вважає, що фактичними підставами початку досудового 

розслідування є: наявність достатніх фактичних даних про кримінальне 

правопорушення та відсутність визначених законом про кримінальну 

відповідальність обставин, що виключають злочинність діяння. А процесуальною 

підставою має бути постанова, що міститиме ухвалене рішення про початок 

досудового розслідування відповідно до встановлених фактичних підстав і у 

відповідності до визначеної законом компетентності посадової особи. Вимоги 

дотримання визначеної законом процесуальної форми (правової процедури) 

публічного ініціювання правовідносин, – зазначає автор, – дають підстави для 

висновку, що тільки процесуальне рішення про початок досудового розслідування є 

тим юридичним актом, яким надаються повноваження на виконання завдань, 

передбачених ст. 2 КПК України [224, с. 158, 160]. 

І таке рішення, як зазначає Л.Д. Удалова, яке і будь-яке рішення слідчого, 

прокурора, має бути обґрунтованим, вмотивованим і прийнятим у формі постанови 

[238, с. 236]. 

Так само Г.Р. Колеснік, досліджуючи питання функціонального призначення 

нагляду і контролю у досудовому розслідуванні, зауважує, що у зв’язку з тим, що 

рішення слідчого і прокурора про внесення відомостей про кримінальне 

правопорушення до ЄРДР і початку досудового розслідування кримінального 

правопорушення є процесуальними, то початок розслідування повинен 
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оформлюватися шляхом винесення відповідної письмової постанови, а не 

автоматично, як це визначено ст. 214 КПК України, положення якої в цьому сенсі не 

узгоджуються з правилами, закріпленими ст. 110 КПК України, про те, що будь-яке 

процесуальне рішення слідчого, прокурора приймається у формі постанови [83, 

с. 37]. 

Не вступаючи у полеміку щодо необхідності оформлення постанови про 

початок досудового розслідування (що виходить за межі предмета цього 

дисертаційного дослідження), як підсумок, зазначимо, що:  

- по-перше, на етапі початку досудового розслідування здійснюється процес 

доказування;  

- по-друге, безпосередньою метою доказування на цьому етапі є встановлення 

обставин, які мають значення для кримінального провадження – встановлення 

підстав для початку досудового розслідування;  

- по-третє, підставами початку досудового розслідування є фактичні дані, 

достатні для висновку про наявність у події, що є предметом розгляду, загальних 

ознак злочину (кримінального правопорушення) – суспільної небезпечності та 

протиправності, що встановлюється відповідно до ознак конкретного складу 

злочину (кримінального правопорушення), встановленого нормами КК України; 

- по-четверте, доказування на цьому етапі кримінального провадження 

здійснюється в межах, необхідних для здійснення кримінально-правової кваліфікації 

діяння. 

З урахуванням викладеного, пропонуємо:  

1) статтю 25 КПК України викласти у такій редакції: 

«1. Прокурор, слідчий зобов’язані в межах своєї компетенції розпочати 

досудове розслідування в кожному випадку встановлення достатніх фактичних 

даних для висновку про кримінальне правопорушення (за виключенням випадків, 

коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви 

потерпілого), а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення 

обставин, що мають значення для кримінального провадження»; 
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2) частину 1 ст. 214 КПК України викласти у такій редакції: 

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

заяви, повідомлення або після самостійного встановлення ним з будь-якого джерела 

достатніх фактичних даних про об’єктивні ознаки складу кримінального 

правопорушення, передбаченого відповідною статтею закону України про 

кримінальну відповідальність, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з 

моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, 

визначається керівником органу досудового розслідування»; 

3) речення третє частини 3 ст. 214 КПК України викласти у такій редакції: 

«У разі встановлення достатніх фактичних даних про об’єктивні ознаки 

складу кримінального правопорушення, передбаченого відповідною статтею закону 

України про кримінальну відповідальність, на морському чи річковому судні, що 

перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно; 

відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань при 

першій можливості»; 

4) у частині 5 ст. 214 КПК України:  

- пункт 1 викласти у такій редакції: «1) дату надходження заяви, повідомлення 

про кримінальне правопорушення або встановлення з іншого джерела фактичних 

даних про об’єктивні ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого 

відповідною статтею закону України про кримінальну відповідальність»; 

- пункт 3 викласти у такій редакції: «3) інше джерело, з якого встановлені 

фактичні дані про об’єктивні ознаки складу кримінального правопорушення, 

передбаченого відповідною статтею закону України про кримінальну 

відповідальність»; 

- пункт 4 викласти у такій редакції: «4) короткий виклад фактичних даних про 

об’єктивні ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого 
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відповідною статтею закону України про кримінальну відповідальність, наведених 

потерпілим, заявником чи встановлених з іншого джерела»; 

5) частину 1 ст. 520 КПК України викласти у такій редакції: 

«1. Службові особи, передбачені частиною першою статті 519 цього Кодексу, 

зобов’язані негайно провести необхідні процесуальні дії після подання заяви, 

повідомлення або після самостійного встановлення ними з будь-якого джерела 

достатніх фактичних даних про об’єктивні ознаки складу кримінального 

правопорушення, передбаченого відповідною статтею закону України про 

кримінальну відповідальність, що вчинене на території дипломатичного 

представництва, консульської установи 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». 

 

2.2. Межі доказування при застосуванні заходів забезпечення 

кримінального провадження 

 

Серед загальних завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК 

України, встановлене завдання, пов’язане із забезпеченням 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. 

Вказане завдання передбачає не лише недопущення обвинувачення, 

засудження і покарання жодного невинуватого, а й недопущення застосування 

необґрунтованого процесуального примусу. А це, в свою чергу, обумовлює 

необхідність застосування заходів примусу лише за підтвердженої (тобто доказаної) 

наявності відповідних підстав і умов, визначених у кримінальному процесуальному 

законі щодо кожного із видів таких заходів. 
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При цьому, доведено, що обмеження конституційних прав і свобод  в 

кримінальному провадженні вимагає особливого режиму: дотримання умов, 

наявність підстав, передбачених законом, наявність механізму судового контролю, 

прокурорського керівництва, відомчого контролю за законністю й обґрунтованістю 

обмежень, а також надання особі, права і свободи якої обмежені, права на судовий 

захист [265, с. 15].  

Як зазначає О.В. Шульга, у чинному КПК України, на відміну від КПК 

України 1960 року, законодавцем здійснена спроба систематизації усіх заходів 

кримінального процесуального примусу під назвою «заходи забезпечення 

кримінального провадження». Чинний КПК України присвятив їм окремий розділ 

(розділ ІІ), в якому послідовно закріплені підстави та порядок застосування усіх 

видів заходів забезпечення кримінального провадження (глави 10–18) [276, с. 44]. 

За твердженням А.І. Журби, найбільш суттєвої трансформації зазнав порядок 

застосування примусу в кримінальному судочинстві, який майже в повному обсязі 

підкорився слідчому судді. Але кожна нова система має пройти складний шлях 

свого становлення, теоретичного осмислення та виправлення помилок [61, с. 86]. 

Можна сказати, що заходи забезпечення кримінального провадження у розрізі 

процесу доказування в кримінальному провадженні, відіграють двояку роль. 

Так, з однієї сторони, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК заходи забезпечення 

кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього 

провадження. Як вказує М.Я. Никоненко, зрозуміло, що процес доказування у 

кримінальному провадженні можливо віднести до складової дієвості кримінального 

провадження, можливо, навіть більшою мірою, ніж інші елементи дієвості 

провадження, адже в основу руху кримінального провадження покладено саме 

докази. Таким чином, заходи забезпечення кримінального провадження 

застосовуються і для досягнення дієвості доказування у кримінальному 

провадженні. Проте автор звертає увагу на важливу деталь: якщо доказування 

відповідно до закону здійснюється сторонами кримінального провадження, а також 

потерпілим, то застосування заходів забезпечення кримінального провадження 

здійснюється лише однією із сторін – стороною обвинувачення. Цьому в пряме 

підтвердження в законі. Хоча, якщо говорити про право заявляти клопотання про 
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застосування заходів забезпечення кримінального провадження, то слід 

зазначити: закон містить і винятки із загального правила. Так, відповідно до ч. 1 ст. 

160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до 

слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового 

провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. А 

відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого 

судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а 

з метою забезпечення позову – також цивільний позивач [151]. 

Тобто, з одного боку, заходи забезпечення кримінального провадження своїх 

призначенням і загальним завданням мають забезпечити, у тому числі, здійснення 

процесу доказування у кримінальному провадженні. 

Поряд із цим, з іншої сторони, як наголошує В.А. Завтур, слід констатувати, 

що із набранням чинності КПК України 2012 р., теза про розповсюдження процесу 

доказування не лише на процес прийняття остаточних рішень, які вирішують 

кримінальне провадження по суті, але й проміжних, що визначають його рух, 

зазнала не тільки остаточного доктринального закріплення, але й набула якісно 

нових нормативних засад, адже закон чітко указує на фактичні обставини, що мають 

бути встановлені для прийняття рішення в порядку судового контролю, зокрема і 

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження [62, с. 50]. 

Тобто, з іншого боку, застосування самих заходів забезпечення кримінального 

провадження, а точніше його необхідність, доцільність і допустимість, також мають 

бути доказані. 

І дійсно, коли ми говоримо про значення заходів забезпечення кримінального 

провадження в процесі доказування, нам не слід забувати і про «зворотній бік 

медалі», а саме, про значення самого процесу доказування при застосуванні таких 

заходів [152, с. 119]. 

Незважаючи на вже більше, ніж шестирічний досвід застосування норм 

чинного КПК України, у тому числі й тих, які визначають підстави та порядок 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження (хоча їх нормативна 

визначеність протягом цього періоду і зазнавала деяких змін), питання тлумачення 

тих положень, які визначають, зокрема межі доказування при застосуванні заходів 
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забезпечення кримінального провадження, зокрема під час досудового 

розслідування, не втрачають своєї актуальності та практичної значущості. 

У працях українських учених різні аспекти застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження є предметом постійної уваги. Як і питання доказування 

під час розгляду та вирішення слідчим суддею та судом клопотань про застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження, хоча і фрагментарно, але 

висвітлювались у дослідженнях В.В. Вапнярчука, І.В. Гловюк, В.А. Завтура, 

Т.В. Лукашкіної, М.А. Макарова, В.В. Михайленко, А.І. Палюха, Х.Р. Слюсарчук, 

М.М. Стоянова, С.Л. Шаренко, О.Г. Шило та ін. 

Так, В.В. Михайленко, розглядаючи реалізацію засади верховенства права під 

час застосування заходів забезпечення кримінального провадження, наголошує, що 

саме реалізацією цієї засади забезпечується і досягається адекватність 

забезпечувальних дій, тобто застосування такого рівня обмеження прав і свобод 

людини, який є адекватним і необхідним саме в даній конкретній ситуації. Йдеться 

про те, що заходи забезпечення кримінального провадження повинні 

застосовуватися виключно з єдиною метою – виконання завдань кримінального 

провадження, а рівень обмеження прав людини не повинен перевищувати заявлену 

мету [143, с. 189]. 

Поряд із цим, автор, вказуючи, що сучасні законодавчі конструкції 

дозволяють застосовувати заходи забезпечення кримінального провадження як до 

підозрюваного, обвинуваченого, так і до інших осіб, що в такий спосіб залучаються 

до сфери дії кримінального процесуального закону – свідків, потерпілих, третіх осіб, 

щодо майна яких вирішується питання про арешт, тощо, та наголошуючи, що 

примус під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 

обумовлює дуже обережний і ретельний підхід до їх реалізації, усе ж таки уточнює, 

що застосування процесуального примусу до підозрюваного, обвинуваченого є 

об’єктивно необхідним для реалізації завдань кримінального процесу [143, с. 189]. 

Видається, що таке уточнення є не зовсім коректним і таким, що не в повній 

мірі відповідає концепції обґрунтованого, співрозмірного та доведеного 

застосування заходів процесуального примусу.   
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І хоча в окремих випадках заходи забезпечення кримінального 

провадження визначаються як передбачені законом заходи впливу на учасників 

кримінального провадження, які застосовуються з метою гарантування виконання 

учасниками провадження своїх обов’язків [266, с. 54], таке гарантування не 

застосовується апріорі, воно обумовлюється лише наявністю відповідних підстав і 

умов. 

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питань про 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони повинні 

подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. 

Це положення фактично вказує на активний процес доказування під час 

розгляду відповідних клопотань, що відбувається в межах змагальної судової 

процедури.  

Виходячи з цього, постає логічне питання: який обсяг доказів є достатнім для 

прийняття рішення про застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження під час досудового розслідування та яким може бути критерій такої 

достатності і її якості. 

Зважаючи на тісний зв’язок меж доказування із його предметом, необхідно 

розглянути питання щодо тих обставин, які включаються до предмета доказування 

при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження. 

При цьому погоджуємося, що для позначення сукупності фактичних обставин, 

які підлягають встановленню під час розгляду та вирішення слідчим суддею 

клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження 

доцільно використовувати категорію «локальний (конкретний) предмет 

доказування», про який йшлося у попередньому розділі цього дослідження. А 

визначальними для формування загальної моделі локального предмету доказування 

є положення ч. 3 ст. 132 КПК України [30, c. 98].  

Виходячи з цього, на підставі аналізу ч. 3, 4 ст. 132 КПК України, локальний 

предмет доказування, що буде спільним для усіх видів заходів забезпечення 

кримінального провадження, включає такі елементи: 
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- існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального 

правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 

- наявність потреб досудового розслідування, що виправдовують такий 

ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, 

прокурора; 

- неможливість виконання завдання без застосування заходу забезпечення 

кримінального провадження, для застосування якого слідчий, прокурор звертається 

із клопотанням; 

- можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального 

провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час 

судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. 

При вирішенні питання про застосування конкретного виду заходів 

забезпечення кримінального провадження обставини загального предмета 

доказування уточнюються і деталізуються відповідно до мети, призначення, 

безпосередніх підстав його застосування. 

Відповідно до цього змінюються, поглиблюються і межі доказування таких 

обставин.  

Так, виходячи зі змісту статей 133–134 КПК України, підставами для виклику 

особи до слідчого, прокурора або суду Є. Лялюк вважає: перебування особи, яка 

викликається, у статусі підозрюваного, свідка, потерпілого або іншого учасника 

кримінального провадження; достатні підстави вважати, що вона може дати 

показання, які мають значення для кримінального провадження, або її участь у 

процесуальній дії є обов’язковою [128, с. 199].  

При цьому, зокрема В.І. Фаринник на підставі аналізу норм КПК (у тому числі 

п. 25 ч. 1 ст. 3 КПК України) доводить наявність широкого переліку «інших» 

учасників кримінального провадження, до яких відносить: сторони кримінального 

провадження, представника потерпілого та законного представника потерпілого, 

цивільного позивача, його представника та законного представника, цивільного 

відповідача та його представника, представника юридичної особи, щодо якої 
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здійснюється провадження, заявника, адвоката свідка, понятого, заставодавця, 

перекладача, експерта, спеціаліста [256, с. 78]. 

Чітко розмежовує групи осіб за підставами для здійснення виклику 

О.В. Іващенко [70]. 

Підстави застосування до особи приводу визначені у ч. 3 ст. 142 КПК 

України). Також привід може бути застосований за ухвалою слідчого судді на 

підставі неприбуття підозрюваного за судовим викликом і відсутності у слідчого 

судді на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що 

перешкоджають його своєчасному прибуттю для розгляду клопотання щодо обрання 

запобіжного заходу у вигляді застави, домашнього арешту чи тримання під вартою 

(ч. 3 ст. 187 КПК України) [102]. 

О.Д. Білоус визначає фактичними підставами застосування приводу, 

затримання з метою приводу неприбуття підозрюваного, свідка на виклик без 

поважних причин або неповідомлення про причини свого неприбуття у разі 

обов’язкової участі при проведенні процесуальних дій [11, c. 15–16]. 

Наряду із визначеними законом підставами у науковій літературі 

висловлюються думки щодо необхідності їх уточнення. 

Так, О.М. Сіверський вважає, що привід необхідно застосовувати тільки в 

тому разі, коли всі інші заходи забезпечення кримінального провадження не 

результативні, і є підстави вважати, що особа умисно уникає участі у процесуальних 

діях [195, c. 156].  

На наш погляд, таке уточнення є зайвим, оскільки доведення того, що особа не 

з’явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, 

передбачене ч. 3 ст. 142 КПК України, є достатнім підтвердження факту умисного 

уникнення участі у процесуальних діях.  

Підставою накладення грошового стягнення на особу є невиконання 

покладеного на неї процесуального обов’язку без поважних причин (ч. 1 ст. 144, ч. 3 

ст. 146 КПК України) [102]. 

При цьому у науковій літературі вказується на необхідність розмежовування 

застосування грошового стягнення за нез’явлення на виклик до конкретно 

визначеного в ч. 1 ст. 139 КПК України кола осіб (підозрюваного, обвинуваченого, 
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свідка, потерпілого, цивільного відповідача) від застосування грошового 

стягнення за порушення чи невиконання інших процесуальних обов’язків 

(наприклад, заставодавця, поручителя) [228, c. 165–166]. 

О. Сопронюк, досліджуючи грошове стягнення, як кримінально-процесуальну 

санкцію за неприбуття за викликом на досудовому розслідуванні, наголошує на 

існуванні загальної та спеціальної підстави. При цьому, загальною підставою 

застосування кримінально-процесуальної санкції у вигляді грошового стягнення є 

винятково наявність кримінально-процесуального правопорушення, 

формалізованого у КПК України, об’єктивна сторона якого становить невиконання 

процесуальних обов’язків без поважних причин. А спеціальна підстава, на погляд 

автора, конкретизується через: 1) наявність підтвердження отримання повістки про 

виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом; 2) відсутність поважних 

причин неприбуття; 3) неповідомлення про причини цієї бездіяльності. Для 

законного застосування грошового стягнення повинні існувати усі ці елементи [206, 

c. 209]. 

До числа обставин, які підлягають дослідженню слідчим суддею, судом під 

час розгляду клопотання про накладення грошового стягнення, А.М. Мартинців 

пропонує включити: 1) обставини, які підтверджують факт покладення на цього 

учасника кримінального провадження процесуального обов’язку; 2) обставини, які 

свідчать про наявність поважних причин, які зумовили невиконання учасником 

кримінального провадження покладеного на нього процесуального обов’язку; 

3) обставини, які впливають на визначення розміру грошового стягнення [134, c. 4–

5]. 

Підставою тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом є 

наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення 

кримінального правопорушення чи запобігання вчиненню іншого, припинення або 

запобігання протиправній поведінці підозрюваного щодо перешкоджання 

кримінальному провадженню, забезпечення відшкодування шкоди, завданої 

кримінальним правопорушенням (ч. 1 ст. 148, ч. 1 ст. 152 КПК України) [102]. 

Розглядаючи тимчасове обмеження в користуванні спеціальним правом у 

різних аспектах (як захід забезпечення кримінального провадження, як примусовий 
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захід, як можливість забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок 

кримінального правопорушення), В.І. Фаринник зауважує, що слідчий, прокурор, 

окрім визначених законом підстав застосування цього заходу, повинні зважати на 

законність одержаних доказів, а також оцінити ступінь наслідків застосування таких 

заходів [261, c. 127, 131]. 

Аналогічної думки дотримується і Я.О. Пархоменко [163, c. 187], Ю.В. Лисюк 

[120, c. 284], О.М. Гумін та Р.М. Римарчук [41, c. 272]. 

Наряду із цим, цікавим є підхід, викладений Х.М. Грицак, яка запропонувала 

ввести в наукову юридичну термінологію поняття «розумна мотивація» з метою 

правильної інтерпретації терміна «достатні підстави», що більш описово та доречно 

окреслює наявність доказових фактів, які слугують обґрунтуванням мотивів 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового 

обмеження у користуванні спеціальним правом, що, своєю чергою, має мати 

«розумний» рівень, тобто слугувати реальному доведенню наявності вказаних у 

законі підстав (ризик втечі, можливість пошкодження чи втрати доказів, досягнення 

мети заходу (отримання доказів та їх збереження) тощо), без абстрактного домислу 

про уявну небезпеку [37, c. 4]. 

Незважаючи на цікаву наукову позицію авторки, вважаємо, що викладені нею 

положення, вочевидь, можуть бути застосовані до усіх видів заходів забезпечення 

кримінального провадження і не тільки (а й до усіх конструкцій, які у законі 

позначаються поняттям «достатні підстави»), що ж стосується застосування 

відповідних положень у правозастосовній діяльності, то, на наш погляд, наявність 

«достатніх підстав» якраз і передбачає досягнення рівня «розумної мотивації» 

рішення, що ухвалюється.     

Підстави відсторонення від посади визначені у п. 6 ч. 2 ст. 155, ч. 1 ст. 157 

КПК України. 

Спеціальними умовами відсторонення від посади, на думку Ю.М. Дьоміна, є 

наявність процесуального статусу підозрюваного, обвинуваченого, перебування 

особи на посаді й обрання запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під 

вартою [54, c. 232]. Аналогічну позицію виловлює і В.М. Поцілуйко [169, c. 157]. 
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У свою чергу, В.І. Фаринник додає, що ініціювання застосування 

зазначеного заходу не може відбуватися в той час, коли сам підозрюваний 

безпосередньо перебуває на лікарняному або у відпустці, оскільки вже сама 

наявність вказаних обставин суперечить меті застосування заходу [258, c. 166]. 

Підставою для тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у 

зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності також є наявність 

достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення 

кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній 

поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може 

знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового 

розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників 

кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному 

провадженню іншим чином (п. 6 ч. 2 ст. 155, ч. 3 ст. 155
1
 КПК України) [102]. 

При цьому, у правозастосовній практиці серед підстав застосування цього 

заходу забезпечення кримінального провадження вказуються такі, як: існування 

ризику того, що суддя під час досудового розслідування може перешкоджати 

кримінальному провадженню; наявність кримінального провадження в суді за 

обвинуваченням судді може поставити під сумнів безсторонність цього судді під час 

здійснення правосуддя й зашкодити авторитету судової влади та довірі до неї 

суспільства тощо [177, c. 241]. 

Підстави для тимчасового доступу до речей і документів визначені у ч. 5, 6 

ст. 163 КПК України. 

Як зазначають С.О. Сорока та С.І. Марко, на сторону кримінального 

провадження покладається доведення великого обсягу фактів, без доведення яких 

слідчий суддя може відмовити у задоволенні клопотання, а також додатково 

обґрунтувати необхідність вилучення таких речей і документів [208, c. 503]. 

Крім того, у разі необхідності застосування при розгляді клопотання про 

тимчасовий доступ до речей і документів положень ч. 2 ст. 163 КПК України, слід 

доводити наявність загрози зміни або знищення речей чи документів. Як зазначає 

В. Жидков, це доволі складно доводити, особливо у тільки розпочатих 

провадженнях. Проте за наявності встановлених відомостей про те, що зацікавлені 
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особи: мають доступ до всіх приміщень, речей і документів, що цікавлять 

слідство, вплив на осіб у володінні яких вони перебувають; передають оригінали 

документів нібито для використання під час проведення різних експертиз 

(досліджень), що призначаються в позапроцесуальному порядку, а також іншим 

особам; відслідковують хід та результати досудового розслідування; можуть 

вчиняти інші дії, що свідчать про таку загрозу, доцільним є ініціювання розгляду 

таких клопотань без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи. 

При цьому відповідне обґрунтування необхідно наводити у клопотанні [59, c. 227].  

Підстави тимчасового вилучення майна визначені у ч. 2 ст. 167 КПК України. 

Доволі широкі підстави для застосування цього заходу забезпечення 

кримінального провадження дали підстави для їх наукової класифікації.  

Так, А.Е. Щасна пропонує їх класифікувати відповідно до тієї процесуальної 

дії, відповідно до якої тимчасове вилучення майна стало додатковою дією. Зокрема: 

підстави застосування тимчасового вилучення майна під час затримання в порядку 

ст.ст. 207, 208 КПК України; підстави застосування тимчасового вилучення майна 

під час обшуку; підстави застосування тимчасового вилучення майна під час огляду 

місцевості, приміщення, речей та документів [280, c. 143]. 

Підставою арешту майна є сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що 

воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, 

обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для 

забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої 

неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч. 1 ст. 170 КПК України) [102]. 

Крім того, ч. 1 ст. 173 КПК України зобов’язує особу, яка подає клопотання 

про арешт майна, довести не лише необхідність такого арешту, а й наявність 

ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України. 

Наведені законодавчі положення дають підстави для висновку, що 

арештовується як майно, яке може бути визнано речовим доказом, так і майно, яким 

надалі можуть бути задоволені законні майнові вимоги фізичних і юридичних осіб 

або держави [51, c. 164].  
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Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої 

підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність 

ризиків і даних, зазначених у ч. 1, 2 ст. 177, ч. 1 ст. 194 КПК України [102]. 

Крім того, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім 

наявності підстав сторони кримінального провадження повинні надати слідчому 

судді матеріали щодо інших обставин, які відповідно до ст. 178 КПК України 

враховуються при обранні запобіжного заходу. 

Складність доказування необхідності застосування запобіжного заходу 

зумовлена його прогностичним характером, адже йдеться про доведення потреби 

перешкоджання можливій негативній поведінці підозрюваного, обвинуваченого. 

Проте, доведення існування наведених підстав у сукупності з обставинами, що 

передбачено ст. 178 КПК України, надає можливість обґрунтовано спрогнозувати 

можливу негативну поведінку підозрюваного, обвинуваченого, переконатися у 

необхідності застосування до нього запобіжного заходу і неможливості забезпечити 

здійснення кримінального провадження іншими заходами [39, с. 223]. 

Підозра у вчиненні кримінального правопорушення, як і ризики є результатом 

оцінної діяльності слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за матеріалами 

кримінального провадження. Кожна із цих обставин має ґрунтуватися на фактичних 

даних, що містяться в матеріалах провадження. Підозра у вчиненні кримінального 

правопорушення має бути обґрунтованою, тобто підтверджуватися відповідними 

фактичними даними. Ця вимога має розповсюджуватися і на встановлення 

відповідних ризиків. У зв’язку з цим Є.Д. Лук’янчиков та Б.Є. Лук’янчиков ставлять 

питання про можливість використання для прийняття рішення про застосування 

запобіжного заходу не лише доказів, а і відомостей, що отримані в результаті 

застосування оперативно-розшукових заходів [126, с. 72]. 

Серед усіх запобіжних заходів тримання під вартою, яке є винятковим 

запобіжним заходом, передбачає додаткову підставу застосування (ч. 1 ст. 183 КПК 

України). 

При цьому категорія «ризику» у науковій літературі розглядається з 

процесуальної та фактичної точки зору. Так, з процесуальної точки зору «ризик» 

розглядається як оціночне кримінальне процесуальне поняття, пізнання якого 
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покладається на слідчого суддю або суд, який за результатом його встановлення 

або відсутності його має прийняти відповідне процесуальне рішення. У ч. 3 ст. 176 

КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд відмовляє у застосуванні 

запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час 

розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми 

для переконання, що жоден із більш м’яких запобіжних заходів, передбачених 

частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику 

або ризикам. З фактичної точки зору варто характеризувати ризик, передусім як 

небезпеку, котрої слід уникати. Саме у такому значенні слід розуміти ризики, 

перераховані у ч. 1 ст. 177 КПК України. Очевидним є те, що у цій статті вказані 

конкретні способи протидії досудовому провадженню, які й іменуються «ризиками» 

у чинному КПК України. Ризик, передусім, має характеризувати негативну 

поведінку підозрюваного та обвинуваченого, через прояв якої ставиться під загрозу 

належне виконання завдань кримінального провадження [46, с. 53].  

Підставою надання слідчим суддею дозволу на затримання з метою приводу є 

достатні підстави вважати, що: підозрюваний, обвинувачений переховується від 

органів досудового розслідування чи суду; одержавши відомості про звернення 

слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, 

підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування 

запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного 

заходу і зазначені у ст. 177 КПК України (ч. 4 ст. 189 КПК України) [102]. 

При цьому, як зауважує Є.В. Дояр, розглядаючи клопотання про дозвіл на 

затримання з метою приводу, слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді 

клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, 

обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про 

затримання з метою приводу [50, с. 83]. 

Підстави затримання особи без ухвали слідчого судді, суду передбачені ч. 1, 2 

ст. 208 КПК України [102]. 

У науковій літературі подекуди лунають пропозиції щодо розширення 

переліку підстав затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. 
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Так, В.І. Фаринник зауважує, що редакція ст. 208 КПК України надає право 

працівникам правоохоронних органів затримати особу виключно у випадках, якщо її 

застали під час учинення злочину, або безпосередньо після нього за наявності 

очевидних ознак, які вказують саме на цю особу, як на злочинця. В інших випадках, 

навіть за наявності доказів причетності особи до вчинення злочину та встановлення 

її місцезнаходження, співробітники поліції не мають правових підстав для її 

затримання, а тому, на думку автора, існує потреба внести відповідні зміни до 

ст. 208 КПК України в частині виключення слів «безпосередньо» та «щойно», 

оскільки вказані часові параметри визначають зовсім короткий термін часу і не 

охоплюють випадків затримання особи через певний проміжок часу після вчинення 

нею злочину [259, с. 137–138]. Підтримує таку позицію і Є.В. Дояр [50, с. 99]. 

На наш погляд, такі пропозиції суперечать конституційним положенням щодо 

права кожної людини на свободу та особисту недоторканність. Адже відповідно до 

ст. 29 Конституції України ніхто не може бути заарештований або триматися під 

вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в 

порядку, встановлених законом. І лише у разі нагальної необхідності запобігти 

злочинові чи його перепинити уповноважені на те законом органи можуть 

застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, 

обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. 

Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з 

моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під 

вартою [86]. 

Підстави затримання без ухвали слідчого судді, суду, встановлені зокрема 

п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 208 КПК України, якраз і відображають нагальну необхідність 

запобігання злочинові чи його припинення, що визначені Основним законом 

держави як виключні умови обмеження права людини на свободу та особисту 

недоторканність без судового рішення. В усіх інших випадках, за наявності до того 

підстав таке обмеження має здійснюватись лише за вмотивованим рішенням суду. 

Окремо підстави, а значить і межі доказування відповідних обставин, законом 

визначаються для рішень про продовження строків застосування деяких заходів 

забезпечення кримінального провадження.   
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Так, підставами для продовження строку тимчасового обмеження у 

користуванні спеціальним правом є: продовження існування обставин, які стали 

підставою для тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом; 

неможливість сторони обвинувачення забезпечити досягнення цілей, заради яких 

було обмежено користування спеціальним правом, іншими способами протягом дії 

попередньої ухвали (ч. 2 ст. 153 КПК України) [102]. 

Підставами для продовження строку відсторонення від посади є: продовження 

існування обставин, які стали підставою для відсторонення від посади; 

неможливість сторони обвинувачення забезпечити досягнення цілей, заради яких 

було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії 

попередньої ухвали (ч. 2 ст. 158 КПК України) [102]. 

При вирішенні питання про продовження строку тримання під вартою мають 

бути доказані: обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або 

з’явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; обставини, 

які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії 

попередньої ухвали про тримання під вартою (ч. 3 ст. 199 КПК України) [102]. 

У переважній більшості випадків КПК України наряду із підставами 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження регламентує умови 

їх застосування, які потребують встановлення, а значить і виступають самостійним 

елементом локального предмета доказування і охоплюються його межами. 

Так, затримання уповноваженою службовою особою може бути застосоване 

лише щодо особи, підозрюваної у вчиненні злочину, за який передбачене покарання 

у виді позбавлення волі (ч. 1 ст. 208 КПК України); відсторонення від посади може 

бути застосоване лише щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у 

вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і 

незалежно від тяжкості злочину – щодо особи, яка є службовою особою 

правоохоронного органу (ч. 1 ст. 154 КПК України) [102] тощо. 

Обставини, визначені законом, як підстави та умови застосування кожного із 

видів заходів забезпечення кримінального провадження, повинні бути встановлені, 

доказані із належною повнотою, мати своє відображення у матеріалах 

кримінального провадження, зокрема й у клопотанні слідчого, прокурора про 
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застосування того чи іншого заходу забезпечення кримінального провадження, а 

у передбачених законом випадках – надані слідчому судді під час розгляду 

відповідного клопотання. 

Водночас, варто зауважити, що відсутність достовірних висновків щодо 

наявності або відсутності певних обставин на цьому етапі кримінального 

провадження зовсім не означає, що ухвалені на їх підставі рішення є 

необґрунтованими. Адже обґрунтованість імовірного висновку для прийняття ряду 

рішень, зокрема під час застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження, ґрунтується на використанні достатніх даних для його формування.  

Так, зокрема використання системи оціночних понять, пов’язаних із оцінкою 

перспектив перешкоджання кримінальному провадженню з боку її учасників 

унеможливлює встановлення абсолютно достовірного знання про наявність тих чи 

інших обставин під час розгляду клопотань про застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження, натомість передбачає формування у слідчого судді 

переконання про наявність або відсутність підстав та умов, що зумовлюють 

необхідність забезпечити дієвість кримінального провадження [62, с. 89].  

Відповідно до ч. 3 ст. 370 КПК України обґрунтованим є рішення, ухвалене 

судом на підставі об’єктивно з’ясованих обставин, які підтверджені доказами, 

дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 

КПК України. Визначені вимоги обґрунтованості процесуального рішення, 

вочевидь, можуть бути поширені не лише на судові, а й на процесуальні рішення, 

що ухвалюються під час досудового розслідування.  

Разом із тим, як відомо, висновком про фактичні обставини ще не 

завершується процес прийняття рішення, оскільки необхідною є ще правова оцінка 

цих обставин. Вочевидь, процесуальне рішення повинно мати і нормативне 

обґрунтування. 

А тому необхідно розрізняти обґрунтованість висновку про фактичні 

обставини і обґрунтованість власне самого процесуального рішення.  

Загалом увесь процес пізнання обставин кримінального провадження 

характеризується переходом від імовірного до достовірного знання. 
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При цьому, імовірність у кримінальному процесі виконує ряд функцій, 

серед яких, насамперед, виділяють: орієнтуючу, констатуючу та оціночну. 

Орієнтуюча функція імовірності в кримінальному процесі пов’язана з практичною 

діяльністю відповідних суб’єктів і визначає можливі шляхи дослідження фактичних 

обставин. Констатуюча функція імовірності полягає у встановленні достатніх даних 

для прийняття деяких процесуальних рішень. Сутність оціночної функції 

імовірності полягає у використанні того чи іншого ступеню імовірності для 

визначення значення відомостей про факти і обставини справи при вирішенні 

питання обґрунтованості прийняття процесуальних рішень [192, с. 88–91]. 

Як цілком правильно підкреслював свого часу Я.О. Мотовіловкер, не можна 

змішувати питання про встановлення у кримінальному процесі імовірності фактів 

(що практично і логічно можливо) з питанням про встановлення фактів на основі 

імовірності (що практично і логічно виключено) [25, с. 27]. 

А отже, обґрунтування вирішення питання про достатність доказів у контексті 

встановлення меж доказування залежить від конкретних обставин. У результаті 

оцінки фактів і обставин достатніми визнаються ті дані, які дозволяють з певним 

ступенем імовірності зробити висновок про наявність підстав для прийняття 

конкретного процесуального рішення. Іншими словами, вирішення питання про 

достатність даних залежить від конкретних обставин. 

А тому, слід погодитись із П.А. Лупинською в тому, що висновки, зроблені на 

підставі наявних на певний момент даних, не виключають інших, подекуди 

протилежних висновків у подальших рішеннях, що ґрунтуватимуться на іншій 

сукупності достовірних доказів [127, с. 67]. 

Так само, В.С. Дяков доводить, що до ухвалення вироку суду процесуальне 

знання про факт вчинення злочину конкретною особою та її винуватість 

презюмується імовірним з огляду на інквізиційний (слідчий) спосіб його 

формування й підлягає подальшій перевірці в суді першої інстанції у рамках 

змагальної процедури, усвідомлення цього факту закладає поліваріантність судової 

перспективи вирішення справи, тобто рівновеликої можливості ухвалення як 

виправдувального, так і обвинувального вироку [56, с. 4]. 
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Здійснення наукових досліджень щодо глибини або широти, ступеню чи 

повноти доказування відповідних обставин, надало певної актуальності розгляду 

меж доказування в аспекті категорії «стандартів» доказування.  

Використання останніх, на противагу межам доказування, останнім часом 

набуває поширення у зв’язку із застосуванням у національному законодавстві 

конструкцій «поза розумним сумнівом», «ясні та переконливі докази», «достатні 

підстави», «обґрунтована підозра», що є характерними для судових процесів країн 

англо-американської правової системи [62, с. 89].  

Так, А. Павлишин та Х. Слюсарчук, вважаючи стандарти доказування у 

кримінальному процесі запорукою як правильного встановлення обставин 

кримінального провадження (формування знання про них), так і успішної реалізації 

завдань кримінального процесу загалом, дійшли висновку, що стандарти 

доказування у кримінальному провадженні треба розглядати не з погляду доведення 

«достовірності винуватості», а з позиції встановлення «ймовірності невинуватості» 

особи у вчиненні кримінального правопорушення. Лише за такого сприйняття та 

усвідомлення суті стандартів доказування у кримінальному провадженні, на погляд 

авторів, вони зможуть належно «функціонувати» у сфері здійснення кримінального 

судочинства незалежно від форми (типу, моделі) кримінального процесу [160, 

с. 205]. 

Б.П. Ратушна вважає, що під стандартом доказування слід розуміти певну 

умовну межу, за якою якісна характеристика знань, отриманих судом у процесі 

розгляду справи, переходить у таку їх якість, що дає підстави суду ухвалити, на його 

думку, правосудне рішення [185, c. 284].  

А.С. Степаненко пов’язує концепцію стандарту доказування із необхідністю 

виконання стороною кримінального провадження покладеного на неї тягаря 

переконання до певного рівня, що визначений законом, шляхом подання доказів та 

переконанні за їх допомогою судді чи присяжного в існуванні певного факту 

(фактів) [225, c. 8].  

Відповідно, виходить, що стандарт доказування у кримінальному 

провадженні – це певний рівень переконання, наявність якого необхідна для 

ухвалення обвинувального вироку або прийняття іншого поточного чи підсумкового 
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рішення [200], натомість межі доказування у цьому контексті – це та ідеальна 

сукупність доказів, що є достатньою для встановлення усіх обставин, що складають 

локальний предмет доказування та формування переконання про необхідність 

прийняття такого рішення [63, c. 71].  

Аналізуючи ці та деякі інші позиції, викладені щодо стандартів і рівнів 

доказування, вважаємо за необхідне зауважити, що посадова особа, уповноважена 

законом на ухвалення процесуального рішення, зокрема про застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження під час досудового розслідування 

зобов’язана, виходячи із наявної у її розпорядженні сукупності фактичних даних, 

оцінених відповідно до ст. 94 КПК України, з’ясувати спроможність процесуального 

рішення, яке нею ухвалюється, за наявності визначених законом підстав і умов, 

досягти задекларованої для нього мети і відповідно ухвалити таке рішення або ні 

(утриматись від прийняття процесуального рішення або оформити процесуальне 

рішення щодо незастосування заходу забезпечення кримінального провадження). 

І у цьому аспекті слід погодитись із Д.Б. Сергєєвою, яка вважає, що 

достовірність доказу – це суб’єктивна властивість фактичних даних, що становлять 

зміст доказу, з високим ступенем імовірності встановлювати наявність або 

відсутність обставин, що мають значення для кримінального провадження, 

засноване на внутрішньому переконанні суб’єкта доказування, яке ґрунтується на 

всебічному, повному та неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального 

провадження [191, с. 110].  

До того ж, як зауважує О.П. Трохлюк, на сьогодні ЄСПЛ не сформулював 

чітких критеріїв тлумачення та застосування, зокрема стандарту доказування «поза 

розумним сумнівом» у кримінальному процесі. Більшою мірою висновки суддів 

ЄСПЛ щодо застосування цього стандарту доказування є різними, що свідчить про 

суб’єктивність цього елементу засади забезпечення доведення винуватості у 

кримінальному процесі [236, с. 8]. 

І це ще раз підкреслює апріорну важливість і безумовну визначеність у 

питанні фактичної обґрунтованості процесуального рішення та достатності доказів 

для його ухвалення саме внутрішнього переконання посадової особи, оскільки у 

кінцевому рахунку у процесуальному документі, який зафіксує і процесуальне 
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рішення, і його обґрунтування, будуть позначатись не певні «рівні 

обґрунтування» чи «стандарти доказування», не «істинні» чи «імовірні», «вірогідні» 

знання, а прізвище та ініціали, а також підпис посадової особи, яка ухвалила це 

рішення (затвердила чи погодила його ухвалення), як свідчення особистої 

суб’єктивної переконаності цієї особи в законності, обґрунтованості та 

вмотивованості процесуального рішення. 

Таким чином, межі доказування під час застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження, з об’єктивної сторони, характеризуються повнотою 

встановлених даних про можливість досягнення мети застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження, наявність обставин, які є загальними 

підставами застосування цих заходів, а також спеціальними підставами та умовами 

застосування окремих їх видів, а з суб’єктивної сторони, – впевненістю посадової 

особи, яка ухвалює процесуальне рішення в його правильності (відповідності 

встановленим фактичним обставинам), законності, обґрунтованості і 

вмотивованості.  

Виходячи із вищевикладеного, слід вказати на те, що якщо загальна мета 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження – досягнення 

дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України) обумовлюється правовою 

природою і функціональним призначенням цих заходів, є прийнятною для 

розуміння та правозастосування, то деякі із загальних підстав та умов застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження, на наш погляд, потребують 

певного уточнення. 

Насамперед, йдеться про обґрунтованість підозри щодо вчинення 

кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою 

для застосування заходів забезпечення кримінального провадження (п. 1 ч. 3 ст. 132 

КПК України).  

По-перше, слід наголосити на тому, що норми КПК України не лише не 

розкривають поняття обґрунтованості підозри, а й взагалі не висувають такої вимоги 

ні до змісту письмового повідомлення про підозру (ст. 277), ні до процесу її 

вручення (ст. 278). Як і не визначає КПК України у загальному порядку 

повідомлення про підозру предметом судового контролю. У положенні ж, 
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закріпленому у п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК України, щодо оскарження на досудовому 

провадженні повідомлення слідчого, прокурора про підозру також прямо не йдеться 

про обґрунтованість підозри. 

По-друге, навіть, якщо звернутись до підстав повідомлення про підозру, то 

конструкція «достатні докази», з якою (чи з подібними до якої, наприклад «достатні 

дані», «достатні підстави») зазвичай і пов’язують обґрунтованість процесуальної дії 

або рішення, передбачена лише для одного із випадків з-поміж трьох (п. 3 ч. 1 

ст. 276 КПК України), в той час, як інші два представляють собою «жорстку 

конструкцію» двох актів: затримання особи на місці вчинення кримінального 

правопорушення чи безпосередньо після його вчинення – повідомлення про підозру 

(п. 1 ч. 1 ст. 276 КПК України), обрання до особи одного з передбачених КПК 

України запобіжних заходів – повідомлення про підозру (п. 2 ч. 1 ст. 276 КПК 

України).  

Мабуть саме тому в ухвалах слідчих суддів зустрічаються дещо різні варіанти 

встановлення обґрунтованості підозри. 

Так, наприклад, в ухвалі про відмову у задоволенні скарги на повідомлення 

особі про підозру слідчий суддя серед іншого зазначає: «Посилання заявника у 

скарзі на зазначені підстави для скасування підозри на даний час вважаю 

безпідставними, оскільки сама підозра, ухвалою Приморського районного суду 

м. Одеси від 26.05.2018 року при вирішенні питання про застосування запобіжного 

заходу, визнана обґрунтованою. Такий висновок судових органів може бути лише за 

умови, що сама підозра відповідає вимогам ст. 277 КПК України». Крім того, 

посилаючись на рішення ЄСПЛ у справі «Фокс, Кампбелл і Гартлі проти 

Сполученого Королівства», де зазначено, що «обґрунтована підозра» означає, що 

існують факти або інформація, які можуть переконати об’єктивного спостерігача в 

тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, те, що вимога 

розумної підозри передбачає наявність доказів, які об’єктивно пов’язують 

підозрюваного з певним злочином. І вони не повинні бути достатніми, щоб 

забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше 

розслідування або висунення обвинувачення», слідчий суддя вказав, що «така 

кількість доказів на даний час у вказаних матеріалах наведена» [253]. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2115/ed_2018_08_05/pravo1/T124651.html?pravo=1#2115
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В ухвалі від 16 квітня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного 

суду м. Києва зазначає таке: «Під час вирішення питання щодо скасування 

повідомлення про підозру, оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в 

контексті доведення чи не доведення винуватості особи, з метою досягнення таких 

висновків, які необхідні суду при постановленні вироку, а з тією метою, щоб 

встановити, чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування 

або висунення обвинувачення». Хоча надалі слідчий суддя робить такий висновок: 

«Як вбачається із наданих стороною обвинувачення матеріалів, які обґрунтовують 

підозру, зазначені у підозрі обставини мають місце і підтверджуються на цьому 

етапі розслідування достатньою сукупністю даних, детальний перелік яких 

міститься в повідомленні про підозру від 04.12.2018 року та у повідомленні про 

зміну раніше повідомленої підозри від 06.12.2018 року», а також вказує, що 

«…дослідивши матеріали скарги та матеріали кримінального провадження…, надані 

в судовому засіданні для огляду прокурором…в межах своєї компетенції, у 

висновках, які зробив орган досудового розслідування у повідомленні про підозру 

від 04.12.2018 року та повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри від 

06.12.2018 року відносно ОСОБА_3 чогось очевидно необґрунтованого чи 

недопустимого не встановив» [254].  

Посилаючись на вказане рішення ЄСПЛ, а також рішення ЄСПЛ у справі 

«Нечипорук та Йонкало проти України» [186], слідчі судді, визнаючи підозру 

обґрунтованою, зауважують, що на початковій стадії розслідування суд, оцінюючи 

обґрунтованість підозри, не повинен пред’являти до наданих доказів таких же 

високих вимог, як при формулюванні остаточного обвинувачення при направленні 

справи до суду; вказують, що повідомлення про підозру не є остаточним 

твердженням сторони обвинувачення про вчинення особою злочину, а є лише 

обґрунтованим припущенням щодо ймовірного вчинення злочину цією особою, яке 

потребує подальшого підтвердження або спростування під час досудового 

розслідування; заперечують свої повноваження на стадії досудового розслідування 

щодо дослідження доказів по суті та висловлювання щодо їх фактичної належності, 

допустимості та достатності для прийняття рішення про винуватість чи 

невинуватість особи в інкримінованому правопорушенні. 
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До того ж, як справедливо вказує В.А. Завтур, крім того, що законодавець 

не встановлює судового контролю за законністю та обґрунтованістю повідомлення 

про підозру, із положень ч. 5 ст. 132 КПК України випливає можливість слідчого 

судді дійти висновку про наявність обґрунтованої підозри виключно на підставі тих 

доказів, що додані до відповідного клопотання стороною обвинувачення. І навіть 

якщо слідчий суддя за результатами розгляду клопотання зробить висновок про 

відсутність обґрунтованості підозри, це не матиме жодного юридичного значення 

для процесуального рішення слідчого, прокурора про повідомлення про підозру [63, 

c. 92–93].  

Відповідно, межі доказування під час вирішення клопотань про застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження, на погляд автора, мають складати 

лише ті докази, що додані до клопотання в порядку ч. 5 ст. 132 КПК України, а 

також здобуті внаслідок реалізації слідчим суддею власних повноважень зі збирання 

доказів [63, c. 93].  

Внаслідок цього слідчий суддя, поєднуючи формалізовані стандарти 

доказування (які лише з певною умовністю можна вважати об’єктивними) з 

принципом вільної оцінки доказів суб’єктами правозастосування відповідно до ст.94 

КПК України [165], досягає певного ступеню внутрішнього переконання, 

достатнього для прийняття відповідного процесуального рішення. 

По-третє, необхідність доведення обґрунтованої підозри щодо вчинення 

кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою 

для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, вочевидь, 

стосується далеко не усіх видів заходів забезпечення кримінального провадження, а 

лише тих із них, для яких ступінь тяжкості кримінального правопорушення є 

спеціальною умовою їх застосування (наприклад, відсторонення від посади, 

затримання без ухвали слідчого судді, суду; домашній арешт; тримання під ватою та 

ін.). 

В іншому випадку виявляється, що слідчий суддя під час розгляду клопотання 

про застосування будь-якого із заходів забезпечення кримінального провадження 

вимушений щоразу перевіряти правильність кваліфікації кримінального 

правопорушення, що не входить до його повноважень (прямо не визначено ні 
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нормами КПК України, ні положеннями Інформаційних листів ВССУ «Про деякі 

питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за 

дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження» від 05.04.2013  № 223-559/0/4-13 [178]; 

«Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового 

розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального 

процесуального кодексу України» від 04.04.2013 № 511-550/0/4-13 [179]; «Щодо 

окремих питань здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового 

контролю в кримінальному провадженні» від 16.06.2016 № 223-1650/0/4-16 [282]). 

Так, п. 5 листа ВССУ «Про деякі питання порядку застосування запобіжних 

заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до 

Кримінального процесуального кодексу України» встановлено, що слідчий суддя, 

суд має ретельно перевіряти відповідність поданого клопотання слідчого, прокурора 

про застосування запобіжного заходу вимогам ст. 184 КПК України, а також 

своєчасність надання підозрюваному, обвинуваченому копії клопотання та 

матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу 

(не пізніше ніж за три години до початку розгляду клопотання). У випадку 

недотримання слідчим, прокурором вимог ст. 184 КПК України слідчий суддя 

розглядає відповідне клопотання та відмовляє у його задоволенні [179]. 

Водночас, у вказаному Листі у п. 10 з посиланням на норми статей 178, 198 

КПК України містить положення щодо обов’язку слідчого судді під час розгляду 

клопотання про обрання запобіжного заходу крім наявності ризиків, зазначених у 

ст. 177 КПК України, на підставі наданих сторонами кримінального провадження 

матеріалів, оцінити, зокрема вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, 

обвинуваченим кримінального правопорушення. Саме у такий спосіб, як 

зазначається у Листі, встановленню підлягає обґрунтованість підозри органу 

досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення 

підозрюваним, обвинуваченим [179]. 

Виходячи із зазначеного у Листі, встановлення обґрунтованості підозри 

здійснюється через встановлення вагомості доказів, наданих сторонами, про 

вчинення підозрюваним кримінального правопорушення. 
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Аналіз положень ст. 178 КПК України засвідчує, що обґрунтованість 

застосування запобіжних заходів, зокрема й окремих їх видів, обумовлюється не 

тільки наявністю фактичних підстав та умов їх застосування, а й урахуванням при 

обранні запобіжного заходу обставин, передбачених цією статтею. Серед них –

 вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим 

кримінального правопорушення (п. 1 ч. 1); розмір майнової шкоди, у завданні якої 

підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого 

внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується 

особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні 

обставини (п. 11 ч. 1) [102]. 

Як зазначає В.В. Рожнова, йдеться не просто про наявність доказів вчинення 

підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення, завдання ним 

майнової шкоди у певному розмірі чи певного розміру доходу, в отриманні якого 

внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується 

особа, а про вагомість цих доказів. При цьому, на відміну від ознак доказів, які 

відповідно до ч. 1 ст. 94 КПК України встановлюються під час їх оцінки (кожний 

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

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

процесуального рішення), зміст вагомості доказів та критерії її встановлення КПК 

України не передбачені [189, с. 340]. 

У науковій літературі вагомість доказів визначається як підтвердження 

обставин, викладених у процесуальному рішенні, реальними доказами [115], 

наявність такої сукупності доказів, неупереджена оцінка якої дає достатні підстави 

слідчому судді, суду переконатись у тому, що особа таки могла вчинити 

кримінальне правопорушення [98, с. 405] та характеризується як така, що не є 

ознакою доказів у «чистому» вигляді, оскільки характеризує доказ в аспекті його 

переконливості для учасників кримінального провадження, а не містить власне його 

характеристику [171].  

Як ми вже зазначали, ЄСПЛ такий ступінь переконаності суддів позначає 

терміном «розумна підозра» у вчиненні кримінального правопорушення [98, с. 405], 

а Міжнародний кримінальний суд визнає релевантність доказу, його доказову силу 
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та вагомість фундаментальними критеріями, спираючись на які суд, встановлює, 

чи довів прокурор свою позицію відповідно до стандартів [157, с. 11]. 

При цьому, вагомість доказів, фактично представляє собою елемент їх 

достатності, що має бути надана кожному доказу при вирішенні того, чи було 

доведене певне твердження за його допомогою чи ні. Це є якісною оцінкою доказів.  

Таким чином, вагомість є досить суб’єктивним критерієм, що залежить від 

дійсної якості та характеристик конкретного доказу, а також від кількості та якості 

інших наявних доказів того ж факту. Наприклад, оригінальний відеозапис низької 

якості, на якому зафіксовані дії підозрюваного, буде мати меншу вагу, ніж 

показання свідка-очевидця цих дій, за умови, що слова свідка вважаються 

надійними та достовірними [189, с. 341]. 

У практиці європейських судів вагомість також залежить від надійності, 

достовірності та точності доказів. Надійність визначається при вивченні походження 

доказу: чи було доведено, що походження доказу є надійним, і чи не було, 

наприклад у свідків чи потерпілих, мотивації надати неправдиві та неточні докази? 

Якщо документ був представлений, але його автентичність не була підтверджена 

свідком або іншим чином (наприклад, офіційною печаткою, підписом), то під сумнів 

може бути поставлена його прийнятність, і доказ може бути визнаний 

неприйнятним. Достовірність характеризується тим, чи заслуговують такі докази на 

довіру. Точність характеризується ступенем чіткості даних самого доказу 

(наприклад, при зазначенні осіб чи дат). Вагомість також може визначатися 

логічністю та несуперечливістю документа-доказу [189, с. 341–342]. 

При оцінці вагомості доказу суд розглядає його загальні характеристики 

(наприклад, чи був він автоматично створений за допомогою технологій або ж 

особою, що зацікавлена у результатах судового процесу), включаючи те, чи є доказ 

прямим чи непрямим, первинним чи похідним та, частково, чи є цей доказ 

опосередкованим за характером формування. Менша вага може надаватися 

показанням свідків, що не були представлені суду особисто, адже такі показання не 

стали предметом перехресного допиту і не давалися під присягою [157, с. 12]. 

Отже, на підставі аналізу КПК України та зарубіжного досвіду очевидно, що 

вагомість наявних доказів, про яку йдеться у ст. 178 КПК України, характеризує їх 
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сукупність з точки зору достатності, а також якість кожного доказу з точки зору 

його можливості вплинути на формування у слідчого судді, суду переконаності у 

необхідності, доцільності та можливості ухвалення відповідного процесуального 

рішення.  

Слідчий суддя, розглядаючи клопотання про обрання запобіжного заходу, має 

переконатись не лише в належності, достовірності та допустимості кожного доказу, 

що подається в обґрунтування доводів клопотання, а й впевнитись, що їх сукупність 

за своїми кількісними та якісними показниками не залишає для нього сумнівів у 

можливості та необхідності прийняття рішення, зокрема, про застосування 

запобіжного заходу певного виду. В іншому випадку у задоволенні клопотання про 

обрання запобіжного заходу слід відмовити. 

Водночас, вважаємо, що вимоги «вагомості доказів», «обґрунтованої підозри» 

мають стосуватися лише тих заходів забезпечення кримінального провадження, які 

застосовуються до підозрюваного, обвинуваченого, а також випадків, коли 

застосування певного заходу забезпечення кримінального провадження 

допускається лише у кримінальному провадженні про кримінальне правопорушення 

певного ступеню тяжкості. 

Адже, наприклад, у чому має проявлятись «вагомість» доказів (наряду із їх 

належністю, достовірністю, допустимістю та достатністю), а також «обґрунтована 

підозра» щодо вчинення кримінального правопорушення певного ступеня тяжкості 

при розгляді слідчим суддею клопотання про здійснення приводу свідка або 

накладення грошового стягнення на учасника кримінального провадження? 

З урахуванням вищевикладеного, вважаємо, що формулювання положення, 

закріпленого у п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, має бути уніфіковане щодо усіх видів 

заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовуються на підставі 

ухвали слідчого судді або суду, а стандарт «обґрунтованої підозри» у цьому 

контексті є аналогом стандарту «достатні підстави». 

Відповідно пункт 1 ч. 3 ст. 132 КПК України може бути викладений у такій 

редакції: 
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«1) наявні достатні підстави, які вказують на можливість досягнення мети 

застосування заходу забезпечення кримінального провадження, існування підстав і 

умов його застосування, що визначені цим Кодексом для кожного із них». 

Що стосується «обґрунтованої підозри», достатності доказів вчинення 

кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою 

для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, то, як ми вже 

зазначали, це є однією із умов, що безпосередньо встановлена для застосування 

окремих видів заходів забезпечення кримінального провадження у відповідних 

статтях КПК України. Виходячи з цього, ця обставина, в якості умови застосування, 

входитиме до локального предмета доказування у тих випадках, коли у клопотанні 

йтиметься саме про такий вид заходу забезпечення кримінального провадження. 

Окрему увагу слід приділити і положенню, закріпленому у п. 2 ч. 3, а також 

ч. 4 ст. 132 КПК України. 

Так, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України предмет доказування при 

застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження включає і доведення 

таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання 

у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. При 

цьому, ч. 4 ст. 132 КПК України зобов’язує слідчого суддю або суд для оцінки 

потреб досудового розслідування врахувати можливість без застосованого заходу 

забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть 

бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у 

кримінальному провадженні. 

У науковій літературі зазначається, що фактично це положення може бути 

застосоване лише до одного виду заходів забезпечення кримінального 

провадження – тимчасового доступу до речей і документів, однак його 

розташування серед положень, які мають значення для будь-яких заходів, дає 

підстави вважати, що за аналогією воно може застосовуватися також до інших 

заходів [149, с. 307]. 

На противагу цьому М.А. Макаров зауважує, що підстави для застосування ч. 

4 ст. 132 КПК України за аналогією відсутні, оскільки метою застосування інших 

заходів забезпечення кримінального провадження не є отримання речей і 
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документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для 

встановлення обставин у кримінальному провадженні [130, с. 67].  

Очевидно, що положення ч. 4 ст. 132 КПК України перебувають у 

змістовному системному зв’язку із положенням п. 2 ч. 3 цієї ж статті. Зобов’язуючи 

слідчого суддю задовольняти клопотання лише у разі доведення того, що потреби 

досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи 

особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, законодавець надалі у ч. 4 

ст. 132 КПК України конкретизує один із аспектів оцінки такої потреби. 

На наш погляд, з метою уникнення різного тлумачення цих положень та 

необхідності застосування їх за аналогією положення, викладені у ч. 4 ст. 132 КПК 

України слід уніфікувати щодо усіх видів заходів забезпечення кримінального 

провадження та викласти у такій редакції: 

«4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд 

зобов’язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення 

кримінального провадження забезпечити досягнення цілей, заради яких планується 

його застосування, зокрема отримати речі і документи, які можуть бути використані 

під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, 

а також наслідки застосування заходу забезпечення кримінального провадження для 

інших осіб, співрозмірність обмеження прав і свобод особи із завданнями 

кримінального провадження». 

На підставі усього вищевикладеного, можна дійти висновку, що межі 

доказування при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження 

обумовлюються елементами локального предмета доказування – обставинами 

загального (для усіх заходів забезпечення кримінального провадження) і 

спеціального (для окремих видів заходів забезпечення кримінального провадження) 

характеру, і відображають повноту та достатність доказів для встановлення: мети, 

підстав і умов застосування конкретного виду заходів забезпечення кримінального 

провадження; співрозмірності обмеження прав і свобод особи із завданнями 

кримінального провадження. 
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2.3. Межі доказування на етапі закінчення досудового розслідування 

 

Етап закінчення досудового розслідування має неабияке значення, оскільки є 

етапом підведення підсумків проведеного розслідування та формуванням 

перспектив подальшого розвитку процесу. Саме на цьому етапі слідчий, прокурор 

мають бути переконані в тому, що сукупність зібраних доказів є достатньою для 

прийняття підсумкового рішення, а відповідно межі доказування встановлені 

правильно і вичерпно. 

При цьому, не слід забувати про те, що оцінка доказів, яка здійснюється на 

етапі закінчення досудового розслідування має найбільш загальний, повний, 

водночас глибокий і систематизуючий характер, а її результати – безпосередній і 

визначальний вплив на подальший розвиток процесу. Важливим є і той факт, що 

при подальшому направленні матеріалів до суду у органів досудового розслідування 

не буде можливості виправити помилки та усунути прогалини у системі доказів і 

відповідно усі сумніви щодо достатності доказів, які виникли у тому числі в 

результаті неправильно визначених меж доказування, будуть тлумачитись судом на 

користь обвинуваченого. 

Також слід відзначити, що критерії достатності доказів, як і меж доказування, 

зокрема на етапі закінчення досудового розслідування законом не визначені, тому, 

вирішуючи відповідні питання за своїм внутрішнім переконанням відповідно до 

вимог ст. 94 КПК України, слідчий, прокурор повинні використовувати наявні 

професійні знання, досвід, а також результати наукових досліджень у цьому 

напрямі. 

Заключний етап досудового розслідування, як відомо, має доволі важливе 

значення не лише для стадії досудового розслідування, а й для кримінального 

провадження загалом, оскільки саме на цьому етапі слідчий, прокурор 

узагальнюють матеріали досудового розслідування, здійснюють остаточну оцінку 

доказів, приймають рішення про форму закінчення досудового розслідування, тим 

самим забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження не лише на 

першій, а й на подальших стадіях кримінального процесу. 
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Як вказує Г.І. Сисоєнко, у теорії кримінального процесу момент закінчення 

досудового розслідування завжди був пов’язаний з виконанням вимог закону по 

встановленню обставин, які підлягають доказуванню (предмета доказування) у 

кримінальному провадженні. Перевіривши всі можливі версії, всебічно, повно й 

неупереджено дослідивши всі обставини кримінального правопорушення, 

керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості 

і достовірності, у їх сукупності, і визнавши їх достатніми та взаємопов’язаними 

слідчий може прийти до висновку про можливість прийняття одного з передбачених 

законом кінцевого рішення за результатами досудового розслідування у 

кримінальному провадженні [194, с. 145]. 

Досліджуючи форми закінчення досудового розслідування, Н.Л. Боржецька 

формулює їх складові елементи, серед яких називає умови та підстави закінчення 

досудового розслідування. У свою чергу, юридичною підставою закінчення 

досудового розслідування в усіх його формах автор вважає передбачене 

кримінальним процесуальним законом повноваження слідчого, прокурора складати 

процесуальні документи та здійснювати процесуальні дії, якими закінчується 

досудове розслідування за наявності до того фактичних підстав та юридичних і 

фактичних умов у певному кримінальному провадженні. Що ж до фактичних 

підстав, то ними автор називає достатність доказів для складання відповідних 

процесуальних документів та здійснення відповідних процесуальних дій, якими 

закінчується досудове розслідування [12, с. 18–19]. 

На відміну від належності (ст. 85) та допустимості (ст. 86) доказів, норми КПК 

України не містять положень щодо встановлення їх достовірності, а також 

достатності та взаємозв’язку.   

Відповідно ці категорії переходять у розряд оціночних – тих, зміст яких 

визначає посадова особа, яка здійснює кримінальне провадження на тому чи іншому 

етапі. Зокрема достатність доказів посадова особа встановлює самостійно в процесі 

розумової оціночної діяльності за своїм внутрішнім переконанням і правилами, 

встановленими для оцінки доказів у ст. 94 КПК України. 

Як ми вже зазначали, виходячи з того, що встановлення обставин, які мають 

значення для кримінального провадження, як мета доказування, обумовлює 
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необхідність здійснення доказування фактичних підстав і умов ухвалення будь-

яких процесуальних рішень, а отже, доказування у кримінальному провадженні 

здійснюється в межах обставин, які є необхідними та достатніми для прийняття 

процесуальних рішень [218, с. 103], достатність доказів на момент ухвалення того 

чи іншого процесуального рішення означає повне дослідження (що є об’єктивно 

можливим на цей момент) та доведення наявності/відсутності усіх обставин, які 

відповідно до закону є фактичними підставами та умовами його прийняття. 

На етапі закінчення досудового розслідування, зважаючи на те, що формально 

процедура збирання доказів уже завершена, достатність меж доказування та 

зібраних доказів передбачає не лише дослідження та встановлення обставин 

предмета доказування, а й формулювання відповідей на питання про те, чи: усі 

необхідні та можливі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії були проведенні; 

усі слідчі версії, окрім тієї, що розроблялась як основна, були висунуті, перевірені та 

спростовані; усі клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи 

законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, та у випадках, установлених КПК України, іншої особи, права чи 

законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її 

представника, про виконання, зокрема процесуальних дій, пов’язаних зі збиранням 

та перевіркою доказів, були вирішені по суті; усім особам, фактичні дані про 

можливу причетність яких до вчинення кримінального правопорушення, наявні у 

матеріалах провадження, наданий відповідний процесуальний статус та ін. 

Відповідно до ч. 2 ст. 283 КПК України прокурор зобов’язаний у 

найкоротший строк після повідомлення особі про підозру здійснити одну з таких 

дій: 1) закрити кримінальне провадження; 2) звернутися до суду з клопотанням про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності; 3) звернутися до суду з 

обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру [102]. 

Тобто досудове розслідування закінчується двома способами: закриттям 

кримінального провадження або направленням відповідних матеріалів до суду і у 

п’яти формах: закриття кримінального провадження; звернення до суду з 

клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності; звернення до 
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суду з обвинувальним актом, звернення до суду з клопотанням про застосування 

примусових заходів медичного характеру, звернення до суду з клопотанням про 

застосування примусових заходів виховного характеру. 

Визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для 

складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням 

відповідно до вимог ч. 1 ст. 290 КПК України, зобов’язаний повідомити 

підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, 

стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи 

виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу 

до матеріалів досудового розслідування [102]. 

Як ми вже зазначали, визнання слідчим, прокурором сукупності зібраних 

доказів як достатньої для прийняття процесуального рішення, зокрема для 

складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру (як і для рішення про закриття кримінального 

провадження чи складання клопотання про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності) є розсудом слідчого, прокурора, їх суб’єктивним рішенням, яке 

хоча й приймається за внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, 

повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, 

однак не є юридичним фактом допоки не набуде необхідної процесуальної форми. 

Тому, на наш погляд, більш правильним було б оформлювати процесуальне 

рішення слідчого, прокурора про закінчення досудового розслідування окремою 

постановою, в якій серед іншого формулювати, обґрунтовувати й мотивувати 

висновок щодо визнання меж доказування та зібраної сукупності доказів достатніми 

для ухвалення одного із передбачених законом підсумкових для цієї стадії 

процесуальних рішень. 

На необхідність удосконалення кримінального процесуального закону в 

частині врегулювання питань, пов’язаних із закінченням досудового розслідування 

звертають увагу й інші дослідники, а також представники суб’єктів 

правозастосування (серед опитаних респондентів загалом більше 77% висловились 
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щодо необхідності чіткого нормативного врегулювання моменту закінчення 

досудового розслідування). 

Так, Г.І. Сисоєнко зауважує, що відповідно до п. 5 ст. 3 КПК України досудове 

розслідування – стадія 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 акту, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення 

особи від кримінальної відповідальності. Це положення потребує доповнення, 

оскільки відсутня друга складова, яка свідчить про закінчення досудового 

розслідування – згідно ч. 3 ст. 283 КПК відомості про закінчення досудового 

розслідування вносяться прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань, 

що у поєднанні із прийнятим кінцевим процесуальним рішенням на стадії 

досудового розслідування, є свідченням того, що досудове розслідування закінчено 

[194, с. 151–152]. 

Як зазначає О.О. Торбас, чітке закріплення процесуальних строків в деяких 

випадках має вирішальне значення для реалізації громадянами своїх законних прав. 

В той же час, в новому КПК моменти настання певних процесуальних наслідків 

визначені не зовсім чітко. Особливо це помітно під час визначення точного моменту 

закінчення досудового розслідування. Наводячи результати соціологічного 

дослідження серед представників правоохоронних органів, автор констатує 

відсутність єдиної думки серед опитаних із значним розходженням у кінцевих 

висновках [234, с. 206].  

Саме у постанові про закінчення досудового розслідування слідчий, прокурор 

викладатимуть результати оцінки зібраних і перевірених під час досудового 

розслідування доказів, будуть формулювати, обґрунтовувати і мотивувати рішення 

про необхідність і можливість завершення доказування на цьому етапі 

кримінального провадження та відповідно закінчення досудового розслідування.  

На перший погляд, може видатись, що складання постанови про закінчення 

досудового розслідування є формалізмом, зайвим «клопотом» для слідчого, 

прокурора. 
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Однак, усе ж таки, вважаємо за необхідне звернути увагу на таке. 

По-перше, відсутність чіткого розуміння моменту закінчення досудового 

розслідування серед практичних працівників, на що звернув увагу О.О. Торбас, 

обумовлена нечіткістю нормативного регулювання цього питання в КПК України. 

Так, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час 

досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний повідомити 

підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, 

стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи 

виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу 

до матеріалів досудового розслідування [102].  

Тобто дії щодо повідомлення визначених учасників кримінального 

провадження про завершення досудового розслідування та надання доступу до 

матеріалів досудового розслідування здійснюються до складання підсумкового 

документа, у том числі і обвинувального акта.  

Згідно ч. 3 ст. 284 КПК України відомості про закінчення досудового 

розслідування вносяться прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань. І 

одразу ж виникає запитання: чи повинні співпадає час та дата завершення 

досудового розслідування, зазначені у повідомленні про його завершення, із часом 

та датою внесення відповідних відомостей про закінчення досудового розслідування 

до ЄРДР?  

Водночас, відповідно до ч. 4 ст. 110 КПК України обвинувальний акт є 

процесуальним рішенням, яким прокурор висуває обвинувачення у вчиненні 

кримінального правопорушення і яким завершується досудове розслідування [102].  

Виходячи з цього, висловлюється позиція, що досудове розслідування 

завершується, коли підозрюваний та його захисник отримують обвинувальний акт 

(адже висування обвинувачення можливо лише у разі вручення цього 

процесуального рішення під розписку стороні захисту) [73]. 

При цьому, варто нагадати і те, що визначаючи поняття досудового 

розслідування у п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України, а також окреслюючи його межі 
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строками досудового розслідування, зокрема у ч. 1 ст. 219 КПК України, 

законодавець встановлює, що досудове розслідування (як і обчислення його строку) 

починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до 

ЄРДР і закінчується днем звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням 

про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, 

клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або днем 

ухвалення рішення про закриття кримінального провадження [102]. 

І знову виникає запитання: то коли ж завершується (закінчується) досудове 

розслідування? Чи можливо законодавець вкладає різний зміст у поняття 

«завершення досудового розслідування» та «закінчення досудового розслідування»? 

Одразу зауважимо, що в українській мові слова «завершити» та «закінчити» 

мають аналогічне смислове наповнення: припинення різноманітних дій, процесів, 

видів роботи. Просто дієслово «завершити» має більш абстрактне значення і йому 

надають перевагу тоді, коли є необхідність додати урочистого тону оповіді [240]. 

А от щодо відповіді на інші поставлені запитання, то вважаємо, що саме 

постанова про закінчення досудового розслідування поставить крапку у такій 

невизначеності і надасть моменту закінчення досудового розслідування належного 

нормативного врегулювання та формального визначення. 

По-друге, складання постанови про закінчення досудового розслідування 

дозволить визначитись і з питанням щодо досягнення меж доказування на цьому 

етапі кримінальної процесуальної діяльності.  

Як відомо, стадія досудового розслідування характеризується активним 

процесом доказування, саме під час досудового розслідування найбільш активно 

збираються і перевіряються докази, застосовується увесь арсенал належних і 

допустимих способів і засобів доказування, результати яких піддаються оцінці та 

використовуються при прийнятті процесуальних рішень (як проміжного, так і 

підсумкового характеру). 

При цьому, звертає на себе увагу той факт, що на відміну від процесуальних 

рішень слідчого, прокурора, що оформлюються постановами, і які відповідно до ч. 5 

ст. 110 КПК України мають бути вмотивованими, а рішення слідчого судді, 

відповідно до ч. 2 ст. 110, ст. 370 КПК України, до того ж і обґрунтованими, таке 
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важливе процесуальне рішення, як обвинувальний акт відповідно до ч. 2 ст. 291 

КПК України не повинно містити ні обґрунтування, ні мотивування. 

Серед іншого, в обвинувальному акті лише викладаються фактичні обставини 

кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленими, правова 

кваліфікація кримінального правопорушення з посиланням на положення закону і 

статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність та 

формулювання обвинувачення (п. 5 ч. 2 ст. 291 КПК України) [102]. 

Тобто будь-яких обґрунтувань, мотивування на підтвердження викладених в 

обвинувальному акті обставин, КПК України не передбачає. 

Більше того, посилання в обвинувальному акті на будь-які докази з метою 

доведеності встановлення певних обставин, викладених в обвинувальному акті, 

визнається порушенням засад верховенства права, змагальності та безпосередності 

дослідження доказів, оскільки фактично ставить вже на цій стадії провадження 

сторону захисту у нерівноправне у зрівнянні зі стороною обвинувачення становище 

через розкриття сутності доказів стороною обвинувачення до початку судового 

розгляду кримінального провадження по суті [137]. 

Виявлення таких фактів у судовій практиці, як правило, стає підставою для 

повернення обвинувального акта прокуророві як такого, що не відповідає вимогам 

ст. 291 КПК України. 

Так, наприклад, ухвалою від 7 листопада 2017 року суддя Ленінського 

районного суд м. Запоріжжя повернув обвинувальний акт прокурору, зважаючи 

зокрема і на те, що в обвинувальному акті зроблено посилання на висновок експерта 

Запорізького НДЕКЦ МВС України, як на джерело доказів. Як зазначив суд, 

посилання стороною обвинувачення на докази до початку судового слідства 

порушує принцип рівності та змагальності сторін кримінального процесу. Обсяг і 

перелік доказів, які підлягають дослідженню судом, встановлюються в ході 

судового розгляду. Висновок судової балістичної експертизи, який є доказом у 

кримінальному провадженні, не може бути зазначений при викладенні фактичних 

обставин кримінального правопорушення та формулюванні обвинувачення [245]. 

Ухвалою від 21 червня 2019 року суддя Роздільнянського районного суду 

Одеської області повернула обвинувальний акт, який наряду із викладенням 
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фактичних обставин справи та формулюванням обвинувачення містив посилання 

на докази, які є в розпорядженні органу досудового розслідування, зокрема, на 

наявність свідків – очевидців злочину ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, що 

суперечить вимогам ч. 4 ст. 291 КПК України. Як зазначив суд, вчинення злочину в 

присутності очевидців не є обов’язковою складовою об’єктивної сторони злочину, 

відповідальність за який передбачено ч. 1 ст. 345 КК України, та не входить до його 

кваліфікаційних ознак [248]. 

І навпаки, у разі надходження клопотань про повернення обвинувального акта 

прокуророві, зокрема через відсутність у ньому посилань на докази, що б 

підтверджували викладені фактичні обставини обвинувачення, судді відмовляють у 

їх задоволенні. 

Так, наприклад, ухвалою від 31 жовтня 2017 року суддя Прилуцького 

міськрайонного суду Чернігівської області відмовив у задоволенні клопотання 

захисника, який просив повернути обвинувальний акт прокуророві через відсутність 

зазначення місця і часу вчинення злочинів та посилань на докази. Як зауважив суд, 

незазначення обставин, які свідчать про наявність доведених даних про подію 

кримінального правопорушення, не є підставою для повернення прокурору 

обвинувального акту, оскільки дані обставини підлягають доказуванню в судовому 

засіданні, і зазначення доказів в обвинувальному акті статтею 291 КПК України не 

передбачено [246]. 

У науковій літературі вказується і на те, що, з однієї сторони, обвинувальний 

акт не повинен містити посилань на докази, отримані під час досудового 

розслідування, а з іншої – обвинувальний акт має бути результатом оцінки слідчим, 

прокурором зібраних доказів. Просто при цьому слід враховувати, що всі висновки і 

твердження, викладені в обвинувальному акті, будуть перевірені судом у межах 

судового розгляду [116], і відповідно до ч. 2 ст. 94 КПК України жоден доказ не має 

наперед встановленої сили [53, с. 184]. 

На наш погляд, не в обвинувальному акті, а саме у постанові про закінчення 

досудового розслідування слідчий, прокурор мають викладати, обґрунтовувати і 

вмотивовувати результати оцінки зібраних і перевірених під час досудового 

розслідування доказів, формулювати, обґрунтовувати і мотивувати рішення про 
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необхідність і можливість завершення доказування на цьому етапі кримінального 

провадження та відповідно закінчення досудового розслідування.  

Такий системний вигляд результатів проведеного досудового розслідування, з 

однієї сторони, убезпечить викладення обвинувального акта від спокуси навести у 

ньому докази для більшої переконливості викладених у ньому обставин, а з іншої 

сторони, допоможе слідчому і прокурору систематизувати наявні докази, 

переконатись у досягненні меж доказування та правомірності рішення про 

закінчення досудового розслідування.  

Відповідно у випадках, коли на момент вирішення питання про закінчення 

досудового розслідування залишаються нез’ясованими обставини, що мають 

значення для кримінального провадження, наявні обставини, що мають значення для 

кримінального провадження, які не підтверджені доказами, у доказуванні 

використовуються припущення тощо, досудове розслідування не може бути 

закінчене, а доказування у кримінальному провадженні має бути продовжене. Адже 

зібрані під час досудового розслідування докази можуть бути належними, 

достовірними, допустимими, однак, з огляду на характер доказів, способи їх 

одержання, результатів їх дослідження, їх сукупність усе одно може виявитись 

недостатньою для, наприклад, складання обвинувального акта, а відповідно й 

подальшого ухвалення обвинувального вироку. 

Так, показовим у цьому аспекті є судове рішення Смілянського 

міськрайонного суду Черкаської області, яким суд виправдав обвинувачених у 

вчиненні злочинів у сфері господарської діяльності за відсутності в їх діянні складу 

злочину. Як вказав суд у своєму рішенні, слідство безпідставно і надумано 

стверджує в обвинуваченому акті про те, що обвинувачені завищили обсяги 

виконаних робіт у порівнянні з фактично виконаними роботами, хоча це 

спростовується результатами позапланової виїзної ревізії, виконаної ревізорами 

Контрольно-ревізійного управління у Черкаській області, за результатами якої 

складений акт, а також актами контрольних обмірів, відповідно до яких жодних 

завищень в об’ємах виконаних робіт виявлено не було. Крім того, орган досудового 

слідства не довів наявність факту чи наміру у обвинувачених заволодіти майном чи 

коштами без будь-яких правових підстав, не довів існування корисливого мотиву у 
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їх діях, а сторона обвинувачення, не дивлячись на безпрецедентну тривалість 

судових засідань, не довела незаконність витрачених ними коштів та яким чином 

вони поліпшили становище інших осіб, шляхом безпосереднього споживання ними 

незаконно вилученого майна. Також суд зазначив, що твердження слідчого щодо 

суб’єктивної сторони інкримінованих обвинуваченим злочинів, як умисне вчинення 

їх за попередньою змовою в групі осіб, не підтверджується будь-якими 

об’єктивними та законними доказами. А обвинувачення в цій частині ґрунтується 

лише на єдиних показаннях одного із обвинувачених, які він давав під тиском 

слідчого внаслідок погроз щодо нього та членів його родини, будучи незаконно 

затриманим і змушеним їх підписати проти своєї волі [22].  

Може виникнути і ситуація, коли певна сукупність доказів визнається 

достатньою для обґрунтування однієї чи декількох обставин з числа тих, які 

підлягають доказуванню, але одночасно недостатньою для того, щоб обґрунтувати 

деякі інші обставини, а також визнати можливим і необхідним прийняття рішення 

про припинення доказової діяльності за результатами досудового розслідування. 

Виходячи з вищевикладеного, пропонуємо ч. 1 ст. 290 КПК України викласти 

у такій редакції: 

«1. Визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для 

складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його погодженням 

приймає постанову про закінчення досудового розслідування, копія якої 

надсилається підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику 

особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи 

виховного характеру, потерпілому, його представнику. Одночасно повідомляється 

про надання доступу до матеріалів досудового розслідування». 

Висновок про недостатність доказів для ухвалення процесуального рішення і 

необхідність розширення меж доказування, як правило, стає наслідком помилок, 

допущених під час попереднього збирання, перевірки та оцінки доказів. Як свідчить 

аналіз судової практики, найбільш типовими такими помилками є: невстановлення 

обставин, які підлягають доказуванню і мають значення для цього кримінального 

провадження; непроведення експертних досліджень за наявності до того фактичних 
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підстав; непроведення перевірки доводів сторони захисту; однобічність 

розслідування, наслідком чого стає недослідження усіх епізодів неправомірної 

поведінки підозрюваного або не встановлення усіх осіб, причетних до вчинення 

кримінального правопорушення, що є предметом розслідування і т.п. [215, с. 152–

153]. 

Під час встановлення меж доказування на етапі закінчення досудового 

розслідування та відповідної достатності доказів для ухвалення рішення про 

закінчення досудового розслідування у тій чи іншій формі, слід враховувати, що 

форми закінчення досудового розслідування є відмінними між собою за правовим 

характером (сутністю).  

Так, Н.Л. Боржецька форми закінчення досудового розслідування поділяє на: 

1) реабілітуючі (виправдувальні), до котрих належать ті форми закінчення 

досудового розслідування, які дають особі право на реабілітацію, – закриття 

кримінального провадження з підстав, передбачених пп. 1–3 ч. 1 ст. 284 КПК 

України;  

2) нереабілітуючі – до них зараховують ті, у яких сформульована підозра 

особи у вчиненні кримінального правопорушення (суспільно небезпечного діяння), 

– звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування 

примусових заходів медичного і виховного характеру, звернення до суду з 

клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності;  

3) нейтральні (процесуальні) – ті, що передбачені виключно кримінальним 

процесуальним законом і питання про винуватість чи невинуватість особи у них не 

ставиться – закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пп. 4–9 ч. 

1 ст. 284 КПК України [12, с. 22]. 

Також форми закінчення досудового розслідування автор визнає такими, 

якими:  

1) закінчується стадія досудового розслідування та кримінальне провадження 

в цілому (закінчення досудового розслідування у формі закриття кримінального 

провадження);  

2) завершується стадія досудового розслідування, але остаточне вирішення 

провадження за якими здійснюється в судовому порядку (закінчення досудового 
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розслідування у формі звернення до суду з клопотанням про звільнення від 

кримінальної відповідальності; закінчення досудового розслідування у формі 

звернення до суду з обвинувальним актом; закінчення досудового розслідування у 

формі звернення до суду з клопотанням про застосування примусових заходів 

медичного характеру; закінчення досудового розслідування у формі звернення до 

суду з клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру) [12, 

с. 22–23]. 

Залежно від суб’єкта кримінального провадження, уповноваженого на 

складання (затвердження) кінцевого на стадії досудового розслідування 

процесуального акта, форми закінчення досудового розслідування автор поділяє на 

ті, що:  

1) завершуються слідчим (прийняття постанови про закриття кримінального 

провадження слідчим з підстав, передбачених п. п. 1, 2, 4, 9 ч. 1 ст. 284 КПК 

України, якщо в цьому кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося 

про підозру);  

2) завершуються прокурором (прийняття постанови про закриття 

кримінального провадження щодо підозрюваного прокурором з підстав, 

передбачених ч. 1 ст. 284 КПК України, прийняття постанови про закриття 

провадження щодо юридичної особи прокурором з підстав, передбачених ч. 3 

ст. 284 КПК України, звернення до суду з клопотанням про звільнення від 

кримінальної відповідальності; звернення до суду з клопотанням про застосування 

до неповнолітнього підозрюваного, який досяг віку кримінальної відповідальності, 

примусових заходів виховного характеру);  

3) завершуються слідчим, але потребують затвердження прокурором, або 

завершуються прокурором (звернення до суду з клопотанням про застосування до 

неповнолітнього підозрюваного, який не досяг віку кримінальної відповідальності, 

примусових заходів виховного характеру; звернення до суду з клопотанням про 

застосування примусових заходів медичного характеру; звернення до суду з 

обвинувальним актом) [12, с. 23]. 
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У свою чергу, цілком обґрунтовано Н.Л. Боржецька у кожному із названих 

видів форм закінчення досудового розслідування виділяє свої підвиди. Як вказує 

автор:  

1. Закінчення досудового розслідування у формі закриття кримінального 

провадження можна поділити за підставами закриття кримінального провадження 

на: 1) закінчення досудового розслідування у формі закриття кримінального 

провадження з реабілітуючих особу підстав (пп. 1–3 ч. 1 ст. 284 КПК України); 

2) закінчення досудового розслідування у формі закриття кримінального 

провадження з нейтральних (процесуальних) підстав (пп. 4–9 ч. 1 ст. 284 КПК 

України). 

2. Закінчення досудового розслідування у формі звернення до суду з 

клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності можна поділити на: 

1) закінчення досудового розслідування у формі звернення до суду з клопотанням 

про звільнення від кримінальної відповідальності з підстав, передбачених Загальною 

частиною КК України (статті 45–49, чч. 1–2 ст. 106); 2) закінчення досудового 

розслідування у формі звернення до суду з клопотанням про звільнення від 

кримінальної відповідальності з підстав, передбачених Особливою частиною КК 

України (ч. 5 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114, ч. 3 ст. 175, ч. 4 ст. 212, ч. 4 ст. 212-1, 

ч. 2 ст. 255, ч. 6 ст. 258, ч. 2 ст. 258-3, ч. 4 ст. 258-5, ч. 6 ст. 260, ч. 3 ст. 263, ч. 4 ст. 

289, ч. 4 ст. 307, ч. 4 ст. 309, ч. 4 ст. 311, ч. 5 ст. 321, ч. 4 ст. 321-1, ч. 5 ст. 354, ч. 4 

ст. 401, ч. 5 ст. 447). 

3. Закінчення досудового розслідування у формі звернення до суду з 

обвинувальним актом можна поділити на: 1) звернення до суду з власне 

обвинувальним актом; 2) звернення до суду з обвинувальним актом і угодою та 

3) звернення до суду з обвинувальним актом з клопотанням про його розгляд у 

спрощеному порядку без проведення судового розгляду в судовому засіданні. 

4. Закінчення досудового розслідування у формі звернення до суду з 

клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру можна 

поділити на такі підвиди: 1) закінчення досудового розслідування у формі звернення 

до суду з клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру 

щодо особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, передбачене законом 
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України про кримінальну відповідальність, у стані неосудності; 2) закінчення 

досудового розслідування у формі звернення до суду з клопотанням про 

застосування примусових заходів медичного характеру щодо особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення у стані осудності, але захворіла на психічну хворобу 

до постановлення вироку. 

5. Закінчення досудового розслідування у формі звернення до суду з 

клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру можна 

поділити на: 1) закінчення досудового розслідування у формі звернення до суду з 

клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру щодо 

неповнолітніх осіб, які досягли віку кримінальної відповідальності; 2) закінчення 

досудового розслідування у формі звернення до суду з клопотанням про 

застосування примусових заходів виховного характеру щодо неповнолітніх осіб, які 

досягли одинадцятирічного віку, але не досягли віку кримінальної відповідальності 

[12, с. 23–26]. 

Окрім того, А.В. Лапкін, аналізуючи можливі варіанти закінчення досудового 

розслідування, дійшов висновку, що вони можуть бути поділені на загальні й 

особливі. Так, загальними, тобто такими, які настають за звичайного розвитку 

кримінального провадження, автор вважає звернення прокурора до суду з 

обвинувальним актом або закриття кримінального провадження. Особливий 

характер, який виявляється в наявності спеціальних підстав для прийняття 

відповідного рішення, а також у спеціальному порядку його прийняття й 

оформлення, на погляд автора, мають звернення прокурора до суду з обвинувальним 

актом з угодою, клопотанням про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності, клопотаннями про застосування примусових заходів медичного 

або виховного характеру. Їх також автор поділяє на ті, що мають спрощений 

порядок (звернення прокурора до суду з обвинувальним актом з угодою, 

клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності), та ті, що 

такого порядку не передбачають (звернення прокурора до суду з клопотаннями про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру) [112, с. 91].  

Класифікація форм закінчення досудового розслідування на окремі види та 

підвиди дозволяє виділити основні відмінності між ними, що сприяє кращому їх 
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розумінню і, відповідно, більш правильному визначенню достатності меж 

доказування для встановлення тих обставин, які мають значення для закінчення 

досудового розслідування в тій чи іншій формі. 

Тому класифікація форм закінчення досудового розслідування має не лише 

теоретичне, а й важливе практичне значення, зокрема при вирішенні питання про 

встановлення меж доказування. 

Кожна із форм закінчення досудового розслідування передбачає ухвалення 

відповідного процесуального рішення, яке за твердженням Н.В. Глинської, є 

вираженим у встановленій законом формі індивідуальним правозастосовним актом – 

документом, в якому компетентні державні органи і посадові особи у встановленому 

законом порядку та в межах своєї компетенції з метою вирішення завдань 

кримінального провадження надають відповіді на правові питання, що виникли під 

час провадження, і виражають владне волевиявлення про дії або бездіяльність, що 

випливають із встановлених на момент прийняття рішення фактичних обставин і 

приписів чинного законодавства [27, с. 41]. 

Ухваленню кожного процесуального рішення повинне передувати з’ясування 

особою, якій належить повноваження із прийняття цього рішення, наявності підстав 

та умов для його прийняття. У випадку прийняття рішення без належних для цього 

підстав та умов воно визнаватиметься безпідставним, необґрунтованим, а відтак й 

незаконним, що потягне за собою його скасування. Важливість з’ясування підстав та 

умов для прийняття кожного процесуального рішення, а тим паче кінцевого на 

певній стадії кримінального провадження, зумовлюється й загальними завданнями 

кримінального провадження, визначеними ст. 2 КПК України [12, с. 66–67]. 

Кожне процесуальне рішення, яким завершується досудове розслідування, 

будучи законним, належним чином обґрунтованим і вмотивованим, до того ж 

виступає гарантією забезпечення прав і законних інтересів його учасників. 

Як зазначає Д.В. Шилова, досліджуючи питання захисту прав та законних 

інтересів учасників кримінального провадження при його закритті на стадії 

досудового розслідування, нова модель процедури досудового розслідування, 

запроваджена КПК України, дозволяє стверджувати, що саме інститут закриття 

кримінального провадження (замість стадії порушення кримінальної справи), з 
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одного боку, почав виконувати роль своєрідного фільтра, попереджаючи 

надходження до суду матеріалів, що не потребують судової процедури розгляду, а з 

другого – став однією з вагомих гарантій захисту особи від необґрунтованого 

обвинувачення [274, с. 3]. 

Разом із тим, законодавець прямо не вказує у КПК України що є підставою, а 

що умовою для закінчення досудового розслідування, зокрема зверненням до суду з 

обвинувальним актом, хоча, як випливає з вищевикладеного, ці категорії 

потребують визначення та розмежування. 

У випадку закінчення досудового розслідування зверненням до суду з 

обвинувальним актом умовами закінчення досудового розслідування, на наш 

погляд, є здійснення у цьому кримінальному провадженні слідчим, прокурором усіх 

обов’язкових і необхідних процесуальних дій та прийняття обов’язкових і  

необхідних процесуальних рішень, у тому числі слідчих (розшукових) дій, що є 

необхідними і достатніми для з’ясування всіх фактичних обставин кримінального 

правопорушення (суспільно небезпечного діяння). 

Щодо ж підстав для закінчення досудового розслідування у цій формі 

наведемо міркування Т.В. Каткової, які хоча й висловлені нею у період дії КПК 

України 1960 року, однак є такими, що не втратили актуальності й можливості їх  

застосування.  

Так, Т.В. Каткова зазначала, що «у чинному КПК юридичною підставою 

прийняття рішення про складання обвинувального висновку є наявність сукупності 

достовірно встановлених обставин, що складають предмет доказування», а 

достатність доказів є «головною фактичною підставою для визнання розслідування 

закінченим і складання обвинувального висновку». При цьому, поняття «достатності 

доказів» автор розуміла не лише через «наповнення» його «кількістю обставин, що 

підлягають з’ясуванню і дослідженню, а й, передусім, більш високою якістю і 

надійністю доказів, якими оперує слідчий при складанні обвинувального висновку, 

тобто ступенем доведеності цих обставин як кожної окремо узятої, так і їх 

сукупності» [75, с. 36, 37]. 

Таким чином, виділення фактичної та юридичної підстави для складання 

обвинувального акта є цілком відповідним і обґрунтованим. 
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Відповідно до чинного КПК України юридичною підставою для складання 

обвинувального акта є передбачене кримінальним процесуальним законом 

повноваження слідчого (п. 7 ч. 2 ст. 40, ч. 1 ст. 291 КПК України) та прокурора 

(п. 13 ч. 2 ст. 36, ч. 1 ст. 291 КПК України) на складання обвинувального акта за 

наявності до того фактичних підстав та умов. 

Фактичними ж підставами складання обвинувального акта відповідно до ч. 1 

ст. 290 КПК України є достатність доказів. 

При цьому, визнання слідчим і прокурором того, що зібрані під час 

досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акта, є 

процесом, результатом якого має стати формулювання висновку про можливість і 

необхідність припинення кримінального процесуального доказування на цьому 

етапі, а значить – і встановлення достатності меж доказування. 

І навіть у випадку, визначеному ч. 1 ст. 474 КПК України, коли під час 

досудового розслідування досягнуто угоди, і обвинувальний акт з підписаною 

сторонами угодою невідкладно надсилається до суду, прокурор, очевидно, з 

урахуванням тієї сукупності доказів, яка наявна в матеріалах провадження, а 

відповідно і досягнутих меж доказування на цей момент, має право відкласти 

направлення до суду обвинувального акта з підписаною сторонами угодою до 

отримання висновку експерта або завершення проведення інших слідчих дій, 

необхідних для збирання та фіксації доказів, які можуть бути втрачені зі спливом 

часу, або які неможливо буде провести пізніше без істотної шкоди для їх результату 

у разі відмови суду в затвердженні угоди. 

Адже на завершальному етапі цієї стадії кримінального провадження підозра 

на основі накопиченого доказового матеріалу трансформується в обвинувачення, 

процесуально виражене у відповідному обвинувальному акті [135, с. 121], а допоки 

у слідчого в результаті процесу доказування не сформується остаточного і твердого 

переконання у винуватості особи, він не вправі приступати до складення 

обвинувального висновку [155, с. 5]. При цьому, таке переконання має бути 

сформоване не лише у слідчого, але й у прокурора (відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 291 

КПК України) і зумовлене внутрішнім переконанням у вірності своїх висновків, 

рішучості зафіксувати їх у процесуальних документах, висловити при необхідності 



 146 

прилюдно, готовності відстоювати їх у відповідних (процесуальних і інших) 

інстанціях, нести за них відповідальність [144, с. 7]. 

Дослідження загальних закономірностей досягнення меж доказування під час 

закінчення досудового розслідування засвідчує загальну необхідність встановлення 

у кожному випадку (щодо кожної із форм закінчення досудового розслідування) 

системи доказів, достатньої для обґрунтування підсумкового процесуального 

рішення. 

І навіть закінчення досудового розслідування складанням обвинувального 

акта, в якому наведення системи доказів та їх аналізу, кримінальним процесуальним 

законом не передбачено (про що йшлося вище), не означає, що обґрунтування саме 

такої форми закінчення досудового розслідування не відбувається і оцінка меж 

доказування як достатніх на цьому етапі відсутня. Адже тільки через встановлення 

наявності чи відсутності обставин предмета доказування досягається реалізація 

норм матеріального, і насамперед, кримінального права. 

Так, достатньою для складання обвинувального акта повинна визнаватись та 

сукупність доказів, на підставі якої слідчий, прокурор встановлює наявність чи 

відсутність всіх обставин, що підлягають доказуванню (відповідно до ст. 91 КПК 

України із врахуванням особливостей, передбачених, зокрема, статями 485, 505 

КПК України, а також відповідними нормами КК України, згідно яких формується 

локальний предмет доказування у кожному конкретному кримінальному 

провадженні). 

Крім того, встановлена слідчим, прокурором фактична підстава для складання 

обвинувального акта одночасно повинна свідчити про відсутність підстав для 

закриття кримінального провадження, звернення до суду з клопотанням про 

звільнення від кримінальної відповідальності, звернення до суду з клопотанням про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру. 

Встановлення на завершальному етапі досудового розслідування інших 

обставин, які є, зокрема, підставою для закриття кримінального провадження 

відповідно до ч. 1 ст. 284 КПК України, також відбувається шляхом достатніх 

доказів у межах, необхідних для обґрунтування відповідного процесуального 

рішення.  
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Разом із тим, слід вказати на певну особливість обґрунтування, як і 

встановлення меж доказування при закритті кримінального провадження за 

реабілітуючими підставами (пп. 1–3 ч. 1 ст. 284 КПК України). 

Як відомо, одним із положень, що становлять юридичний зміст засади 

презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, є правило, відповідно 

до якого усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої 

особи (ч. 3 ст. 62 Конституції України, ч. 4 ст. 17 КПК України). 

У гносеологічному плані сумніви обумовлені неповним відображенням у 

свідомості суб’єкта пізнання всіх сторін явища, необхідних і достатніх для 

з’ясування його сутності. Якщо наявні сумніви, значить не досягнуто повне, 

достовірне знання про досліджуване явище. У такому випадку можна говорити лише 

про неповне, імовірне знання. 

Однак у кримінальному процесі перехід від сумнівів до впевненості, від 

припущень до обґрунтованих категоричних висновків, від імовірності до 

достовірності є характерним для пізнавальної практики загалом і для дослідження 

фактичних обставин зокрема [113, с. 86]. 

При цьому, зазвичай, наявність сумнівів у доведеності обставин, які 

встановлені кримінальним процесуальним законом, як підстави для прийняття 

процесуальних рішень, повинні потягнути за собою відповідний наслідок у виді 

неможливості прийняття рішення або прийняття іншого рішення відповідно до 

встановлених обставин. 

Проте, як зазначає Г.М. Мамка, не будь-які сумніви, які виникають під час 

здійснення кримінального провадження, слід тлумачити на користь підозрюваного, 

обвинуваченого. Уся кримінально-процесуальна діяльність в своїй основі, – зазначає 

автор, – має сумніви та припущення, що поступово, по мірі її здійснення, 

перевіряються і усуваються або залишаються. За наявності сумнівів у посадових 

осіб, які здійснюють кримінальне провадження, насамперед, має бути вжито усіх 

передбачених законом заходів щодо їх усунення. Ті ж сумніви, які залишаються 

неусуненими, повинні мати об’єктивний характер, тобто бути такими, що не можуть 

бути усунені передбаченими законом засобами при продовженні доказування у 

цьому кримінальному провадженні [133, с. 249]. 
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Іншими словами, у випадках, коли об’єктивно зібрати докази, достатні для 

висновку про наявність винуватості особи у вчиненні кримінального 

правопорушення, неможливо, в силу дії презумпції невинуватості кримінальне 

провадження має бути закрито у зв’язку із невстановленням достатніх доказів для 

доведення винуватості особи в суді і вичерпанням можливості їх отримати. 

Слід звернути увагу і на доказування певних обставин, які наряду із 

підставами прийняття підсумкових у цій стадії рішень, є необхідними умовами їх 

ухвалення.  

Так, обов’язковою умовою звернення до суду з клопотанням про звільнення 

особи від кримінальної відповідальності є згода підозрюваного на таке звільнення. 

А тому згідно із ст. 287 КПК України до клопотання прокурора повинна бути додана 

письмова згода особи на звільнення від кримінальної відповідальності. 

Таким чином, можна встановити, що критерії підстав, за якими слідчий, 

прокурор визнають достатність меж доказування, а досудове розслідування 

закінченим, мають об’єктивно-суб’єктивний характер. Ухвалюючи відповідне 

рішення, слідчий, прокурор, здійснюють розумову діяльність, використовуючи при 

цьому власні суб’єктивні здібності (рівень професійних знань, досвіду, 

правосвідомості тощо), однак на основі наявних фактичних даних, тим самим 

об’єктивізуючи свою думку, переконання, висновок у належну форму 

процесуального рішення. При визначенні форми закінчення досудового 

розслідування слідчий, прокурор повинні бути переконані в тому, що під час 

досудового розслідування у межах доказування були виконані усі вимоги 

кримінального процесуального закону (при цьому, особлива увага має бути звернена 

на допустимість доказів, оскільки подальше визнання окремих доказів 

недопустимими може призвести до нівелювання встановленої на цьому етапі 

достатності доказів), застосовані усі необхідні та можливі способи збирання та 

перевірки доказів за усіма можливими версіями події, що досліджується. 

З урахуванням того, що достатність доказів на момент ухвалення того чи 

іншого процесуального рішення означає повне дослідження (що є об’єктивно 

можливим на цей момент) та доведення наявності/відсутності усіх обставин, які 

відповідно до закону є фактичними підставами та умовами його прийняття, 
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перспективними напрямами наукових досліджень є розроблення критеріїв оцінки 

достатності доказів і меж доказування при ухваленні конкретних як підсумкових, 

так і проміжних процесуальних рішень. 

 

Висновки до розділу 2 

Дослідження меж доказування на стадії досудового розслідування дозволило 

сформулювати такі основні висновки та пропозиції: 

1. Будь-який процесуальний акт (процесуальне рішення чи процесуальна дія) 

здійснюється на підставі встановлених обставин, які, у свою чергу, зважаючи на 

існування процесуальної форми, встановлюються в результаті певної процедури, що 

може включати акти як практичного (наприклад, прийняття та оформлення заяви чи 

повідомлення про кримінальне правопорушення), так і розумового (наприклад, 

аналіз змісту заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення) характеру. 

2. Незважаючи на те, що законодавець не передбачив у чинному КПК України 

положень щодо приводів і підстав до початку досудового розслідування, тим не 

менше вони існують в об’єктивній реальності. Вони, зважаючи на відмінність та 

різноманітність як джерел інформації, так і самої інформації, що може свідчити про 

вчинення кримінального правопорушення, мають важливе значення для законності, 

обґрунтованості й ефективності подальшого розслідування та виконання завдань 

кримінального провадження загалом. 

3. Аналіз структури кримінальної процесуальної діяльності під час початку 

досудового розслідування засвідчив, що, оцінюючи наявні фактичні дані про 

вчинене діяння, у цьому діянні, насамперед, підлягають виявленню загальні ознаки 

кримінального правопорушення, і, якщо вони відсутні, то будуть відсутніми й 

підстави для початку розслідування. Поряд із цим, визнання діяння кримінально 

протиправним, обумовлює необхідність встановлення ознак конкретного складу 

кримінального правопорушення, як їх містить.  

Відповідно у кожному випадку при надходженні заяви, повідомлення про 

вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення слідчим, 
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прокурором з будь-якого джерела інформації про можливе вчинення 

кримінального правопорушення, останні повинні встановлювати ті фактичні дані, 

які відображають загальні ознаки кримінального правопорушення (злочину) 

стосовно конкретного діяння, передбаченого Особливою частиною КК України, з 

урахуванням норм його Загальної частини. 

4. Співвідношення ознак кримінального правопорушення і ознак складу 

кримінального правопорушення у контексті підстав для початку досудового 

розслідування є некоректним, оскільки встановлення протиправності, як загальної 

формальної ознаки будь-якого кримінального правопорушення, передбачає 

встановлення і порівняння фактичних даних про конкретне діяння із описом 

об’єктивної сторони аналогічного діяння у конкретній нормі (нормах) КК України. 

5. Підставами для початку досудового розслідування мають бути фактичні 

дані, достатні для висновку про наявність у події, про яку заявлено, загальних ознак 

злочину (кримінального правопорушення) – суспільної небезпечності та 

протиправності. Остання, у свою чергу, встановлюється відповідно до ознак 

конкретного складу злочину (кримінального правопорушення), встановленого 

нормами КК України. 

6. Межі доказування під час початку досудового розслідування 

обумовлюються обґрунтованістю рішення про внесення відомостей до ЄРДР, що 

ухвалюється за наявності достатніх фактичних даних, на підставі яких 

встановлюються об’єктивні ознаки злочину (кримінального правопорушення), тобто 

ті ознаки, що стосуються об’єкта і об’єктивної сторони його складу, що й буде 

підставою для здійснення попередньої правової кваліфікації діяння за статтею 

Особливої частини КК України. 

7. Локальний предмет доказування, що є спільним для усіх заходів 

забезпечення кримінального провадження, включає у себе такі обставини (елементи) 

як: обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення; такий 

ступінь тяжкості кримінального правопорушення, з яким пов’язується можливість 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження; виправданість 
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ступеня втручання у права і свободи особи потребами досудового розслідування; 

наявні об’єктивні можливості виконання завдання, для виконання якого слідчий, 

прокурор звертається із клопотанням. 

У свою чергу, структура локального предмету доказування та зміст обставин, 

що його складають, під час застосування конкретного виду заходів забезпечення 

кримінального провадження зумовлюються його метою та функціональною 

характеристикою. 

8. Формулювання локального предмета доказування з використанням 

оціночних понять є приводом формування у слідчого судді переконання про 

необхідність забезпечення кримінального провадження з метою запобігання 

встановленим ризикам, наявність або відсутність підстав та умов ухвалення рішення 

про застосування конкретного виду заходів такого забезпечення. 

9. Межі доказування під час застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження, з об’єктивної сторони, характеризуються повнотою встановлених 

даних про можливість досягнення мети застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження, наявність обставин, які є загальними підставами 

застосування цих заходів, а також спеціальними підставами та умовами 

застосування окремих їх видів, а з суб’єктивної сторони, – впевненістю посадової 

особи, яка ухвалює процесуальне рішення в його правильності (відповідності 

встановленим фактичним обставинам), законності, обґрунтованості і 

вмотивованості. 

10. Вимоги «вагомості доказів», «обґрунтованої підозри» мають стосуватися 

лише тих заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються до 

підозрюваного, обвинуваченого, а також випадків, коли застосування певного 

заходу забезпечення кримінального провадження допускається лише у 

кримінальному провадженні про кримінальне правопорушення певного ступеню 

тяжкості. 

11. Межі доказування при застосуванні заходів забезпечення кримінального 

провадження обумовлюються елементами локального предмета доказування – 
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обставинами загального (для усіх заходів забезпечення кримінального 

провадження) і спеціального (для окремих видів заходів забезпечення 

кримінального провадження) характеру, і відображають повноту та достатність 

доказів для встановлення: мети, підстав і умов застосування конкретного виду 

заходів забезпечення кримінального провадження; співрозмірності обмеження прав і 

свобод особи із завданнями кримінального провадження. 

12. Процесуальне рішення слідчого, прокурора про закінчення досудового 

розслідування слід оформлювати окремою постановою, в якій серед іншого 

формулювати, обґрунтовувати й мотивувати висновок щодо визнання меж 

доказування та зібраної сукупності доказів достатніми для ухвалення одного із 

передбачених законом підсумкових для цієї стадії процесуальних рішень. 

13. Критерії підстав, за якими слідчий, прокурор визнають достатність меж 

доказування, а досудове розслідування закінченим, мають об’єктивно-суб’єктивний 

характер. Ухвалюючи відповідне рішення, слідчий, прокурор, здійснюють розумову 

діяльність, використовуючи при цьому власні суб’єктивні здібності (рівень 

професійних знань, досвіду, правосвідомості тощо), однак на основі наявних 

фактичних даних, тим самим об’єктивізуючи свою думку, переконання, висновок у 

належну форму процесуального рішення. При визначенні форми закінчення 

досудового розслідування слідчий, прокурор повинні бути переконані в тому, що під 

час досудового розслідування у межах доказування були виконані усі вимоги 

кримінального процесуального закону (при цьому, особлива увага має бути звернена 

на допустимість доказів, оскільки подальше визнання окремих доказів 

недопустимими може призвести до нівелювання встановленої на цьому етапі 

достатності доказів), застосовані усі необхідні та можливі способи збирання та 

перевірки доказів за усіма можливими версіями події, що досліджується. 

14. З урахуванням викладеного у розділі, запропоновано зміни і доповнення 

до статей 25, 132, 214, 290, 520 КПК України. 
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РОЗДІЛ 3  

МЕЖІ ДОКАЗУВАННЯ В СУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ У ПЕРШІЙ 

ІНСТАНЦІЇ 

 

3.1. Межі доказування на стадії підготовчого провадження 

 

Межі доказування на стадії підготовчого провадження, насамперед, залежать 

від особливостей кримінальної процесуальної діяльності, що здійснюється на цьому 

етапі судом за участі визначених учасників кримінального провадження. 

При цьому, варто враховувати, що, як зазначає О.В. Бабаєва, після 2012 року 

підготовче провадження зі стадії попереднього розгляду справи суддею із 

невластивими змагальному кримінальному процесу повноваженнями судді щодо 

повернення справи на додаткове розслідування, здійснення контролю за досудовим 

розслідуванням перетворилось у стадію зі змагальними можливостями для сторін та 

набуло диференційованих форм [8, с. 5]. 

У системі кримінального провадження підготовче провадження є його 

невід’ємною частиною (за винятком випадків закриття кримінального провадження 

під час досудового розслідування), адже скерування прокурором будь-якого 

підсумкового процесуального акту досудового розслідування до суду ініціює 

відкриття підготовчого провадження, без якого судове провадження в суді першої 

інстанції здійснюватися не може. За загальним порядком, при направленні  

прокурором обвинувального акта до суду підготовче провадження займає проміжне 

місце між досудовим розслідуванням та судовим розглядом, а рішення суду в цій 

стадії визначають подальший хід кримінального провадження і за наявності 

встановлених підстав його трансформацію в наступну стадію судового розгляду [8, 

с. 31]. 

Оскільки стадія підготовчого провадження в сучасних умовах 

характеризується диференціацією рішень, які у ній приймаються, то і 
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формулювання меж доказування у цій стадії повинно здійснюватися з 

урахуванням її безпосередніх завдань, а також сутності рішень, що на ній 

ухвалюються. 

Так, на думку Н.П. Сизої, до системи завдань, які виконуються судом у стадії 

підготовчого провадження, належать: 1) перевірка відповідності процесуальних 

документів, поданих прокурором, вимогам кримінального процесуального закону; 

2) розгляд скарг та клопотань учасників кримінального провадження; 3) з’ясування 

наявності підстав для завершення кримінального провадження; 4) встановлення 

відсутності порушень вимог кримінального процесуального закону, що 

перешкоджають призначенню судового розгляду; 5) вирішення питань, пов’язаних 

із підготовкою до судового розгляду [193].  

Так само широко представляє завдання стадії підготовчого судового 

провадження і Л.М. Гуртієва. До них автор відносить: 1) перевірка наявності підстав 

для призначення судового розгляду, а за певних умов – остаточне вирішення 

матеріалів кримінального провадження (зокрема, в ситуаціях ухвалення вироку на 

підставі угоди (ст. 475 КПК України), вироку за результатами спрощеного 

провадження щодо кримінальних проступків (ч. 1 ст. 381 КПК України, ч. 2 ст. 382 

КПК України) або звільнення особи від кримінальної відповідальності); 

2) вирішення питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду (ч. 1 та ч. 2 

ст. 315 КПК України, ст. 317 КПК України), при наявності підстав для призначення 

судового розгляду; 3) розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого та 

прокурора, що передбачено ч. 2 та ч. 3 ст. 303 КПК України. Тобто розгляд скарг на: 

а) рішення, дії чи бездіяльність слідчого та прокурора, які не є предметом розгляду 

слідчим суддею під час досудового розслідування (ч. 2 ст. 303 КПК України); 

б) розгляд скарг на рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим 

(п. 5 ч. 1 ст. 303 КПК України, ч. 3 ст. 303 КПК України); в) розгляд скарг на 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні заходів 

безпеки (п. 6 ч. 1 ст. 303 КПК України, ч. 3 ст. 303 КПК України). Розгляд 

заперечень на ухвалу слідчого судді, яка не підлягає оскарженню (ч. 3 ст. 309 КПК 
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України); 4) розгляд клопотань про: обрання, зміну чи скасування заходу 

забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжного заходу (ч. 3 

ст. 315 КПК України); відкладення або зупинення судового провадження, 

звільнення від кримінальної відповідальності (ч. 4 ст. 286 КПК України) та ін. [42, 

с. 308–309]. 

До завдань підготовчого провадження також відносять перевірку: наявності 

процесуальних підстав для затвердження угоди про визнання винуватості чи про 

примирення, підстав для закриття провадження, відповідності вимогам 

кримінального процесуального закону обвинувального акта, клопотання про 

застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, дотримання 

правил визначення підсудності кримінального провадження, а також підготовку 

умов для успішного проведення судового розгляду [77, с. 312–313]. О.В. Єні та Л.Г. 

Матієк вважають, що завдання цієї стадії зумовлені вирішенням двох важливих 

блоків питань: перевірки процесуальних підстав для призначення судового 

розгляду; підготовки до розгляду матеріалів кримінального провадження в судовому 

засіданні [58, с. 288]. 

Висловлюється думка, що підготовче провадження має особливе значення для 

подальшого судового розгляду, оскільки воно відповідає на запитання, чи буде в 

подальшому судовий розгляд справи, чи взагалі вона буде закрита, тобто на цій 

стадії закладаються підвалини подальшого судового провадження [119, с. 167], 

процесуальне та організаційне забезпечення проведення судового розгляду [100, 

с. 5]. На думку Я.В. Замкової, основними завданнями цієї стадії кримінального 

процесу є створення передумов для швидкого та якісного розгляду кримінального 

провадження на стадії судового розгляду [65, с. 106]. 

Визначаючи мету підготовчого провадження як з’ясування можливості 

врегулювання правового конфлікту до судового розгляду чи забезпечення 

правильного та швидкого вирішення справи під час судового розгляду [57, с. 142], і 

визнаючи виконання за судом функції «ревізійного контролю», що дає йому 

можливість здійснювати підготовчо-організаційні дії, необхідні для належного 
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судового розгляду, чи прийняти відповідне рішення щодо вирішення 

кримінального провадження вже на цьому етапі [159, с. 215], окремі автори 

завданнями цієї стадії визнають визначення підстав і меж судового розгляду, 

забезпечення необхідних умов для правильної організації та успішного його 

проведення, однак ці завдання суттєво відрізняються у справах, що скеровані до 

суду з угодами чи клопотаннями про звільнення від кримінальної відповідальності 

[136, с. 53]. 

Розглядаючи, зокрема обвинувальний акт (клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру), як кримінальний позов, 

О.В. Бабаєва метою підготовчого провадження у сучасному кримінальному процесі 

вважає з’ясування судом можливості врегулювання кримінально-правового 

конфлікту до судового розгляду або забезпечення своєчасного і безперешкодного 

судового розгляду [8, с. 44]. 

Не вдаючись до аналізу поняття та безпосереднього змісту стадії підготовчого 

провадження, зупинимось на розгляді окремих її ознак, які, на наш погляд, 

обумовлюють специфіку встановлення меж доказування на цьому етапі 

кримінальної процесуальної діяльності. 

Основна специфіка доказової діяльності на цій стадії полягає у тому, що вона 

обумовлена тими матеріалами, що надійшли до суду від прокурора і тим предметом 

розгляду, що сформульований ним у підсумковому за наслідками досудового 

розслідування, процесуальному рішенні (обвинувальному акті, клопотанні про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру або 

клопотанні про звільнення від кримінальної відповідальності). 

З іншої сторони, межі доказування, що характеризуються наявністю достатніх 

доказів, на стадії підготовчого провадження, відображаються у рішеннях, що 

ухвалюються за результатами підготовчого судового засідання. 

Відповідно до ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд 

має право прийняти такі підсумкові рішення: 1) затвердити угоду або відмовити в 

затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для 
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продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому статтями 468–

475 КПК України; 2) закрити провадження у випадку встановлення підстав, 

передбачених пунктами 4–8, 10 ч. 1 або ч. 2 ст. 284 КПК України; 3) повернути 

обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного 

або виховного характеру прокурору, якщо вони не відповідають вимогам КПК 

України; 4) направити обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру до відповідного суду для визначення 

підсудності у випадку встановлення непідсудності кримінального провадження; 

5) призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акта, клопотання про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру [102]. 

Рішення, передбачене п. 6 ч. 3 ст. 314 КПК України, щодо доручення 

представнику персоналу органу пробації скласти досудову доповідь, за своїм 

змістом не є підсумковим, оскільки досудова доповідь складається представником 

уповноваженого органу з питань пробації за ухвалою суду з метою забезпечення 

суду інформацією, що характеризує обвинуваченого, а також прийняття судового 

рішення про міру покарання (ч. 1 ст. 314
1
 КПК України) [102]. 

В основі вищезазначених рішень лежать обставини, які входять до локального 

предмета доказування на цій стадії і за своїм змістом мають як кримінально-

правове, так і суто процесуальне значення, що, в свою чергу, визначає і межі 

доказування щодо кожного із цих рішень. 

Так, вирішуючи питання щодо затвердження угоди або відмови в 

затвердженні угоди та повернення кримінального провадження прокурору для 

продовження досудового розслідування, суд, попередньо виконавши вимоги, 

встановлені ч. 4-6 ст. 474 КПК України, з’ясовує, чи: 

1) не суперечать умови угоди вимогам КПК України та/або закону, в тому 

числі чи не допущена неправильна правова кваліфікація кримінального 

правопорушення, яке є більш тяжким ніж те, щодо якого передбачена можливість 

укладення угоди; 

2) відповідають умови угоди інтересам суспільства; 
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3) не порушують умови угоди права, свободи чи інтереси сторін або інших 

осіб; 

4) не існують обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди не було 

добровільним, або сторони не примирилися; 

5) не існує очевидна неможливість виконання обвинуваченим взятих на себе 

за угодою зобов’язань; 

6) наявні фактичні підстави для визнання винуватості. 

Відповідно, встановивши, що: 1) умови угоди суперечать вимогам КПК 

України та/або закону, в тому числі допущена неправильна правова кваліфікація 

кримінального правопорушення, яке є більш тяжким ніж те, щодо якого передбачена 

можливість укладення угоди; 2) умови угоди не відповідають інтересам суспільства; 

3) умови угоди порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб; 

4) існують обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди не було 

добровільним, або сторони не примирилися; 5) очевидна неможливість виконання 

обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов’язань; 6) відсутні фактичні підстави 

для визнання винуватості, суд відмовляє в затвердженні угоди та повертає 

кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування. 

Відповідно до ч. 1 ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода 

може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає 

узгоджену сторонами міру покарання [102]. 

Вирок на підставі угоди повинен відповідати загальним вимогам до 

обвинувальних вироків з урахуванням особливостей, передбачених ч. 3 ст. 475 КПК 

України.  

І у цьому аспекті слід критично поставитись до позиції, зокрема І.Ю. Кайла, 

про те, що питання відповідності доказів вимогам допустимості на стадії 

підготовчого провадження судом не розглядаються (за винятком випадків 

вирішення клопотань про обрання, зміну чи скасування заходів забезпечення 

кримінального провадження). І навіть у цих випадках автор пропонує законодавчо 
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врегулювати необхідність передачі вирішення цього питання на розгляд слідчого 

судді [72, с. 11].  

Очевидно, що така пропозиція є неприйнятною з огляду на те, що, зокрема, 

ухвалюючи вирок на підстави угоди у підготовчому провадженні, суд відповідно до 

ч. 3 ст. 17, статей 94, 374 КПК України повинен за своїм внутрішнім 

переконанням на підставі дослідження усіх доказів, у тому числі з точки зору їх 

допустимості, ухвалити судове рішення, не допустивши засудження особи на 

підставі доказів, одержаних незаконним шляхом. Яким чином суд повинен це 

забезпечити, якщо він не буде досліджувати докази у підготовчому провадженні, у  

тому числі з точки зору їх допустимості, або передасть вирішення цього питання на 

розгляд слідчому судді? Тим саме стосується і вирішення судом у підготовчому 

провадженні питання про звільнення від кримінальної відповідальності.  

Серед особливостей, зокрема резолютивної частини вироку, йдеться про 

формулювання рішення про затвердження угоди із зазначенням її реквізитів. 

Таким чином, на стадії підготовчого провадження суд за результатами 

судового провадження на підставі угоди, затверджуючи її, фактично ухвалює вирок, 

хоча саме про це рішення (вирок) у ч. 3 ст. 314 КПК України не йдеться. 

Водночас, як вказується у науковій літературі, питання про доведеність вини 

вирішується у підготовчому провадженні як при затвердженні угоди, так і при 

звільненні особи від кримінальної відповідальності, що, як справедливо відмічає 

В.М. Трофименко, належить до концептуальних новел КПК України, які стосуються 

підготовчого провадження [235, с. 139].   

Відповідно нормативне викладення положень п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, на 

наш погляд, потребує уточнення в частині повноважень суду на ухвалення вироку 

на підставі угоди. 

Виходячи з вищевикладеного, пункт 1 ч. 3 ст. 314 КПК України пропонуємо 

викласти у такій редакції: 

«1) ухвалити вирок на підставі угоди, затвердивши угоду, або відмовити в 

затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для 
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продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому статтями 468–

475 цього Кодексу». 

Таке формулювання сприятиме формуванню меж доказування у підготовчому 

провадженні, що забезпечуватиме не лише достатнє встановлення обставин, з якими 

закон пов’язує вирішення питання щодо затвердження/незатвердження угоди, а й 

питань, що підлягають вирішенню при ухваленні обвинувального вироку відповідно 

до ст. 374 КПК України. 

Достатню специфіку меж доказування обумовлює й ухвалення судом рішення 

про направлення обвинувального акта, клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру до відповідного суду для визначення 

підсудності у випадку встановлення непідсудності кримінального провадження (п. 4 

ч. 3 ст. 314 КПК України). 

В процесі ухвалення цього рішення суд встановлює наявність обставин, які 

свідчать про правильно чи неправильно встановлену підсудність відповідно до 

статей 31–34 КПК України. 

Основу рішення суду про направлення обвинувального акта, клопотання про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру до 

відповідного суду для визначення підсудності у випадку встановлення 

непідсудності кримінального провадження утворюють обставини, що мають 

виключно процесуальне значення у кримінальному провадженні. У цьому випадку 

суд використовує достатні дані, як достатні підстави для ухвалення рішення, які не 

стосуються загального предмета доказування, однак виступають одним із елементів 

локального предмета доказування на цій стадії – підсудність обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру судові, на розгляд якого вони надійшли. 

Звертає на себе увагу той факт, що формулювання положення, викладеного у 

п. 4 ч. 3 ст. 314 КПК України, не охоплює усі форми закінчення досудового 

розслідування, щодо яких передбачається їх направлення до суду. Водночас, як 

відомо, будь-яке судове провадження має бути здійснено відповідно до правил 
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підсудності, а порушення правил підсудності визнається одним із істотних 

порушень вимог кримінального процесуального закону, за наявності якого судове 

рішення підлягає безумовному скасуванню (п. 6 ч. 2 ст. 412 КПК України). 

На вказану обставину звертали увагу й інші дослідники. Так, у науковій 

літературі звертається увага на те, що КПК України містить прогалину, оскільки не 

включає до переліку процесуальних документів, що підлягають направленню для 

визначення підсудності, клопотання прокурора про звільнення від кримінальної 

відповідальності, хоча останнє є формою закінчення досудового розслідування [275, 

с. 102].  

При цьому, така ж ситуація спостерігається і у формулюванні п. 3 ч. 3 ст. 314 

КПК України щодо рішення суду про повернення обвинувального акту, клопотання 

про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру 

прокурору, якщо вони не відповідають вимогам КПК України. Адже КПК України у 

ст. 287 також встановлює вимоги до клопотання прокурора про звільнення від 

кримінальної відповідальності. Водночас, за чинної редакції п. 3 ч. 3 ст. 314 КПК 

України невідповідність клопотання прокурора про звільнення від кримінальної 

відповідальності встановленим вимогам не тягне за собою можливості його 

повернення прокуророві. І це при тому, що на цій стадії вказане клопотання 

розглядається і вирішується по суті. 

Отже, з урахуванням вищевикладеного, пропонуємо: 

пункт 3 ч. 3 ст. 314 КПК України викласти у такій редакції: 

«3) повернути обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення від 

кримінальної відповідальності прокурору, якщо вони не відповідають вимогам 

цього Кодексу»; 

пункт 4 ч. 3 ст. 314 КПК України викласти у такій редакції: 

«4) направити обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення від 
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кримінальної відповідальності до відповідного суду для визначення підсудності у 

випадку встановлення непідсудності кримінального провадження»; 

відповідно і частину 4 ст. 314 КПК України викласти у такій редакції: 

«4. Ухвала про повернення обвинувального акта, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення 

від кримінальної відповідальності може бути оскаржена в апеляційному порядку». 

Формування меж доказування при ухваленні й інших зазначених у ч. 3 ст. 314 

КПК України рішень також пов’язана із характером обставин, які встановлюються 

під час їх прийняття.  

Так, зокрема, згідно з ч. 1 ст. 316 КПК України після завершення підготовки 

до судового розгляду суд постановляє ухвалу про призначення судового розгляду. 

На думку О.Ф. Шминдрук, ця ухвала відіграє подвійну роль: по-перше, вона є 

процесуальним рішенням, яким завершується підготовче провадження і воно 

переходить у судовий розгляд; по-друге, у ній відображається перевірка наявності 

підстав для призначення судового розгляду та здійснення підготовки до нього [275, 

с. 159].  

Структура і зміст ухвали про призначення судового розгляду визначені у п. 4 

Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ (далі – Лист), де серед іншого зазначено, що у мотивувальній частині ухвали 

викладаються короткий зміст результатів проведення підготовчого судового 

засідання, зокрема щодо відсутності перешкод призначення судового розгляду 

(підстави для прийняття рішення, передбаченого пунктами 1–4 ч. 3 ст. 314 КПК 

України відсутні), узагальнений виклад позицій учасників судового провадження 

щодо можливості його призначення, заявлених під час підготовчого судового 

засідання клопотань та результатів їх розгляду, визначення порядку судового 

розгляду (відкрита чи закрита форма засідання), мотиви, з яких виходив суд при 

постановленні ухвали, і положення закону, якими він керувався [181]. 

На наш погляд, головне, що має отримати відображення в ухвалі, – 

встановлена судом відсутність перешкод до проведення судового розгляду і 
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обумовлена цим можливість його призначення. Така констатація відбувається 

внаслідок включення до меж доказування на стадії підготовчого провадження 

встановлення відсутності тих обставин, які можуть стати перешкодою до 

проведення судового розгляду. 

Істотною специфікою, що визначає межі доказування на стадії підготовчого 

провадження є те, що суд не повинен використовувати докази з питань матеріально-

правового характеру при ухваленні рішень про повернення обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру прокурору, направлення обвинувального акта, клопотання про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру до 

відповідного суду для визначення підсудності у випадку встановлення 

непідсудності кримінального провадження, призначення судового розгляду на 

підставі обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру з метою запобігання вирішення питань 

доведеності обвинувачення, достовірності окремих доказів та загалом встановлення 

тих обставин, які підлягають встановленню у наступній стадії – судового розгляду. 

Ще одне питання, що впливає на визначення меж доказування у стадії 

підготовчого провадження є питання формування матеріалів кримінальної справи. 

Відповідно до ч. 1 ст. 317 КПК України документи, інші матеріали, надані 

суду під час судового провадження його учасниками, судові рішення та інші 

документи і матеріали, що мають значення для цього кримінального провадження, 

долучаються до обвинувального акта, клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення від 

кримінальної відповідальності і є матеріалами кримінального провадження 

(кримінальною справою) [102]. 

Виходячи з цієї норми, можна зробити висновок, що формування матеріалів, 

які складатимуть предмет судового розгляду, відбувається саме у підготовчому 

провадженні.  
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Однак відповідно до ч. 4 ст. 291 КПК України надання суду інших 

документів, крім обвинувального акта та додатків до нього, до початку судового 

розгляду забороняється [102].  

Як вказує С. Крушинський, на практиці реалізація передбаченого ч. 2 ст. 317 

КПК України права учасників судового провадження на ознайомлення із 

матеріалами кримінального провадження (кримінальною справою) є досить 

проблематичним. Так, неодноразово судді відмовляли у задоволенні клопотань 

адвокатів-захисників про надання можливості ознайомитися з матеріалами 

кримінального провадження після призначення справи до судового розгляду, 

посилаючись саме на те, що таких матеріалів у них немає, оскільки ч. 4 ст. 291 КПК 

України забороняє їх надання до початку судового розгляду [105, с. 113–114]. 

У свою чергу, початком судового розгляду, виходячи з ч. 1 ст. 342 КПК 

України, є відкриття головуючим судового засідання, з моменту якого в учасників 

судового провадження з’являється право подавати до суду докази. 

При цьому, зокрема К.В. Легких вважає, що норми ст. 317 КПК України не 

дають сторонам права надавати суду докази під час підготовчого судового 

засідання, а суду – права на задоволення клопотання про приєднання тих чи інших 

доказів до обвинувального акта до початку судового розгляду [117, с. 96]. З цим 

згодна і І.В. Гловюк, яка вказує, що ст. 317 є явно нелогічною, оскільки положення 

ч. 1 цієї статті повинні міститься у главі 28 КПК України, бо стосуються не стільки 

підготовчого провадження, скільки судового розгляду. На думку автора, у стадії 

підготовчого судового провадження з’ясування обставин кримінального 

провадження та перевірка їх доказами не передбачена [31, с. 30]. Беручи до уваги 

мету та завдання підготовчого провадження, зокрема, те що на даній стадії 

законодавцем не встановлено окремого чіткого порядку вирішення питання закриття 

кримінального провадження з тієї чи іншої підстави, Х.М. Павич вважає, що суд 

обмежений у праві дослідження доказів на підтвердження встановлених судом 

обставин [158, с. 150]. 
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Як вказує М.Є. Шумило, з позицій законодавця (ст. 317 КПК України) 

логічно слідує, що залучені учасниками підготовчого провадження до 

обвинувального акту докази він розглядає як документи або інші матеріали, але не 

як докази sensustricto [278, с. 86]. 

Водночас, згідно з п. 5 Листа, письмові документи, в тому числі перелік яких 

наведено у ст. 99 КПК України, а також інші матеріали, надані суду учасниками 

підготовчого судового засідання під час його проведення, а також отримані 

(витребувані судом) за результатами виконання необхідних дій під час підготовки 

кримінального провадження до судового розгляду, що мають значення для його 

розгляду, долучаються до обвинувального акта, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення 

від кримінальної відповідальності [181]. У методичних рекомендаціях прокуратури 

наголошується на тому, що матеріали досудового розслідування підлягають 

долученню до обвинувального акта за клопотанням прокурора під час підготовчого 

судового засідання [164, с. 23–24].  

З цього питання В.О. Попелюшко цілком справедливо зауважує, що правила ч. 

1 ст. 317 КПК України, як спеціальні норми розраховані саме на етап підготовчого 

провадження, вони визначають обов’язок прокурора надати суду матеріали на цьому 

етапі, щоб головуючий міг забезпечити учасникам судового провадження право на 

ознайомлення з кримінальною справою; подання суду цих матеріалів випливає із 

суті підготовчого провадження як першого етапу судового провадження, оскільки 

без них неможливо забезпечити законність, обґрунтованість і вмотивованість 

прийнятих судом рішень; подання сторонами суду доказів саме у підготовчому 

провадженні вимагається необхідністю забезпечення ефективності судового 

розгляду та ухвалення правосудного вироку, що неможливо без завчасного 

досконалого знання і сторонами, і судом матеріалів досудового розслідування [173].  

Так само і складена на підставі ухвали суду досудова доповідь, яка забезпечує 

суд інформацією, що характеризує обвинуваченого, а також прийняття судового 
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рішення про міру покарання, долучається до матеріалів кримінального 

провадження в межах стадії підготовчого провадження (ч. 6 ст. 314
1
 КПК України). 

Підтримуємо і позицію О.В. Бабаєвої в тому, що саме стадія підготовчого 

провадження є найбільш сприятливим моментом для подання сторонами документів 

та матеріалів, що в подальшому можуть бути визнані судами як докази, і 

формування кримінальної справи. Такі дії цілком відповідають контексту 

підготовки до судового розгляду, дозволяють визначитися із обсягом і тривалістю 

наступної стадії кримінального провадження, а також правильно визначити межі 

доказування та вирішити всі інші питання, необхідні для призначення судового 

розгляду або прийняття альтернативних рішень у цій стадії (передусім тих, що 

стосуються вирішення справи по суті) [8, с. 57].  

Адже, за справедливим твердженням В.І. Боярова, для адвоката, як 

представника сторони захисту, позитивним є перш за все «прозорість» провадження, 

можливість швидко ознайомитись з матеріалами кримінального провадження й 

отримати певне досьє (з основними матеріалами справи), що значно підвищує 

ефективність як захисту, так і представництва інтересів потерпілого, знижує ризик 

фальсифікації матеріалів кримінального провадження… [14, с. 27]. 

Отже, з метою приведення у відповідність положень, викладених у статтях 

291, 314, 317 КПК України в частині, що стосується надання судові документів та 

матеріалів, що в подальшому можуть бути визнані судом як докази, формування 

кримінальної справи і реалізації права учасників судового провадження на 

ознайомлення із її матеріалами, пропонуємо: 

останнє речення ч. 4 ст. 291 КПК України викласти у такій редакції: 

«Надання суду інших документів до початку судового провадження 

забороняється»; 

доповнити ст. 314 КПК України частиною 5 такого змісту: 

«У підготовчому судовому засіданні учасники судового провадження мають 

право подати суду документи та інші матеріали, які мають значення для 
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обґрунтування рішень, передбачених частиною третьою цієї статті». Відповідно 

частину п’яту цієї статті вважати частиною шостою.  

Таким чином, межі доказування під час підготовчого провадження 

обумовлюються, перш за все, особливостями кримінальної процесуальної 

діяльності, що здійснюється судом за участі учасників судового провадження та 

характером рішень, що ухвалюються за його результатами. Суд на підставі 

матеріалів наданих сторонами та одержаними за власною ініціативою вирішує 

питання, пов’язані із можливістю вирішення кримінально-правового конфлікту в цій 

стадії кримінального провадження або встановленням підстав для призначення 

судового розгляду та здійсненням його підготовки. При цьому, в основі 

встановлення меж доказування на цій стадії кримінального провадження лежать 

обставини локального предмета доказування, що включає в себе як обставини 

загального предмета доказування, так і обставини, що мають виключно 

процесуальний характер. 

 

3.2. Межі доказування на стадії судового розгляду 

 

Судовий розгляд у науці кримінального процесу традиційно вважається 

центральною його стадією, в якій здійснюється реалізація основних кримінальних 

процесуальних функцій. 

У юридичній літературі у свій час підкреслювалося, що судовий розгляд в 

системі стадій кримінального процесу посідає центральне місце і є найбільш 

важливою його стадією [203, с. 270]. Судовий розгляд – основна стадія 

кримінального процесу, коли суд, здійснюючи правосуддя, розглядає справу по суті 

й у своєму вироку вирішує питання про винуватість чи невинуватість підсудного, 

застосування або незастосування до нього покарання, а також приймає рішення 

щодо застосування або незастосування примусових заходів виховного характеру чи 

примусових заходів медичного характеру [283, с. 712].  
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У сучасній науковій літературі справедливо вказується, що судовий 

розгляд представляє собою систему процесуальних дій суду та учасників 

кримінального провадження, послідовне проведення яких спрямоване на всебічне, 

повне та об’єктивне дослідження матеріалів кримінального провадження і 

винесення законного, обґрунтованого та справедливого судового рішення [84, с. 

155]. 

Окремі процесуалісти вказують, що судовий розгляд – це нове самостійне 

дослідження всіх обставин кримінальної справи, необхідних для її правильного 

вирішення, але здійснюване в інших процесуальних умовах за участю сторін, при 

повній їх рівноправності і в умовах змагальності [64, с. 41]. 

Будучи центральною стадією кримінального провадження, судовий розгляд, – 

зазначає Д.І. Антощак, – включає в себе складний комплекс процесуальних дій та 

рішень, частина з яких регулюють процесуальний порядок проведення конкретних 

судових дій, а частина – містить низку правил загального характеру, які стосуються 

судового розгляду загалом як стадії кримінального провадження [6, с. 127].  

Реальна змагальність сторін у повній мірі можлива лише у судовому розгляді, 

де з’являється незалежний від сторін арбітр, покликаний встановити паритет між 

людиною та державою, між приватним та суспільним інтересом [141, с. 120]. 

І дійсно, у більшості визначень судового розгляду відзначається, що це 

центральна, головна або особлива стадія кримінального провадження. І 

обумовлюється це, вочевидь, і серед іншого, як особливостями стадії судового 

розгляду загалом, так і особливостями меж доказування у ній, зокрема.  

Як відомо, судовий розгляд складається в певних етапів (частин), що 

послідовно змінюють один одного. 

За визначенням В.О. Попелюшка, судовий розгляд складається з п’яти 

взаємопов’язаних між собою частин (етапів): підготовчої частини судового 

засідання, судового слідства, судових дебатів, останнього слова підсудного і 

постановлення і проголошення вироку. Кожна із частин являє собою послідовну 

систему процесуальних дій з чітко визначеним змістом та завданнями [172, с. 114].          
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При цьому, судове слідство, на якому відбувається дослідження доказів, 

вважається найбільш важливою частиною судового розгляду, оскільки суд ґрунтує 

свої висновки у вироку та іншому підсумковому судовому рішенні лише на доказах, 

розглянутих та досліджених у судовому засіданні. 

Аналіз чинного кримінального процесуального законодавства, зокрема норм 

глави 28 КПК України, засвідчує, що законодавець відмовився від використання 

терміну «судове слідство», а називає етап дослідження доказів на стадії судового 

розгляду безпосередньо судовим розглядом. 

Як зауважує І.І. Шепітько, незважаючи на відсутність терміну «судове 

слідство» у КПК України, зміст цієї судової діяльності залишено і виявляється він у 

дослідницькій діяльності та проведенні судових дій (допиту свідків, потерпілих, 

обвинувачених, пред’явлення для впізнання, огляду на місці та ін.). Саме на цьому 

етапі відбувається процес доказування – процес пізнання фактичних даних. Тому, 

безумовно, слід підтримати тих авторів, які наголошують на нагальній потребі не 

тільки у використанні цього терміну у науковому обігу, а й внесенні відповідних 

змін до кримінального процесуального законодавства [268, с. 16].  

Розглядаючи правила дослідження доказів під час судового розгляду у суді 

першої інстанції, слід вказати на їх зв’язок із загальною конструкцією процесуальної 

форми. На тлі тих правил, які у рівній мірі властиві процесу як розшуковому, так і 

змагальному (зокрема, правила, що встановлюють предмет доказування; правила, 

що визначають види джерел доказів, тощо), існують правила, що прямо залежать від 

побудови процесу за певним типом. 

Якщо вихідною є концепція кримінального позову, якій відповідає змагальна 

побудова провадження, то предмет судового розгляду, а відповідно, і межі 

доказування, визначаються обвинуваченням, принцип сприяння захисту створює 

основу правової рівності сторін, правила про допустимість доказів стають 

пріоритетними під час їх оцінки та ін. Якщо ж кримінальне провадження виступає 

перш за все засобом пошуку та покарання винного, то правила доказування 

побудовані таким чином, щоб у суду не виникало будь-яких перешкод на шляху до 
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встановлення фактичних обставин кримінального провадження. Головним 

критерієм оцінки доказів виступає їх достовірність [145, с. 22–23]. 

Судова реформа в Україні передбачає запровадження та ефективне 

функціонування змагальної процедури судового розгляду, що є притаманним дійсно 

правовій державі.  

У цьому сенсі О.Г. Яновська вказує, що вся процедура кримінального 

судочинства – це конкуренція прав і інтересів потерпілих і осіб, що вчинили злочин, 

інтересів особи і суспільства, будь-який захід, що здійснюється у процесі 

кримінального судочинства або захищає інтереси потерпілого й через це обмежує 

права притягнутого до відповідальності, або підвищує рівень захисту прав винного і 

відповідно знижує рівень захисту прав і інтересів потерпілого від злочину, інтересів 

суспільства [284, с. 8]. 

Тому суттєвою ознакою судового слідства має бути те, що діяльність, 

пов’язана із дослідженням та оцінкою доказів здійснюється в умовах змагальності. 

Кримінальне процесуальне законодавство пов’язує змагальність із 

самостійним обстоюванням сторонами кримінального провадження (стороною 

обвинувачення і стороною захисту) їхніх правових позицій, прав, свобод і законних 

інтересів (ч. 1 ст. 22 КПК України). Окрім того, закон передбачає рівні процесуальні 

можливості сторін – сторони кримінального провадження мають рівні права на 

збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а 

також на реалізацію інших процесуальних прав (ч. 2 ст. 22 КПК України) [102]. 

Не торкаючись доволі дискусійних питань, пов’язаних із визначенням 

сутності цієї засади кримінального провадження, розглянемо один із аспектів її дії – 

вплив змагальності на встановлення меж доказування у кримінальному 

провадженні.  

Зважаючи на те, що на відміну від КПК України 1960 року, чинний КПК 

України засаду змагальності поширює не лише на судові стадії, а на все кримінальне 

провадження, починаючи з досудового розслідування [98, с. 83], з’ясування впливу 

змагальності на встановлення меж доказування у кримінальному провадженні 
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безпосередньо й тісно пов’язане із положенням суду у змагальному 

кримінальному провадженні, формами його участі у доказуванні. 

У науці кримінального процесу фактично представлені дві основні точки зору 

на положення суду у загальному кримінальному провадженні, зокрема в аспекті 

здійснення кримінального процесуального доказування. 

Так, одні автори вважають, що змагальність у кримінальному провадженні 

повинна передбачати, а не виключати активність суду у доказуванні та його 

обов’язок вживати заходів до встановлення обставин, що мають значення для 

кримінального провадження. 

Зокрема, автори одного із науково-практичних коментарів КПК України 

вказують, що для виконання функції розгляду і вирішення справи (функції юстиції) 

суд не може залишатися пасивним спостерігачем за процесуальним змаганням 

сторін, забезпечуючи реалізацію їхніх прав та виконання процесуальних обов’язків. 

Адже сама собою змагальність кримінального провадження не може гарантувати, 

що обставини справи будуть встановлені повно, всебічно та неупереджено. 

Активність суду у змагальному провадженні, пов’язана із з’ясуванням обставин 

кримінального провадження, не лише можлива, а й необхідна, оскільки на судові 

лежить обов’язок виконати свою функцію – ухвалити законне, обґрунтоване і 

справедливе рішення. Тому, вважають автори, коли суд ухвалює рішення за власною 

ініціативою вчинити ту чи іншу судову дію, пов’язану із дослідженням обставин 

справи, він не стає на бік однієї чи іншої сторони провадження, оскільки наперед 

невідомо, якого характеру докази (обвинувальні чи виправдувальні) в таких 

випадках будуть одержані [98, с. 85–87]. 

Так само В.Т. Нор зазначає, що суд при вирішенні справи – постановлення 

законного та обґрунтованого рішення – не має залишатися пасивним спостерігачем 

за правовим поєдинком сторін, слідкуючи лише за дотриманням його процедури 

(правил). Він повинен мати можливість з допомогою сторін, але незалежно від них, 

дослідити подані ними докази всіма процесуальними засобами, зокрема слідчо-

судовими діями, які закон дає у його розпорядження» [153, с. 11]. 
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На думку інших авторів змагальність кримінального провадження 

передбачає, що суд ухвалює рішення лише на підставі тих матеріалів, які були 

надані сторонами, навіть, якщо, на розсуд суду, вони не відображають повно, 

всебічно та неупереджено усі обставини справи. Учені, які розділяють таку позицію, 

як правило, є прибічниками тієї моделі змагального кримінального процесу, метою 

якого є встановлення юридичної істини, яка зовсім не обов’язково має співпадати з 

істиною матеріальною. 

Так, О.Г. Яновська, заперечуючи саму можливість встановлення в 

кримінальному процесу об’єктивної істини, зауважує, що участь суду в збиранні та 

перевірці доказів шляхом проведення чи призначення самостійно ініційованих 

процесуальних, слідчих і судових дій, є безперечним виявом упередженості та 

прихильності суду до однієї зі сторін у процесі. До того ж, активність суду у процесі 

доказування безумовно спричиняє зниження активності сторін. Автор вважає, що 

активність суду, як вияв його пізнавальної діяльності, має бути зведено до мінімуму, 

з огляду на спрямованість законодавчого врегулювання кримінально-процесуальної 

діяльності від змішаної до змагальної форми кримінального процесу. Водночас, 

треба говорити про підвищення активності суду в аспекті здійснення ним загального 

керівництва кримінальним процесом, у тому числі процесом доказування, і у цьому 

значенні процесуальну активність суду в змагальному кримінальному судочинстві 

треба розуміти як власну ініціативу суду, яку він може виявити за своїм 

дискреційним розсудом [285, с. 89–90]. 

М.І. Шевчук підкреслює, що, як учасник процесу доказування, суд має 

процесуальний статус, відмінний від статусу сторін, він виконує роль 

безстороннього арбітра, який, зберігаючи об’єктивність та неупередженість, 

з’ясовує та досліджує всі зібрані у справі докази, як на користь сторони 

обвинувачення, так і на користь сторони захисту, створює необхідні умови для 

реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних 

обов’язків…» [267, с. 132]. О.В. Литвин вважає, що активність суду у контексті його 

ініціативної діяльності щодо встановлення обставин кримінального провадження та, 
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як наслідок, – збирання нових доказів, може мати місце лише за браком 

активності сторін та неможливістю для суду постановити обґрунтований та 

справедливий вирок із урахуванням усіх обставин, що відносяться до предмета 

доказування [121, с. 797]. 

Загалом статус суду в процесі доказування у кримінальному провадженні, на 

переконання І.І. Котубея, визначається тим компромісом, що встановлений 

законодавцем між обов’язком суду ухвалювати законні, обґрунтовані, вмотивовані 

та справедливі рішення, а також необхідністю зберігати чітку межу, що відділяє 

функцію правосуддя від функцій обвинувачення та захисту [91, с. 120]. 

Не вдаючись до аналізу усіх представлених у процесуальній літературі 

позицій з вищевикладених питань, дозволимо собі зауважити, що поступовий 

перехід кримінального процесу від його розшукової, змішаної форми до змагальної 

дозволяє виділяти в основі «доказування», як глобальної правової категорії, 

більшою мірою «дослідження» та «аналіз» і меншою мірою «діяльність».  

Адже в ідеально змагальному процесі суд є суб’єктом доказування виключно 

у пізнавальному аспекті, він пізнає встановлені сторонами обставини і застосовує 

право у конкретній ситуації на підставі одержаного знання.  

Аналіз чинного законодавства дозволяє усі дії, що проводяться в межах 

дослідження доказів під час судового розгляду, умовно розділити на три групи. 

До першої групи можна віднести ті процесуальні дії, що можуть проводитись 

як за клопотанням сторін, так і за ініціативою суду (наприклад, проведення 

експертизи). Другу групу утворюють процесуальні дії, що можуть проводитись 

тільки за клопотанням сторін (наприклад, дача доручення органу досудового 

розслідування проведення певних слідчих (розшукових) дій). До третьої групи слід 

віднести ті процесуальні дії, відносно ініціатора проведення яких закон не містить 

прямих вказівок (наприклад, пред’явлення для впізнання, дослідження речових 

доказів). Таке положення приводить до висновку, що ці дії можуть бути проведені 

як за ініціативою суду, так і за клопотанням сторін. 
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Отже, незважаючи на певні зрушення в питанні обмеження процесуальної 

пізнавальної активності суду, законодавець не позбавив суд повною мірою 

відповідних повноважень. 

У цьому аспекті слід погодитись з В.Я. Корсуном у тому, що позиція, 

відповідно до якої суд розглядається не як суб’єкт правовідносин, а як певний 

абстрактний орган, що покликаний лише констатувати певні юридичні факти за 

сукупністю формально наявних ознак, без з’ясування їх сутності, умов і причин 

виникнення, видається не зовсім правильною. По суті, за такого підходу суду 

надається можливість правового арбітражу без належного дослідження та оцінки 

явищ і подій. Навряд чи можна і необхідно погоджуватись зі зниженням публічної 

ролі суду і його перетворенням на пасивного рефері сторін [88, с. 8]. 

Вважаємо, що змагальність, визнаючи організаційну основу побудови 

кримінального провадження загалом, впливає на доказування, обумовлюючи його 

межі і тим самим сприяючи повноті, всебічності та неупередженості дослідження 

відповідних обставин. 

Будучи встановленими під час досудового розслідування стороною 

обвинувачення і у відомих обсягах стороною захисту, межі доказування можуть 

трансформуватись як ще під час досудового розслідування, так і після його 

завершення у судових стадіях кримінального провадження. До того ж, межі 

доказування варіюються залежно від обставини, яка підлягає доказуванню, та 

нормативно визначених фактичних підстав і умов конкретного процесуального 

рішення.   

Те, що ст. 22 КПК України фактично не містить будь-яких повноважень суду в 

аспекті здійснення доказування, не означає, що у змагальному провадженні суд не є 

суб’єктом доказування.  

Будучи наділеним обов’язком ухвалювати законні, обґрунтовані та 

вмотивовані судові рішення (ст. 370 КПК України), суд, задля вирішення питань, 

пов’язаних із ухваленням вироку (ст. 368 КПК України) чи ухвали, повинен пізнати 

відповідні обставини. 
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Це підтверджує і концептуальне положення теорії кримінального 

процесуального доказування, відповідно до якого, усе, що підлягає пізнанню у 

кримінальному процесі, має бути доказано у встановленому законом порядку, тобто 

включене до предмета доказування… і навпаки, усе, що належить до предмета 

доказування, має бути належним чином пізнане та засвідчене за допомогою доказів 

[82, с. 50].  

Адже кримінальне судочинство побудовано на юридичному доказуванні, як 

окремому випадку загальнолюдського пізнання [35, с. 121], а значить у широкому 

значенні поняття предмета доказування та предмета пізнання у кримінальному 

провадженні слід розглядати як тотожні. Відповідно і межі доказування є межами 

пізнання відповідних обставин. 

Таким чином, дослідження та оцінка доказів під час судового розгляду 

здійснюються в межах встановлення обставин, які мають значення для 

кримінального провадження, що обумовлює необхідність здійснення доказування 

фактичних підстав і умов ухвалення судом на стадії судового розгляду будь-яких 

процесуальних рішень [212, с. 130–131].  

Зі встановленням меж доказування під час судового розгляду пов’язана і 

безпосередність дослідження показань, речей і документів (п. 16 ч. 1 ст. 7 КПК 

України). У ст. 23 КПК України розкрито процесуальний зміст цієї засади 

кримінального провадження. Теоретичну основу цієї засади становлять положення 

про те, що особисте отримання відповідним суб’єктом інформації з першоджерела 

забезпечує максимальну повноту і правильність її сприйняття, що є необхідною 

умовою формування достовірних доказів та прийняття обґрунтованих, 

неупереджених, справедливих рішень. А сама безпосередність дослідження доказів 

означає звернену до суду вимогу закону особисто дослідити в судовому засіданні всі 

зібрані у кримінальному провадженні докази шляхом допиту обвинувачених, 

потерпілих, свідків, експерта, огляду речових доказів, оголошення документів, 

відтворення документів, відтворення звукозапису й демонстрації відеозапису) [97, с. 

87–88].  



 176 

  У процесуальній літературі зазначається, що принцип безпосередності 

зумовлює природу судових дій [66, с. 16].  

Саме безпосередність пов’язана із встановленням оптимального порядку 

дослідження доказів у суді з метою встановлення фактичних обставин 

кримінального провадження, а відповідно і меж цього процесу.  

Встановлення фактичних обставин кримінального провадження є однією з 

найбільш важливих процедур у кримінальному процесі, вона виступає відносно 

самостійним етапом правозастосування. Від нього багато в чому залежить 

правильність застосування правових норм, законність і обґрунтованість 

правозастосовних актів відповідних суб’єктів [92, с. 11]. 

Суд (суддя), який здійснює судовий розгляд, не вправі обмежитись наданими 

фактами без їх власної оцінки, що відповідно до ч. 1 ст. 94 КПК України 

здійснюється за внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному 

й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, 

відповідно до закону. Поряд з цим, ст. 321 КПК України зобов’язує головуючого у 

судовому засіданні, зокрема, спрямовувати судовий розгляд на забезпечення 

з’ясування всіх обставин кримінального провадження, усуваючи з судового 

розгляду все, що не має значення для кримінального провадження. 

При дослідженні питання встановлення та дослідження фактичних обставин, 

важливим є врахування можливості та особливостей пізнання людиною об’єктивної 

дійсності, що обумовлені, у тому числі, зв’язком між об’єктами, що відображаються 

(події, дії), та об’єктами, що відображають (докази) [55, с. 57]. 

Крім того, слід враховувати ще ряд обставин, які впливають на процес 

встановлення та дослідження фактичних обставин. По-перше, певні події, дії 

викликають в об’єктивній дійсності не одну, а комплекс відповідних змін. При 

цьому докази містять неоднакову кількість інформації – одні більше, інші менше, а 

тому тільки їх сукупність дозволяє зробити найбільш адекватні висновки про 

обставини, що встановлюються. По-друге, сліди, що залишаються у людській 

свідомості, не можуть повністю відповідати об’єкту, що в них відображений. По-
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третє, процес відображення сам по собі є діалектично суперечливим. Ця 

суперечність полягає в одночасному закріпленні сигналів інформації та їх ліквідації 

(запереченні). Враховуючи ці особливості процесу відображення, кримінальне 

процесуальне законодавство встановлює загальну для усіх суб’єктів пізнання 

вимогу щодо всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин 

кримінального провадження (ч. 1 ст. 94 КПК України). 

Однак у кримінальному процесі процедура доказування не вимагає 

встановлення та збирання усієї інформації про подію. Достатньо встановити лише ті 

обставини, що мають значення для кримінального провадження (ч. 2 ст. 91 КПК 

України). Ними є обставини предмета доказування (загального та особливого в 

окремих видах провадження), обставини, встановлення яких здійснюється з 

урахуванням вимог диспозиції статті КК України, за якою кваліфікується діяння 

(конкретний предмет доказування), а також обставини, що є підставами для 

прийняття проміжних процесуальних рішень у кримінальному провадженні. 

Правильне визначення цих обставин, їх всебічне, повне і об’єктивне дослідження 

дозволяють встановити пізнавальну програму в конкретному провадженні, що 

значно підвищує ефективність доказування і є однією з передумов досягнення 

завдань кримінального судочинства [98, с. 241]. 

Законодавець, враховуючи типові риси та якості певних дій, подій надає 

основним з них юридичне значення та покладає на компетентні органи та посадових 

осіб обов’язок щодо їх встановлення у кожному кримінальному провадженні. 

Компетентні органи зобов’язані використати весь наданий законом арсенал засобів 

для збирання та дослідження доказів [55, с. 57]. 

Встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні також 

характеризується застосуванням специфічних, притаманних саме для кримінального 

процесу засобів такого встановлення, а також обмеженим колом суб’єктів пізнання. 

При вирішенні питання про віднесення тих чи інших фактів до кола обставин, 

що підлягають встановленню, суб’єкт правозастосування повинен керуватись: 
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1) тими правовими нормами, які встановлюють настання юридичних 

наслідків встановлення тих чи інших обставин (насамперед, нормами закону 

України про кримінальну відповідальність); 

2) загальним поняттям доказів у кримінальному провадженні (ст. 84 КПК 

України); 

3) правовими нормами, що передбачають предмет доказування у 

кримінальному провадженні та встановлюють критерії оцінки доказів (зокрема, 

статті 85–86, 91 КПК України). 

Таким чином, правильне встановлення меж доказування в стадії судового 

розгляду тісно пов’язане з можливістю встановлення фактичних обставин 

кримінального провадження, що, у свою чергу, є необхідною передумовою 

проведення всебічного та повного судового розгляду, а значить і відповідності 

висновків суду першої інстанції, викладених ним у судовому рішенні, фактичним 

обставинам кримінального провадження [216, с. 82–83].  

Однак, як засвідчує аналіз судової практики, певна частина судових рішень 

ухвалюється судами першої інстанції в умовах неповноти судового розгляду, що в 

свою чергу, виступає однією з причин ухвалення таких судових рішень, які не 

відповідають фактичним обставинам кримінального провадження. 

Так, за даними судової статистики у 2018 році апеляційними судами у зв’язку 

із невідповідністю висновків суду першої інстанції фактичним обставинам 

кримінального провадження (ст. 411 КПК України), було скасовано 214 вироків. 

Крім того, доволі часто невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним 

обставинам кримінального провадження, як підстава для скасування вироку (ст. 411 

КПК України), поєднується з істотними порушеннями вимог кримінального 

процесуального закону (ст. 412 КПК України), за якими було скасовано 1939 

вироків із загальної кількості скасованих вироків (4396) [67]. 

Під час дослідження процедури встановлення фактичних обставин 

кримінального провадження судом першої інстанції слід враховувати постійну зміну 

фактичних обставин (при безпосередньому дослідженні триваючих обставин), а 
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також можливу зміну доказів. Наприклад, втрата речовими доказами слідів 

кримінального правопорушення, зникнення (забування) з пам’яті людей даних про 

досліджувані обставини, події. 

Відповідно до закону загального зв’язку та мінливості явищ тотожність, 

відповідність предмета самому собі не може бути незмінною, вона постійно 

модифікується під впливом зовнішніх факторів, змін, що відбуваються. 

Ідентифікаційні ознаки досліджуваного об’єкта можуть настільки змінитись, що 

ідентифікація стане неможливою і досліджуваний об’єкт втратить доказове 

значення, хоча він і є тим доказом, який має значення для вирішення кримінального 

провадження. Тому висновки про одні факти не можна переносити на інші, хоч й 

аналогічні, а висновки, знання, одержані про конкретні факти під час розгляду 

однієї справи, мають обов’язкове значення під час оцінки цих фактів в інших 

справах. З цих положень випливають, таким чином, правові принципи 

преюдиційності та недопустимості прецеденту у вирішенні правових спорів [55, 

с. 57–58]. 

Загалом, на стадії судового розгляду межі доказування, на відміну від 

досудового провадження, мають специфіку, на що ще у свій час зверталась увага 

М.З. Курдадзе [108, с. 97], що, на наш погляд, обумовлюється декількома 

факторами.  

По-перше, межі доказування на цій стадії визначаються відповідно до меж 

судового розгляду, які, за твердженням І.І. Скільського, є межами не лише судового 

дослідження, а й межами судового рішення [197, с. 5]. 

Згідно з ч. 1 ст. 337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно 

особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення 

відповідно до обвинувального акта. Винятки з цього правила встановлені у ч. 2, 3 

ст. 337 КПК України. Таким чином, доказування під час судового розгляду, як 

процес безпосереднього дослідження, перевірки та оцінки доказів, здійснюється в 

межах висунутого обвинувачення, вихід за межі якого допускається лише з метою 

ухвалення справедливого судового рішення та захисту прав людини і її 
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основоположних свобод в частині зміни правової кваліфікації кримінального 

правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється 

кримінальне провадження (ч. 3 ст. 337 КПК України) [217, с. 122–123]. 

Так, наприклад, постановою від 19 квітня 2018 року Верховний Суд колегією 

суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду відмовив у 

задоволенні касаційної скарги потерпілих, які просили суд касаційної інстанції 

скасувати рішення судів першої та апеляційної інстанції через те, що кримінальне 

правопорушення було вчинено групою осіб, а до кримінальної відповідальності 

притягнули лише одну особу, що потягнуло, на думку скаржників, невідповідність 

висновків суду фактичним обставинам справи, неналежну оцінку доказів, 

неправильне застосування кримінального закону. 

Однак, як зазначила колегія суддів у своєму рішенні, суд не наділений 

процесуальними повноваженнями виходити за межі пред’явленого обвинувачення, 

збільшувати його об’єм, перекваліфіковувати дії обвинуваченого на більш тяжкі 

кримінальні правопорушення та пред’являти обвинувачення або притягати до 

кримінальної відповідальності інших осіб, яким не пред’являлося обвинувачення. 

Отже, доводи скарги про істотні порушення вимог закону, допущені судами через 

непритягнення до відповідальності інших осіб, причетних, на думку потерпілих, до 

вчинення злочину, не ґрунтуються на вимогах закону, оскільки суд розглянув 

кримінальне провадження стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і в межах 

висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта [176]. 

По-друге, встановлення меж доказування на стадії судового розгляду 

обумовлене тими повноваженнями та засобами доказування, якими наділені сторони 

та суд з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального 

провадження. І знову ж таки, на відміну від стадії досудового розслідування, де в 

силу дії засади публічності (ст. 25 КПК України), 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 
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лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви (повідомлення) 

про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених 

законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, 

яка його вчинила, доказова діяльність слідчого та прокурора відповідно до 

виконуваної ними функції обвинувачення спрямована на встановлення переважно 

обставин обвинувального характеру, на стадії судового розгляду в силу дії засади 

змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні 

перед судом їх переконливості (ст. 22 КПК України), засади диспозитивності (ст. 26 

КПК України) суд досліджує докази як сторони обвинувачення, так і сторони 

захисту, зберігаючи об’єктивність та неупередженість і вирішуючи лише ті питання, 

що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК 

України.  

Таким чином, межі доказування на стадії судового розгляду залежать і від 

використання сторонами своїх рівних процесуальних прав щодо обстоювання їхніх 

правових позицій, подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, 

скарг та інших прав, передбачених КПК України, і від реалізації судом своїх 

повноважень під час судового розгляду [217, с. 122–123]. 

Так, наприклад, захисник під час судового розгляду заявив відвід колегії 

суддів, подавши письмову заяву. Підставами для відводу захисник вказав 

невмотивованість ухвали суду про відмову в допиті як свідка ОСОБА_8, долучення 

документів до справи, зокрема заяви № 9 від 17.02.2017, ненадання достатнього часу 

захиснику для підготовки письмової заяви про відвід, що свідчить про 

обвинувальний ухил суду, а отже є іншою обставиною в розумінні ст. 75 КК 

України, яка викликає сумнів в неупередженості суду. 

Однак суд апеляційної інстанції своєю ухвалою від 21 лютого 2017 року  заяву 

захисника про відвід колегії суддів відхилив, оскільки з огляду на ті обставини, на 

підтвердження яких захисник просив допитати ОСОБА_8 в письмовому клопотанні, 

рішення суду про приєднання до матеріалів кримінального провадження заяви № 9 

від 17.02.2017, адресованої начальнику слідчого відділу, колегія суддів прийняла 
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рішення про відмову в задоволенні клопотання в цій частині за безпідставністю, 

що не свідчить про обвинувальний ухил суду. Не свідчить про обвинувальний ухил 

суду і встановлення часу для захисника для підготовки письмової заяви про відвід 

[241]. 

По-третє, сама процесуальна форма судового розгляду також впливає на межі 

доказування в цій стадії. Судовий розгляд організований таким чином, що процес 

доказування фактично відбувається переважно в єдиному приміщенні, під 

головуванням суду (судді), гласно, у присутності сторін та інших осіб шляхом 

безпосереднього накопичення фактичних даних, які мають значення для 

кримінального провадження, та пройшли «процесуальну фільтрацію». 

Так, відповідно до ч. 2, 3 ст. 318 КПК України судовий розгляд здійснюється в 

судовому засіданні з обов’язковою участю сторін кримінального провадження, крім 

випадків, передбачених КПК України і відбувається у спеціально обладнаному 

приміщенні – залі судових засідань. При цьому, кількість присутніх у залі судового 

засідання може бути обмежена головуючим лише у разі недостатності місць у залі 

судового засідання (ч. 1 ст. 328 КПК України). У разі необхідності окремі 

процесуальні дії можуть вчинятися поза межами приміщення суду.  

Обсяг доказів, які будуть досліджуватися, та порядок їх дослідження 

визначаються ухвалою суду і в разі необхідності можуть бути змінені (із 

урахуванням думки учасників судового провадження). Разом із тим, докази зі 

сторони обвинувачення досліджуються в першу чергу, а зі сторони захисту – у другу 

(ст. 349 КПК України). 

Усі докази мають бути досліджені судом безпосередньо, крім випадків, 

встановлених КПК України (ст. 23 КПК України). У свою чергу, лише об’єктивно 

з’ясовані обставини, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового 

розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 КПК України, стануть основою не 

лише законного, а й обґрунтованого судового рішення (ч. 2 ст. 370 КПК України). 

При цьому, оцінка доказів судом передбачає «процесуальну фільтрацію» кожного із 

них з точки зору належності, достовірності, допустимості, а сукупності доказів – з 
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точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного 

процесуального рішення (ч. 1 ст. 94 КПК України). 

Примітним є і те, що, хоча правила, встановлені ст. 94 КПК України, 

адресовані для слідчого, прокурора, слідчого судді та суду, лише суд ухвалює 

остаточне рішення щодо допустимості того чи іншого доказу в процесі оцінки 

доказів у нарадчій кімнаті під час ухвалення судового рішення (ч. 1 ст. 89 КПК 

України). Сторони кримінального провадження, потерпілий, представник 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право під час 

судового розгляду подавати клопотання про визнання доказів недопустимими, а 

також наводити заперечення проти визнання доказів недопустимими (ч. 3 ст. 89 

КПК України).   

Отже, процесуальна форма судового розгляду, відповідно до якої відбувається 

зокрема й доказування на цій стадії, здійснює безпосередній вплив на його межі. 

Доказова діяльність сторін і суду на цьому етапі провадження спрямована на 

формування сукупності належних, достовірних, допустимих і взаємопов’язаних 

доказів, яка стане достатньою для переконання суду у правильності ухваленого ним 

рішення [217, с. 122–123]. 

Варто зазначити, що частина вироків судів першої інстанції були скасовані 

або змінені в апеляційному чи касаційному порядку у зв’язку з порушеннями, 

допущеними під час дослідження доказів. 

Викладене засвідчує те, що питання дослідження доказів на центральній стадії 

кримінального провадження – стадії судового розгляду – залишаються актуальними 

для встановлення меж доказування, як у теоретичному, так і у практичному 

аспектах. 

Одним із важливих процесуальних актів, що здійснюється відповідно до меж 

доказування на початку судового розгляду, після виконання дій, передбачених ст. 

348 КПК України (оголошення обвинувачення, встановлення особи обвинуваченого, 

роз’яснення йому суті обвинувачення та з’ясування ставлення обвинуваченого до 
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нього), є визначення порядку дослідження доказів (ст. 349 КПК України), 

оскільки сам КПК України на цей час не встановлює будь-якого формалізованого 

порядку. 

Порядок дослідження доказів включає в себе черговість допитів потерпілих, 

свідків, експертів, огляду речових доказів, оголошення документів, тощо. При 

цьому, черговість встановлюється не тільки для доказів різного виду (наприклад, 

допит експерта після допиту свідка), а й для доказів одного виду (наприклад, 

черговість допиту декількох свідків). 

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ у своєму Інформаційному листі від 05.10.2012 р. № 223-1446/0/4-12 «Про 

деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому провадженні у 

першій інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» 

роз’яснює, що суд, враховуючи думку сторін кримінального провадження, має 

наперед визначити послідовність дослідження доказів (п. 8) [180]. Визначення 

порядку (послідовності) дослідження доказів є необхідним для підготовки сторін до 

проведення певної процесуальної дії, а отже, сприяє повній реалізації ними прав та 

можливостей, наданих їм законом щодо спростування чи доведення обвинувачення, 

з’ясування обставин, які пом’якшують, виключають або обтяжують кримінальну 

відповідальність обвинуваченого, тощо. 

Зацікавленість сторін у дослідженні доказів у певній послідовності та у 

визначений ними момент судового розгляду є очевидною, оскільки це дозволяє 

створити найбільш сприятливі умови для відстоювання своєї позиції у справі, 

відповідає обраній стороною тактиці обвинувачення або захисту відповідно. У свою 

чергу, суд (суддя), зберігаючи об’єктивність та неупередженість, створює необхідні 

умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання 

процесуальних обов’язків (ч. 6 ст. 22 КПК України). 

Доволі яскраво важливість вирішення кожною стороною питання щодо 

системи доказів, які будуть подані суду, та порядку їх дослідження в судовому 

засіданні, для доведення своєї позиції і підтвердження наведених нею обставин, 



 185 

можна продемонструвати на прикладі встановлення меж доказування 

суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення. 

Так, як відомо, серед обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному 

провадженні, визначені винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального 

правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального 

правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 91 КПК України). 

Вказані обставини у теорії кримінального права традиційно віднесені до 

суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення/злочину (при цьому, 

вина, яка може бути виражена у формі умислу або необережності, є обов’язковою 

ознакою цього елементу складу кримінального правопорушення/злочину, а мотив та 

мета – факультативними ознаками). 

Як вказує Є.Л. Стрельцов, суб’єктивна сторона складу злочину – це 

характеристика внутрішньої сторони злочину, установлення якої дає можливість 

виявити психічне ставлення особи до вчиненого нею суспільно небезпечного діяння 

та його наслідків. Саме суб’єктивна сторона складає основну частку доказової 

діяльності і тим самим викликає основні дискусії між сторонами в кримінальному 

процесі [226, с. 161]. 

І хоча у кримінальному праві найбільш важливою визнається необхідність 

саме загального встановлення психічного ставлення особи до вчинення суспільно 

небезпечного діяння та його наслідків, а більш детальне встановлення конкретної 

причини виникнення такого психічного стану (мотив), результату, який планує 

отримати така особа, учиняючи відповідні дії (ціль), стають обов’язковими тільки 

при визначенні їх у кримінально-правових нормах Особливої частини 

кримінального права [226, с. 161], кримінальне процесуальне законодавство 

зобов’язує наряду із доказуванням вини особи доказувати мотив і мету вчинення 

кримінального правопорушення незалежно від його виду. 

Мотив і мета злочину, хоча і мають факультативне значення для його 

кваліфікації, обов’язково враховуються при визначенні суспільної небезпеки 

вчиненого, особи злочинця та при призначенні судом покарання. Відсутність в 
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обвинувальному акті, а потім – в обвинувальному вироку посилання на мотив і 

мету вчинення злочину ускладнює юридичну кваліфікацію цього діяння й 

розмежування подібних складів правопорушень [98, с. 243]. 

Так, наприклад, наявність специфічної мотивації діяльності учасників 

екстремістських формувань, як правило, не корисливої (характерної, наприклад, для 

організованих злочинних угруповань, а на ґрунті ненависті, вимагає від слідчого 

(прокурора) доведення, серед інших обставин, мотивів вчинення злочину: наявності 

політичної, ідеологічної, расової, національної, релігійної ненависті чи ворожнечі 

або мотив ненависті чи ворожнечі відносно певної соціальної групи (наприклад, 

інвалідів, осіб нетрадиційної сексуальної орієнтації; регіональної належності осіб та 

ін.) [13, с. 196]. 

 Незважаючи на очевидну справедливість такого твердження з огляду на 

положення п. 5 ч. 2 ст. 291, п. 2 ч. 3 ст. 374 КПК України, судова практика з цього 

питання не є однозначною. 

Практика судів апеляційної інстанції, на жаль, засвідчує наявність далеко 

непоодиноких випадків невиконання судами першої інстанції вимог п. 2 ч. 3 ст. 374 

КПК України в частині, зокрема необхідності зазначення у вироку форми вини і 

мотивів кримінального правопорушення (хоча більшість опитаних нами 

респондентів (загалом більше 90%) вказали на необхідність зазначати у 

процесуальних рішеннях про фактичні обставини кримінального правопорушення 

відомості про форму вини та мотиви його вчинення, незалежно від того, чи 

впливають вони на кваліфікацію діяння (див. Додаток А). 

Так, скасовуючи обвинувальний вирок суду та призначаючи новий розгляд в 

суді першої інстанції в іншому складі суду, Апеляційний суд Миколаївської області 

у своїй ухвалі від 23 серпня 2017 року вказав на те, що суд першої інстанції, хоча і 

визнав доведеною винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, проте не сформулював обвинувачення таким 

чином, що дозволило би при зіставленні ознак установлених судом злочинних діянь 
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(у тому числі, суб’єктивних) і ознак інкримінованих злочинів, дійти висновку про 

їх відповідність [243]. 

Конкретно на відсутність в обвинувальному вироку вказівки на форму вини і 

мотиви кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України, як 

на фактичну підставу його скасування, вказала колегія суддів судової палати з 

розгляду кримінальних справ Рівненського апеляційного суду в ухвалі від 12 лютого 

2019 року. Колегія суддів визнала, що судом першої інстанції в процесі судового 

розгляду були допущені істотні порушення вимог кримінального процесуального 

закону, які перешкодили суду повно і всебічно з’ясувати обставини кримінального 

провадження та постановити законне і обґрунтоване рішення [247]. 

Що стосується встановлення через доказування суб’єктивної сторони складу 

кримінального правопорушення, то кримінальний процесуальний закон не містить 

будь яких особливостей доказування відповідних елементів. 

Разом із тим, діяльність учасників кримінального провадження, спрямована на 

доказування, зокрема, форми вини, мотивів і мети (або їх відсутності) у діянні 

особи, безперечно, має свою специфіку у порівнянні із діяльністю, спрямованою на 

встановлення інших елементів предмета доказування, що обумовлюється низкою 

об’єктивних факторів. Серед них, насамперед, слід назвати: недоступність 

безпосереднього сприйняття суб’єктами доказування відповідної інформації, яка є 

ідеальною за своєю формою; необхідність інтерпретації одержаної з різних джерел 

інформації про суб’єктивну сторону складу кримінального правопорушення, 

застосовуючи при цьому, зокрема знання психології, у тому числі психології 

злочинців. 

Науково обґрунтованим шляхом пізнання елементів суб’єктивної сторони 

кримінального правопорушення є всебічне дослідження усіх фактичних обставин 

провадження, а також особистості підозрюваного, обвинуваченого. Результати 

такого дослідження оцінюються на основі загальних природних закономірностей, а 

також закономірностей психічних процесів, які відображаються у поведінці людей. 
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Не менш важливим є і подання одержаних з цього питання доказів у 

судовому засіданні, в межах змагальної судової процедури подання і дослідження 

доказів, у певній послідовності та порядку. 

Адже, наскільки б глибоко не були досліджені бажання, спонукання, 

міркування та інші суб’єктивні чинники діяння підозрюваного, як цілком 

справедливо вказує Є.Л. Стрельцов на те, що все суб’єктивне тією чи іншою мірою 

повинно обов’язково об’єктивізуватися, тобто набути зовнішнього вираження. Саме 

поєднання зовнішніх дій конкретної фізичної особи з установленням її 

внутрішнього ставлення до свого вчинку і надає необхідні передумови для якісної 

кваліфікації суспільно небезпечних діянь [226, с. 169]. 

А В.М. Кудрявцев, досліджуючи взаємозв’язок елементів злочину, вказував на 

те, що саме на ґрунті мотиву і цілі, у тісному зв’язку з ними у генезисі злочинної 

поведінки проявляються окремі ознаки двох інших елементів злочину – об’єкта та 

об’єктивної сторони. Структурно цей зв’язок представлений автором за такою 

схемою: суб’єкт злочину – мотиви – цілі – моделі предмета, об’єкта та способу дії – 

умисел – об’єктивна сторона – злочинний результат [106, с. 56]. 

Саме на такий системний підхід до встановлення і доказування суб’єктивної 

сторони складу кримінального правопорушення орієнтують вищі судові інстанції. 

Так, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

(ВССУ) у своєму узагальненні судової практики розгляду кримінальних проваджень 

щодо злочинів проти життя і здоров’я особи вказував на те, що визначаючи форму 

вини, якою характеризується позбавлення життя потерпілого, судам необхідно 

виходити з обставин, встановлених під час кримінального провадження, зокрема: 

характеру дій підсудного, внаслідок яких потерпілого позбавлено життя; 

обстановки, яка передувала вчиненню злочину, знаряддя злочину; локалізації 

тілесних ушкоджень; поведінки підсудного стосовно потерпілого до та після 

вчинення злочину. При цьому доцільно керуватись принципом «поза розумним 

сумнівом», зміст якого сформульований у пункті 43 рішення Європейського суду з 

прав людини від 14 лютого 2008 року у справі «Кобець проти України». Зокрема, 
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доведення має випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, 

достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою, а за відсутності таких ознак не 

можна констатувати, що винуватість обвинуваченого доведено поза розумним 

сумнівом. Розумним є сумнів, який ґрунтується на певних обставинах та здоровому 

глузді, випливає зі справедливого та зваженого розгляду всіх належних та 

допустимих відомостей, визнаних доказами, або з відсутності таких відомостей і є 

таким, який змусив би особу втриматися від прийняття рішення у питаннях, що 

мають для неї найбільш важливе значення [183]. 

І у цьому аспекті цілком справедливою та обґрунтованою видається позиція 

В.Г. Гончаренка щодо визнання предметом доказування у кримінальному 

судочинстві фактичного складу злочину, який є підставою кримінальної 

відповідальності особи, і у свою чергу, встановлюється за визначеними в КПК 

процедурами шляхом виявлення й дослідження фактів і обставин, які створюють 

неспростовну систему доказів, що охоплюють повною мірою склад злочину та інші 

дані, необхідні для прийняття остаточного рішення у справі [35, с. 121–122]. 

Отже, межі доказування суб’єктивної сторони складу кримінального 

правопорушення обумовлюються нероздільним взаємозв’язком його об’єктивних і 

суб’єктивних елементів і встановлюються через дослідження: об’єктивної сторони 

складу кримінального правопорушення (зовнішніх проявів злочинної поведінки); 

суб’єктивних характеристик (насамперед, незлочинної поведінки особи до, під час і 

після вчинення кримінального правопорушення); обставин, які безпосередньо 

характеризують особу підозрюваного, обвинуваченого, до підтверджуються 

доказами, поданими суду і дослідженими ним за участі сторін відповідно до 

запропонованого стороною, яка їх подає, порядку. 

Правильне встановлення меж доказування суб’єктивної сторони складу 

кримінального правопорушення забезпечує необхідне, адекватне кримінальне-

правове, кримінально-процесуальне та криміналістичне значення встановлених 

обставин. Так, кримінально-правове значення встановлення суб’єктивної сторони 

складу кримінального правопорушення полягає у забезпеченні можливості 
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правильної кваліфікації вчиненого (з урахуванням розмежування некримінальної 

та кримінальної поведінки, суміжних складів кримінальних правопорушень, 

використання кваліфікуючих ознак); кримінально-процесуальне значення 

встановлення суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення полягає 

у забезпеченні правильного встановлення предмета доказування як загалом у 

кримінальному провадженні, так і при ухваленні проміжних процесуальних рішень; 

криміналістичне значення встановлення суб’єктивної сторони складу кримінального 

правопорушення полягає у забезпеченні використання найбільш адекватної до 

встановлених фактичних обставин криміналістичної методики розслідування та 

тактики проведення окремих процесуальних дій [214]. 

Отже, позиція сторони, що подає й представляє докази в судовому засіданні, у 

питанні визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх 

дослідження, є вкрай важливою для підтвердження наведених нею обставин та 

відстоювання власної позиції. 

А тому актуальними є питання щодо того, наскільки широкими можуть бути 

повноваження суду у визначенні порядку дослідження доказів і чи є обов’язковою 

для суду позиція сторони у цьому питанні (чи зобов’язує суд законодавча 

конструкція «з’ясовує думку учасників судового провадження про те, які докази 

потрібно дослідити, та про порядок їх дослідження» ухвалити відповідне рішення в 

межах, висловлених стороною кримінального провадження). 

Підтримуємо у цьому контексті позицію І.І. Котубея, відповідно до якої 

судовий розсуд у питанні визначення порядку дослідження доказів має бути 

мінімальним. Як вказує автор, по-перше, порядок дослідження певних доказів 

повинен визначатись стороною, що їх подає; по-друге, у своїй ухвалі суд по суті 

констатує, що позиція сторони щодо порядку дослідження поданих нею доказів 

приймається. Лише у випадках судового розгляду кримінальних проваджень про так 

звані «групові кримінальні правопорушення», де у судовому розгляді беруть участь 

декілька обвинувачених, суд повинен мати право з урахуванням думки сторін 

самостійно визначати порядок дослідження доказів [90, с. 213]. 
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При дослідженні цього питання слід звернутись і до положень проекту 

закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства від 

29.08.2019 (реєстр. № 1009), яким, серед іншого, запропоновано частину 1 ст. 349 

КПК України викласти у новій редакції. 

Зокрема, запропоновано встановити, що після виконання дій, передбачених 

ст. 348 КПК України, головуючий надає стороні обвинувачення та стороні захисту 

право проголосити вступні промови. У вступній промові зазначається, якими 

доказами сторона підтверджуватиме наведені нею обставини, порядок дослідження 

доказів, а також може бути зазначена позиція сторони. 

При цьому, сторони матимуть право відмовитися від проголошення вступної 

промови. А суд у разі, якщо проголошення вступної промови матиме ознаки 

зловживання правом з метою затягування судового розгляду, матиме право після 

усного попередження зупинити проголошення промови. 

Крім того, інші учасники судового провадження також можуть висловити 

свою думку про те, які докази потрібно дослідити, та про порядок їх дослідження 

після вступної промови сторони захисту. При цьому, докази зі сторони 

обвинувачення досліджуються в першу чергу, зі сторони захисту – у другу [184]. 

І тут також можна поставити ще ряд запитань: яким чином суд буде визначати 

порядок дослідження доказів у разі, якщо сторона відмовиться від проголошення 

вступної промови, а також у разі, якщо суд зупинить проголошення промови 

сторони до того, як вона сформулює власний порядок дослідження доказів? Яким 

чином суд має врахувати думку інших учасників судового провадження з приводу 

того, які докази потрібно дослідити, та про порядок їх дослідження? 

З урахуванням вищезазначеного, вважаємо, що частина 1 ст. 349 КПК України 

може бути викладена у такій редакції: 

«1. Після виконання дій, передбачених статтею 348 цього Кодексу, 

головуючий надає стороні обвинувачення та стороні захисту право проголосити 

вступні промови. 
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У вступній промові зазначається позиція сторони, вказуються докази, 

якими сторона підтверджуватиме наведені нею обставини, а також порядок 

дослідження доказів. 

Право проголосити вступну промову першою надається стороні 

обвинувачення, після чого вступну промову проголошує сторона захисту. 

Інші учасники судового провадження можуть висловити свою думку про те, 

які докази потрібно дослідити, та про порядок їх дослідження після вступної 

промови сторони захисту. 

Сторони мають право відмовитися від проголошення вступної промови. У разі 

відмови сторони від проголошення вступної промови суд визначає обсяг і порядок 

дослідження доказів відповідно до позиції іншої сторони, з урахуванням думки 

інших учасників судового провадження. 

Вступні промови проголошуються з дотриманням розумних строків залежно 

від обсягу обвинувачення. Якщо проголошення вступної промови має ознаки 

зловживання правом з метою затягування судового розгляду, суд після усного 

попередження зупиняє проголошення промови. У такому разі позиція сторони щодо 

обсягу і порядку дослідження доказів з’ясовується окремим питанням. 

Докази зі сторони обвинувачення досліджуються в першу чергу, зі сторони 

захисту – у другу». 

 

Висновки до розділу 3 

Дослідження меж доказування в судовому провадженні у першій інстанції 

дозволило сформулювати такі основні висновки та пропозиції: 

1. Основна специфіка доказової діяльності на стадії підготовчого провадження 

полягає у тому, що вона обумовлена тими матеріалами, що надійшли до суду від 

прокурора і тим предметом розгляду, що сформульований ним у підсумковому за 

наслідками досудового розслідування, процесуальному рішенні (обвинувальному 

акті, клопотанні про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру або клопотанні про звільнення від кримінальної відповідальності), а її 
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результати відображаються у рішеннях, що ухвалюються за результатами 

підготовчого судового засідання. 

2. В основі підсумкових на стадії підготовчого провадження рішень лежать 

обставини, які входять до локального предмета доказування на цій стадії і за своїм 

змістом мають як кримінально-правове, так і суто процесуальне значення, що, в 

свою чергу, визначає і межі доказування щодо кожного із цих рішень. 

3. Межі доказування під час підготовчого провадження обумовлюються, перш 

за все, особливостями кримінальної процесуальної діяльності, що здійснюється 

судом за участі учасників судового провадження та характером рішень, що 

ухвалюються за його результатами. Суд на підставі матеріалів наданих сторонами та 

одержаними за власною ініціативою вирішує питання, пов’язані із можливістю 

вирішення кримінально-правового конфлікту в цій стадії кримінального 

провадження або встановленням підстав для призначення судового розгляду та 

здійсненням його підготовки. При цьому, в основі встановлення меж доказування на 

цій стадії кримінального провадження лежать обставини локального предмета 

доказування, що включає в себе як обставини загального предмета доказування, так 

і обставини, що мають виключно процесуальний характер. 

4. Межі доказування на стадії судового розгляду мають специфіку, що 

обумовлюється декількома факторами: по-перше, межі доказування на цій стадії 

визначаються відповідно до меж судового розгляду; по-друге, встановлення меж 

доказування на стадії судового розгляду обумовлене тими повноваженнями та 

засобами доказування, якими наділені сторони та суд з метою встановлення 

обставин, що мають значення для кримінального провадження; по-третє, сама 

процесуальна форма судового розгляду також впливає на межі доказування в цій 

стадії.  

5. З урахуванням викладеного у розділі, запропоновано зміни і доповнення до 

статей 291, 314, 349 КПК України. 
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ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження меж доказування у кримінальному провадженні дало 

змогу сформулювати такі висновки та пропозиції відповідно до поставлених задач: 

1. Аналіз історії розвитку кримінального процесуального законодавства та 

науки кримінального процесу про межі доказування у кримінальному провадженні 

засвідчив, що на різних етапах розвитку кримінального процесуального 

законодавства та науки кримінального процесу уявлення про межі доказування 

відзначається розмаїттям поглядів: від заперечення самостійного існування та 

ототожнення з іншими правовими категоріями (насамперед, із предметом 

доказування) до розкриття комплексності їх змісту як окремого та самостійного 

правового поняття.  

Чинне кримінальне процесуальне законодавство України містить низку 

положень, відповідно до яких межі доказування набувають власне значення та 

індивідуальний зміст, що характеризуються кількісними і якісними ознаками. 

У сучасній вітчизняній науці кримінального процесу набуває поширення 

дослідження меж доказування за окремими напрямами кримінальної процесуальної 

діяльності, тобто за окремими видами процесуальних рішень (їх конкретних видів 

або груп), а також за окремими видами кримінальних правопорушень чи 

кримінальних проваджень. 

2. Межі доказування у загальному виді визначені як такий обсяг доказової 

діяльності (збирання, перевірки та оцінки доказів), що забезпечує достатність 

доказів для встановлення елементів предмета доказування, фактичних підстав і умов 

ухвалення процесуальних рішень. 

Констатується, що питання встановлення меж доказування наразі варто 

розглядати у двох напрямах:  

1) відносно структури локального предмета доказування та змісту обставин, 

що його складають, у конкретному кримінальному провадженні;  

2) відносно конкретного процесуального рішення, що характеризується 

спеціальною метою, визначеними законом підставами, умовами та процесуальною 
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формою його прийняття, а також правовими засобами, що забезпечують його 

законність та обґрунтованість. 

3. Співвідношення предмета і меж доказування у кримінальному провадженні, 

по-перше, засвідчило самостійний правовий характер і процесуальне значення 

останніх; по-друге, межі доказування, як межі пізнання відповідних фактів і 

обставин, обумовлюють розгляд і дослідження предмета доказування у широкому 

(як предмета пізнання) та вузькому (як власне предмета доказування) значенні; по-

третє, межі доказування обумовлюють включення до предмета доказування у 

вузькому значенні лише тих обставин, які набувають статус фактичних підстав і 

умов ухвалення процесуальних рішень, мають кримінально-правове та кримінально-

процесуальне значення (з урахуванням загальновідомих фактів, презумпцій та 

преюдицій); по-четверте, межі доказування є підставою для виділення загального, 

особливого та конкретного (локального) предметів доказування. 

Співвідношення мети і меж доказування у кримінальному провадженні 

засвідчило, що встановлення обставин, які мають значення для кримінального 

провадження, як мета доказування, обумовлює необхідність здійснення доказування 

фактичних підстав і умов ухвалення будь-яких процесуальних рішень, а отже, 

доказування у кримінальному провадженні здійснюється в межах обставин, які є 

необхідними та достатніми для прийняття процесуальних рішень, а достатність 

доказів на момент ухвалення того чи іншого процесуального рішення означає повне 

дослідження (що є об’єктивно можливим на цей момент) та доведення 

наявності/відсутності усіх обставин, які відповідно до закону є фактичними 

підставами та умовами його прийняття.  

4. Межі доказування під час початку досудового розслідування 

обумовлюються обґрунтованістю рішення про внесення відомостей до ЄРДР, що 

ухвалюється за наявності достатніх фактичних даних, на підставі яких 

встановлюються об’єктивні ознаки злочину (кримінального правопорушення), тобто 

ті ознаки, що стосуються об’єкта і об’єктивної сторони його складу, що й буде 
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підставою для здійснення попередньої правової кваліфікації діяння за статтею 

Особливої частини КК України. 

5. Межі доказування при застосуванні заходів забезпечення кримінального 

провадження обумовлюються елементами локального предмета доказування – 

обставинами загального (для усіх заходів забезпечення кримінального провадження) 

і спеціального (для окремих видів заходів забезпечення кримінального 

провадження) характеру, і відображають повноту та достатність доказів для 

встановлення: мети, підстав і умов застосування конкретного виду заходів 

забезпечення кримінального провадження; співрозмірності обмеження прав і свобод 

особи із завданнями кримінального провадження. 

Локальний предмет доказування, що є спільним для усіх заходів забезпечення 

кримінального провадження, включає у себе такі обставини (елементи) як: 

обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення (у разі 

необхідності); такий ступінь тяжкості кримінального правопорушення, з яким 

пов’язується можливість застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження; виправданість ступеня втручання у права і свободи особи потребами 

досудового розслідування; наявні об’єктивні можливості виконання завдання, для 

виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. 

6. Межі доказування на етапі закінчення досудового розслідування, відповідно 

до яких слідчий, прокурор визнають досудове розслідування закінченим, також 

мають об’єктивно-суб’єктивний характер. Ухвалюючи відповідне рішення, слідчий, 

прокурор, здійснюють розумову діяльність, використовуючи при цьому власні 

суб’єктивні здібності (рівень професійних знань, досвіду, правосвідомості тощо), 

однак на основі наявних фактичних даних, тим самим об’єктивізуючи свою думку, 

переконання, висновок у належну форму процесуального рішення. При визначенні 

форми закінчення досудового розслідування слідчий, прокурор повинні бути 

переконані в тому, що під час досудового розслідування у межах доказування були 

виконані усі вимоги кримінального процесуального закону (при цьому, особлива 

увага має бути звернена на допустимість доказів, оскільки подальше визнання 
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окремих доказів недопустимими може призвести до нівелювання встановленої на 

цьому етапі достатності доказів), застосовані усі необхідні та можливі способи 

збирання та перевірки доказів за усіма можливими версіями події, що 

досліджується. 

Процесуальне рішення слідчого, прокурора про закінчення досудового 

розслідування слід оформлювати окремою постановою, в якій серед іншого 

формулювати, обґрунтовувати й мотивувати висновок щодо визнання меж 

доказування та зібраної сукупності доказів достатніми для ухвалення одного із 

передбачених законом підсумкових для цієї стадії процесуальних рішень. 

7.  Межі доказування на стадії підготовчого провадження обумовлюються, 

перш за все, особливостями кримінальної процесуальної діяльності, що 

здійснюється судом за участі учасників судового провадження та характером 

рішень, що ухвалюються за його результатами. Суд на підставі матеріалів наданих 

сторонами та одержаними за власною ініціативою вирішує питання, пов’язані із 

можливістю вирішення кримінально-правового конфлікту в цій стадії 

кримінального провадження або встановленням підстав для призначення судового 

розгляду та здійсненням його підготовки. При цьому, в основі встановлення меж 

доказування на цій стадії кримінального провадження лежать обставини локального 

предмета доказування, що включає в себе обставини, які за своїм змістом мають як 

кримінально-правове, так і суто процесуальне значення. 

8. Межі доказування на стадії судового розгляду мають специфіку, що 

обумовлюється декількома факторами: по-перше, межі доказування на цій стадії 

визначаються відповідно до меж судового розгляду; по-друге, встановлення меж 

доказування на стадії судового розгляду обумовлене тими повноваженнями та 

засобами доказування, якими наділені сторони та суд з метою встановлення 

обставин, що мають значення для кримінального провадження; по-третє, сама 

процесуальна форма судового розгляду також впливає на межі доказування в цій 

стадії. 
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9. Розроблено такі пропозицій щодо удосконалення кримінального 

процесуального законодавства: 

9.1. Статтю 25 КПК України викласти у такій редакції: 

«1. Прокурор, слідчий зобов’язані в межах своєї компетенції розпочати 

досудове розслідування в кожному випадку встановлення достатніх фактичних 

даних для висновку про кримінальне правопорушення (за виключенням випадків, 

коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви 

потерпілого), а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення 

обставин, що мають значення для кримінального провадження»; 

9.2. Пункт 1 ч. 3 ст. 132 КПК України викласти у такій редакції: 

«1) наявні достатні підстави, які вказують на можливість досягнення мети 

застосування заходу забезпечення кримінального провадження, існування підстав і 

умов його застосування, що визначені цим Кодексом для кожного із них»; 

9.3. Частину 4 ст. 132 КПК України викласти у такій редакції: 

«4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд 

зобов’язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення 

кримінального провадження забезпечити досягнення цілей, заради яких планується 

його застосування, зокрема отримати речі і документи, які можуть бути використані 

під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, 

а також наслідки застосування заходу забезпечення кримінального провадження для 

інших осіб, співрозмірність обмеження прав і свобод особи із завданнями 

кримінального провадження»; 

9.4. Частину 1 ст. 214 КПК України викласти у такій редакції: 

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

заяви, повідомлення або після самостійного встановлення ним з будь-якого джерела 

достатніх фактичних даних про об’єктивні ознаки складу кримінального 

правопорушення, передбаченого відповідною статтею закону України про 

кримінальну відповідальність, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з 
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моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, 

визначається керівником органу досудового розслідування»; 

9.5. Речення третє частини 3 ст. 214 КПК України викласти у такій редакції: 

«У разі встановлення достатніх фактичних даних про об’єктивні ознаки складу 

кримінального правопорушення, передбаченого відповідною статтею закону 

України про кримінальну відповідальність, на морському чи річковому судні, що 

перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно; 

відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань при 

першій можливості»; 

9.6. У частині 5 ст. 214 КПК України:  

пункт 1 викласти у такій редакції: «1) дату надходження заяви, повідомлення 

про кримінальне правопорушення або встановлення з іншого джерела фактичних 

даних про об’єктивні ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого 

відповідною статтею закону України про кримінальну відповідальність»; 

пункт 3 викласти у такій редакції: «3) інше джерело, з якого встановлені 

фактичні дані про об’єктивні ознаки складу кримінального правопорушення, 

передбаченого відповідною статтею закону України про кримінальну 

відповідальність»; 

пункт 4 викласти у такій редакції: «4) короткий виклад фактичних даних про 

об’єктивні ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого 

відповідною статтею закону України про кримінальну відповідальність, наведених 

потерпілим, заявником чи встановлених з іншого джерела»; 

9.7. Частину 1 ст. 290 КПК України викласти у такій редакції: 

«1. Визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для 

складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його погодженням 

приймає постанову про закінчення досудового розслідування, копія якої 

надсилається підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику 
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особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного 

чи виховного характеру, потерпілому, його представнику. Одночасно 

повідомляється про надання доступу до матеріалів досудового розслідування»; 

9.8. Останнє речення ч. 4 ст. 291 КПК України викласти у такій редакції: 

«Надання суду інших документів до початку судового провадження 

забороняється»; 

9.9. Пункт 1 ч. 3 ст. 314 КПК України викласти у такій редакції: 

«1) ухвалити вирок на підставі угоди, затвердивши угоду, або відмовити в 

затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для 

продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому статтями 468–475 

цього Кодексу»; 

9.10. Пункт 3 ч. 3 ст. 314 КПК України викласти у такій редакції: 

«3) повернути обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення від 

кримінальної відповідальності прокурору, якщо вони не відповідають вимогам 

цього Кодексу»; 

9.11. Пункт 4 ч. 3 ст. 314 КПК України викласти у такій редакції: 

«4) направити обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення від 

кримінальної відповідальності до відповідного суду для визначення підсудності у 

випадку встановлення непідсудності кримінального провадження»; 

9.12. Частину 4 ст. 314 КПК України викласти у такій редакції: 

«4. Ухвала про повернення обвинувального акта, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення 

від кримінальної відповідальності може бути оскаржена в апеляційному порядку»; 

9.13. Доповнити ст. 314 КПК України частиною 5 такого змісту: 

«У підготовчому судовому засіданні учасники судового провадження мають 

право подати суду документи та інші матеріали, які мають значення для 
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обґрунтування рішень, передбачених частиною третьою цієї статті». Відповідно 

частину п’яту цієї статті вважати частиною шостою; 

9.14. Частину 1 ст. 349 КПК України викласти у такій редакції: 

«1. Після виконання дій, передбачених статтею 348 цього Кодексу, 

головуючий надає стороні обвинувачення та стороні захисту право проголосити 

вступні промови. 

У вступній промові зазначається позиція сторони, вказуються докази, якими 

сторона підтверджуватиме наведені нею обставини, а також порядок дослідження 

доказів. 

Право проголосити вступну промову першою надається стороні 

обвинувачення, після чого вступну промову проголошує сторона захисту. 

Інші учасники судового провадження можуть висловити свою думку про те, 

які докази потрібно дослідити, та про порядок їх дослідження після вступної 

промови сторони захисту. 

Сторони мають право відмовитися від проголошення вступної промови. У разі 

відмови сторони від проголошення вступної промови суд визначає обсяг і порядок 

дослідження доказів відповідно до позиції іншої сторони, з урахуванням думки 

інших учасників судового провадження. 

Вступні промови проголошуються з дотриманням розумних строків залежно 

від обсягу обвинувачення. Якщо проголошення вступної промови має ознаки 

зловживання правом з метою затягування судового розгляду, суд після усного 

попередження зупиняє проголошення промови. У такому разі позиція сторони щодо 

обсягу і порядку дослідження доказів з’ясовується окремим питанням. 

Докази зі сторони обвинувачення досліджуються в першу чергу, зі сторони 

захисту – у другу». 

9.15. Частину 1 ст. 520 КПК України викласти у такій редакції: 

«1. Службові особи, передбачені частиною першою статті 519 цього Кодексу, 

зобов’язані негайно провести необхідні процесуальні дії після подання заяви, 

повідомлення або після самостійного встановлення ними з будь-якого джерела 
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достатніх фактичних даних про об’єктивні ознаки складу кримінального 

правопорушення, передбаченого відповідною статтею закону України про 

кримінальну відповідальність, що вчинене на території дипломатичного 

представництва, консульської установи 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». 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Результати анкетування практичних працівників 

(слідчі Національної поліції України, прокурори, адвокати, судді) 

 

 

Запитання/відповіді
1
 анкети 

Взяли участь в анкетуванні 

слідчі прокурори адвокати судді 

к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % 

128 43,7 74 25,2 48 16,4 43 14,7 

Чи вважаєте Ви необхідним і корисним 

дослідження і врахування історичного 

досвіду унормування відносин у сфері 

кримінального процесуального доказування і 

практичного застосування відповідних 

положень на різних історичних етапах?  

- так, у будь-якому разі, оскільки це дає 

можливість встановити як позитивні, так і 

негативні аспекти різних правових явищ і 

процесів; 

- так, але тільки для теорії та науки 

кримінального процесу; 

- ні, оскільки кожний історичний етап має 

свої особливості; 

- інший варіант відповіді 
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14 
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67,4 

 

 

 

32,6 

 

0 

 

0 

Чим, на Ваш погляд, обумовлюються межі 

доказування у кримінальному провадженні? 

- обставинами предмета доказування; 

- метою доказування; 

- переконанням посадової особи, яка 

здійснює доказування та ухвалює 
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106 

82 

 

 

 

96,1 

82,8 

64,1 
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63 

71 
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95,9 

 

 

 

43 

38 

31 

 

 

 

89,6 

79,2 

64,6 

 

 

 

41 

42 

32 

 

 

 

95,3 

97,7 

74,4 

 

                                                 
1
 Формулювання деяких запитань і відповідей на них передбачало можливість надання респондентом декількох 

варіантів відповідей 
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процесуальні рішення; 

- достатністю доказів; 

- інший варіант відповіді 

 

125 
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97,6 

1,6 

 

74 
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100,0 
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42 
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6,2 

 

40 

2 

 

93,0 

4,6 

Чи вважаєте Ви, що чим більше доказів 

(прямих і непрямих) зібрано, тим краще для 

досягнення мети доказування? 

- так; 

- ні; 

- інший варіант відповіді 

 

 

 

123 

5 

0 

 

 

 

96,1 

3,9 

0 

 

 

 

61 

8 

5 

 

 

 

82,4 

10,9 

6,7 

 

 

 

33 

12 

3 

 

 

 

68,8 

25,0 

6,2 

 

 

 

27 

14 

2 

 

 

 

62,8 

32,5 

4,7 

Чи розцінюєте Ви перелік обставин, 

закріплений у ч. 1 ст. 91 КПК України 

(предмет доказування), як загальну модель, 

що орієнтує суб’єкта доказування на 

необхідність їх встановлення залежно від 

виду кримінального правопорушення? 

- так, цей перелік є орієнтуючим, він 

конкретизується щодо певного складу 

злочину, що визначені у нормах Особливої 

частини КК України; 

- ні, цей перелік є обов’язковим для 

встановлення в кожному кримінальному 

провадженні; 

- інший варіант відповіді 
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Як, на Ваш погляд, слід визначити межі 

доказування у кримінальному провадженні? 

- як такий обсяг доказового матеріалу, який 

забезпечує достовірне встановлення всіх 

обставин, які входять до предмета 

доказування, та правильне вирішення справи; 

- як об’єм доказів та необхідних для їх 

отримання процесуальних дій, що 

забезпечують повне, всебічне та 

неупереджене встановлення всіх елементів 
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предмета доказування у кожному 

кримінальному провадженні; 

- як достатню сукупність доказів, яка, будучи 

зібраною у кримінальному провадженні, 

забезпечує прийняття законних, 

обґрунтованих, вмотивованих і справедливих 

рішень; 

- як певне число доказів і їх джерел, що є 

необхідним для обґрунтування 

процесуальних рішень 
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Як, на Ваш погляд, співвідносяться за 

змістом поняття «обставини, які підлягають 

доказуванню у кримінальному провадженні» 

(ст. 91 КПК України), «обставини, що 

підлягають встановленню» (статті 485, 505 

КПК України), «з’ясування обставин 

вчинення суспільно небезпечного діяння та 

особи неповнолітнього» (ч. 2 ст. 499 КПК 

України)? 

- ці поняття є синонімічними за змістом, 

оскільки позначають необхідність 

доказування у встановленому законом 

порядку визначених обставин; 

- ці поняття не є синонімічними за змістом, 

оскільки «встановлення» і «з’ясування» 

відповідних обставин може відбуватись і у 

формах, що не є допустимими для 

«доказування»; 

- інший варіант відповіді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

31 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74,2 

 

 

 

24,2 

 

 

 

 

1,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 

 

 

 

17 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,0 

 

 

 

23,0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

8 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,1 

 

 

 

16,7 

 

 

 

 

6,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88,4 

 

 

 

7,0 

 

 

 

 

4,6 

Чи вважаєте Ви можливим/необхідним 

закріплення меж доказування у нормах КПК 

України? 

- так; 
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- ні; 

- інший варіант відповіді 
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Яким, на Ваш погляд, є характер діяльності зі 

встановлення меж доказування у 

кримінальному провадженні та одержаний 

внаслідок її здійснення результат? 

- об’єктивний; 

- суб’єктивний; 

- об’єктивно-суб’єктивний 
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Чи враховуєте Ви під час встановлення 

обставин, які підлягають доказуванню, 

особливості кожного окремого 

кримінального провадження (додатково до 

тих обставин, які підлягають обов’язковому 

встановленню у кримінальному провадженні 

незалежно від його специфіки)? 

- так, оскільки специфіка кожного 

кримінального провадження обумовлює 

необхідність доказування таких обставин; 

- ні, оскільки КПК України визначає 

обставини, які підлягають доказуванню лише 

у загальному виді (зокрема, у ст. 91); 

- інший варіант відповіді 
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Яким, на Ваш погляд, має бути рішення суду, 

якщо в результаті додатково одержаних 

доказів достовірність преюдиціально 

встановлених фактів викликає сумнів у суду? 

- суд має ухвалити рішення з урахуванням 

преюдиціально встановлених фактів 

незалежно від наявних сумнівів, адже це 

рішення не скасоване, а значить має 

юридичну силу; 

- суд повинен ухвалювати судові рішення за 
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своїм внутрішнім переконанням, а будь-які 

сумніви є перешкодою для його формування, 

(водночас, таке рішення (з новою оцінкою 

раніше встановлених фактів) не повинно 

мати преюдиціального значення в іншій 

справі); 

- інший варіант відповіді 
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Чи здійснюєте Ви (або чи вважаєте Ви, що 

здійснюється) попередній аналіз інформації, 

викладеної у заяві чи повідомленні про 

кримінальне правопорушення, та 

супровідних до неї документах, до внесення 

відомостей у ЄРДР? 

- так, обов’язково; 

- інколи, за необхідності; 

- ні, ніколи; 

- інший варіант відповіді 
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Що, на вашу думку, є достатніми підставами 

початку досудового розслідування?  

- встановлені ознаки кримінального 

правопорушення (злочину); 

- встановлені ознаки складу кримінального 

правопорушення (злочину); 

- інший варіант відповіді  
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Чи означає, на Ваш погляд, вагомість 

наявних доказів про вчинення підозрюваним, 

обвинуваченим кримінального 

правопорушення, про яку йдеться у ст. 178 

КПК України, їх достатність для висновку 

про винуватість цієї особи? 

- так; 

- ні; 

- інший варіант відповіді 
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Чи наявна, на Ваш погляд, необхідність 

більш чіткого нормативного врегулювання 

моменту закінчення досудового 

розслідування? 

- так; 

- ні; 

- інший варіант відповіді 
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Чи вважаєте Ви, що сторони повинні мати 

можливість і відповідне право подавати 

матеріали, які складатимуть предмет 

судового розгляду, у підготовчому 

провадженні? 

- так; 

- ні; 

- інший варіант відповіді 
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Чи є необхідним, на Вашу думку, зазначати у 

процесуальних рішеннях про фактичні 

обставини кримінального правопорушення 

(обвинувальному акті, вироку тощо) 

відомості про форму вини та мотиви його 

вчинення, незалежно від того, чи впливають 

вони на кваліфікацію діяння? 

- так, ці відомості зазначаються у будь-якому 

випадку; 

- ці відомості зазначаються лише у разі, якщо 

вони впливають на кваліфікацію діяння; 

- ні, ці відомості взагалі можна не зазначати; 

- інший варіант відповіді 
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Додаток Б 

 

 

 

 

Акти впровадження результатів дисертаційного дослідження  
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