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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Метою даної лекції є довести до відома курсантів основи знань щодо 

сутності стадії досудового розслідування і форм досудового розслідування - 

досудового слідства та дізнання. 

 

 

ВСТУП 
 

Успішний судовий розгляд матеріалів кримінального провадження 

можливий лише після кропіткої досудової підготовки, яка здійснюється на 

стадії досудового розслідування стороною обвинувачення за протидії 

сторони захисту.  

Слідчий, прокурор, оперативні підрозділи певних державних органів 

спеціально й створенні для такої роботи. Курсантам, як майбутнім 

представникам цих органів, необхідно знати суть цієї роботи, її форми тощо. 

Формуванню основи таких знать й пересвячена ця лекція. 

 

 

 

 

 

 



1 ПИТАННЯ 

ПОНЯТТЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого судового 

рішення не можливе без з’ясування всіх обставини вчиненого кримінального 

правопорушення. З’ясування таких обставин потребує кропіткої підготовчої 

роботи, яка не можлива без виходу на місце вчинення кримінального 

правопорушення, без здійснення пошукових дій тощо. Така підготовка 

здійснюється під час спеціального етапу кримінального провадження, який 

законодавцем іменується досудовим розслідуванням. 

КПК під цим терміном розуміє певний етап кримінального 

провадження або певну стадію. Так, частина 5 статті 3 КПК зазначає, що 

досудове розслідування це 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 акта, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності. 

Досудове розслідування у відповідності до КПК проводиться у всіх без 

виключення кримінальних правопорушеннях, окрім окремих кримінальних 

правопорушень, які підлягають досудовому розслідуванню лише у випадках 

зазначених у КПК. Так у відповідності до ст. 25 КПК, прокурор, слідчий 

зобов’язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в 

кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального 

правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне провадження 

може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі 

надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального 

правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для 

встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його 

вчинила. 

Такий обов’язок органів досудового розслідування (прокурора, 

слідчого) чітко виписаний у законі та зобов’язує їх діяти швидко, без 

зволікань. Так, у відповідності до ч.1 ст. 214 КПК слідчий, прокурор 

невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про 

вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним 

з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. 

Досудове розслідування це стадія кримінального провадження, яка 

існує в певних часових межах, і діяльність на якій здійснюється за певними 

правилами, що будуть нами розглянуті у наступній лекції, а тут лише 

розглянемо поняття даної стадії. 

Перш за все слід з’ясувати, що таке стадія кримінального провадження. 



На думку Л.М. Лобойка, стадії кримінального процесу — це його 

відносно самостійні частини, кожна із яких має власні завдання, специфічне 

коло учасників і процесуальних засобів діяльності, проходить притаманні 

тільки для неї етапи і завершується прийняттям певного рішення, яким 

вона, як правило, трансформується в наступну стадію. 

Ознаками стадії є її: 

1) завдання; 

2) коло учасників;  

3) процесуальні засоби;  

4) етапи;  

5) кінцеві рішення.  

Розглянемо ознаки стадії досудового розслідування. 

Завдання стадії досудового розслідування нами буде розглянуто у 3 

питанні цієї лекції. 

Коло учасників. Стадії досудового розслідування відомі 3 групи 

учасників кримінального провадження - слідчий суддя, сторони 

кримінального провадження та інші учасники кримінального провадження.  

Склад або коло учасників стадії досудового розслідування та їх 

повноваження нами будуть розглянуті у 4 питанні цієї лекції. 

Процесуальні засоби. Для стадії досудового розслідування 

процесуальними засобами діяльності є:  

1) слідчі (розшукові) дії (допити, пред’явлення для впізнання, обшук, 

огляд, експертиза тощо — глава 20 КПК);  

2) негласні слідчі (розшукові) дії (втручання у приватне спілкування та 

інші види негласних слідчих (розшукових) дій) – глава 21 КПК; 

3) інші процесуальні дії та процесуальні рішення.  

Вони будуть нами більш детально розглянуті у наступних лекціях.  

Етапи стадії. Як зазначає Л.М. Лобойко, етапи стадії — це відносно 

самостійні елементи стадії кримінального провадження, що відзначаються 

певною специфікою, а тому сприяють ідентифікації його стадій. 

Кожна із стадій має притаманні тільки для неї етапи. Загальним же для 

етапів всіх стадій є те, що вони, по-перше, відображають рух кримінального 

провадження всередині тієї чи іншої стадії; по-друге, — завжди пов’язані із 

вирішенням певних завдань стадії. 

Досудове розслідування умовно можна поділити на 3 етапи: 

Першим етапом досудового розслідування є встановлення факту 

вчинення кримінального правопорушення або розслідування кримінального 

правопорушення на по початковому етапі. Цей етап починається з моменту 

внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань і завершується встановленням факту вчинення 

кримінального правопорушення (всіх його обставин) або спростуванням 

цього факту.  

На цьому етапі вирішується питання чи було вчинено кримінальне 

правопорушення чи ні, або вирішується завдання встановлення факту 



вчинення кримінального правопорушення або встановлення відсутності 

такого факту. 

Другим етапом досудового розслідування є встановлення всіх 

обставин кримінального правопорушення та підстав для вручення 

повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. 

На цьому етапі органами досудового розслідування (стороною 

обвинувачення - прокурором, слідчим та уповноважені оперативні 

підрозділи) при протидії сторони захисту встановлюються та перевіряються 

підстави для вручення повідомлення про підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення, а також застосовуються заходи забезпечення 

кримінального провадження. 

Третім етапом досудового розслідування є встановлення підстав та 

вчинення процесуальних дій, направлених на прийняття кінцевих рішень за 

результатами досудового розслідування. 

На цьому етапі сторона обвинувачення (органи розслідування) при 

протидії сторони захисту проводять кропітку роботу з встановлення всіх 

обставин кримінального правопорушення, перевірки всіх висунутих у ході 

провадження версій і у разі завершення роботи з їх перевірки, коли всі версії, 

які висувалися спростованні сукупністю фактичних даних, а одна версія про 

вчинення кримінального правопорушення повністю підтвердилася і у зв’язку 

з чим встановленні підстави для прийняття кінцевого рішення у стадії 

досудового розслідування. При цьому органи розслідування вживають 

певний комплекс процесуальних дій направлених на завершення досудового 

розслідування.  

Кінцеві рішення. Стадія досудового розслідування розпочинається з 

моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань, а завершується прийняттям кінцевих 

рішень.  

Говорячи про кінцеві рішення певної стадії, Л.М. Лобойко констатує, 

що у кримінальному провадженні кожна його стадія завершується 

прийняттям кінцевого рішення. Особливістю таких процесуальних рішень є 

те, що з їх прийняттям кожна попередня стадія трансформується в наступну 

стадію. 

Кінцевими рішеннями стадії досудового розслідування або формами 

закінчення досудового розслідування у відповідності до статті 283 КПК є:  

1) закриття кримінального провадження; 

2) звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності; 

3) звернення до суду з обвинувальним актом;  

4) звернення до суду з клопотанням про застосування примусових 

заходів медичного характеру; 

5) звернення до суду з клопотанням про застосування примусових 

заходів виховного характеру. 

 

 



ВИСНОВКИ ПО 1 ПИТАННЮ: 

1. Досудове розслідування це 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 акта, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності 

2. Стадії досудового розслідування відомі 3 групи учасників 

кримінального провадження - слідчий суддя, сторони кримінального 

провадження та інші учасники кримінального провадження.  

3. Для стадії досудового розслідування процесуальними засобами 

діяльності є:  

1) слідчі (розшукові) дії (допити, пред’явлення для впізнання, 

обшук, огляд, експертиза тощо — глава 20 КПК);  

2) негласні слідчі (розшукові) дії (втручання у приватне 

спілкування та інші види негласних слідчих (розшукових) дій) – 

глава 21 КПК; 

3) інші процесуальні дії та процесуальні рішення.  

4. Кінцевими рішеннями стадії досудового розслідування або формами 

закінчення досудового розслідування у відповідності до статті 283 КПК є:  

1) закриття кримінального провадження; 

2) звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності; 

3) звернення до суду з обвинувальним актом;  

4) звернення до суду з клопотанням про застосування 

примусових заходів медичного характеру; 

5) звернення до суду з клопотанням про застосування 

примусових заходів виховного характеру. 

 

 

2 ПИТАННЯ 

ФОРМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  

ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Досудове розслідування здійснюється у чітко встановленій законом 

процесуальній формі (чітко встановленій процедурі), яка є уніфікованою 

(однаковою) для всіх категорій досудового розслідування, але разом з тим 

законодавець встановлює певні особливості такого розслідування, що 

стосуються провадження за нововиявленими обставинами (глава 34 КПК), 

кримінального провадження на підставі угод (глава 35 КПК), кримінальне 

провадження у формі приватного обвинувачення (глава 36 КПК), кримінальне 

провадження щодо окремої категорії осіб (глава 37 КПК), кримінальне 

провадження щодо неповнолітніх, кримінальне провадження із застосування 

примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли 



віку кримінальної відповідальності (глава 38 КПК), кримінальне провадження 

щодо застосування примусових заходів медичного характеру (глава 39 КПК), 

кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну 

таємницю (глава 40 КПК), кримінальне провадження на території 

дипломатичних представництв, консульських установ України, на 

повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України 

під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно 

приписано до порту, розташованого в Україні (глава 41 КПК), кримінальне 

провадження у рамках міжнародного співробітництва (розділ IХ КПК).  

Всі ці кримінальні провадження мають певні особливості – відмінності 

від звичайного порядку провадження, але не є формами досудового 

розслідування хоч кримінальне провадження у формі приватного 

обвинувачення (глава 36 КПК) у своїй назві й містить слово «форма». І лише 

досудове розслідування у залежності від того який вид кримінального 

правопорушення (злочин чи проступок) підлягає розслідуванню, закон 

встановлює такі особливості цього розслідування, що й утворюють види 

розслідування, корі прийнято називати форми досудового розслідування.  

Стаття 215 КПК встановлює, що досудове розслідування злочинів 

здійснюється у формі досудового слідства (глава 19 КПК), а кримінальних 

проступків - у формі дізнання (глави 19, 25 КПК). Отже закон виділяє дві 

форми досудового розслідування - досудове слідство і дізнання.  

Законодавець дає визначення цих форм. 

У відповідності до частини 6 статті 3 КПК досудовим слідством 

називається форма досудового розслідування, в якій здійснюється 

розслідування злочинів. 

Частина 4 цієї ж статті 3 КПК визначає дізнання як форму досудового 

розслідування, в якій здійснюється розслідування кримінальних проступків. 

Досудове слідство і дізнання являють собою форми досудового 

розслідування, тому й провадження досудового слідства й дізнання 

проводиться за однаковими правилами, встановленими главою 19 КПК, але 

провадження дізнання має свої відмінності у провадженні від досудового 

слідства. Ці відмінності визначаються нормами (ст.ст. 298-302) глави 25 

КПК. Про це йдеться у ст. 298 КПК, де сказано, що досудове розслідування 

кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними 

правилами досудового розслідування, передбаченими КПК, з урахуванням 

положень глави 25 КПК. 

Під час провадження дізнання, слідчому забороняється застосовувати 

весь комплекс запобіжних заходів, забороняється проводити негласні слідчі 

(розшукові) дії, певним чином обмежуються строки розслідування, а також 

встановлюються особливості закінчення дізнання.  

У відповідності до ст. 299 КПК під час досудового розслідування 

кримінальних проступків, тобто здійснення дізнання не допускається 

застосування запобіжних заходів у вигляді: 

1) домашнього арешту; 

2) застави або  



3) тримання під вартою. 

У відповідності до статті 300 КПК для досудового розслідування 

кримінальних проступків у формі дізнання дозволяється виконувати всі слідчі 

(розшукові) дії, передбачені КПК, окрім негласних слідчих (розшукових) дій. 

Щодо особливостей закінчення досудового розслідування кримінальних 

проступків у формі дізнання то вони зазначені у ст. 301 КПК.  

У відповідності до ч. 2 ст. 301 КПК слідчий зобов’язаний у 

найкоротший строк, але не пізніше двадцяти п’яти днів після повідомлення 

особі про підозру, подати на затвердження прокурору один із зазначених 

процесуальних документів: 

1) проект рішення про закриття кримінального провадження; 

2) проект клопотання про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності; 

3) обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру; 

4) клопотання про продовження строку досудового розслідування з 

підстав, передбачених КПК. 

У разі необхідності прокурор має право самостійно оформити 

процесуальні названі вище документи. 

Прокурор зобов’язаний до спливу тридцятиденного терміну після 

повідомлення особі про підозру здійснити одну із зазначених дій: 

1) прийняти рішення про закриття кримінального 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; 

4) подати клопотання про продовження строку досудового 

розслідування з підстав, передбачених КПК. 

Відкриття матеріалів досудового розслідування іншій стороні 

здійснюється слідчим у порядку, передбаченому КПК без жодних 

відмінностей, що встановлені для досудового слідства. 

Закон встановлює певні особливості завершення дізнання порівняно з 

досудовим слідством. Так у відповідності до ст. 302 КПК, встановивши під 

час досудового розслідування (дізнання), що підозрюваний беззаперечно 

визнав свою винуватість, не оспорює встановлені досудовим розслідуванням 

обставини і згоден з розглядом обвинувального акта за його відсутності, а 

потерпілий не заперечує проти такого розгляду, прокурор має право надіслати 

до суду обвинувальний акт, в якому зазначає клопотання про його розгляд у 

спрощеному порядку без проведення судового розгляду в судовому засіданні. 

При цьому слідчий чи прокурор зобов’язаний роз’яснити 

підозрюваному, потерпілому зміст встановлених досудовим розслідуванням 

обставин, а також те, що у разі надання згоди на розгляд обвинувального акта 

у спрощеному порядку вони будуть позбавлені права оскаржувати вирок в 

апеляційному порядку з підстав розгляду провадження за відсутності 

учасників судового провадження, недослідження доказів у судовому засіданні 



або з метою оспорити встановлені досудовим розслідуванням обставини. Крім 

того, слідчий, прокурор зобов’язаний впевнитися у добровільності згоди 

підозрюваного та потерпілого на розгляд обвинувального акта у спрощеному 

провадженні. 

До обвинувального акта з клопотанням про його розгляд у спрощеному 

провадженні повинні бути додані: 

1) письмова заява підозрюваного, складена в присутності захисника, 

щодо беззаперечного визнання своєї винуватості, згоди із встановленими 

досудовим розслідуванням обставинами, ознайомлення з обмеженням права 

апеляційного оскарження згідно з частиною другою цієї статті та згоди з 

розглядом обвинувального акта у спрощеному провадженні; 

2) письмова заява потерпілого щодо згоди із встановленими досудовим 

розслідуванням обставинами, ознайомлення з обмеженням права 

апеляційного оскарження згідно з частиною другою цієї статті та згоди з 

розглядом обвинувального акта у спрощеному провадженні; 

3) матеріали досудового розслідування, у тому числі документи, які 

засвідчують беззаперечне визнання підозрюваним своєї винуватості. 

 

ВИСНОВКИ ПО 2 ПИТАННЮ: 

 

1. Досудове розслідування, у залежності від того який вид 

кримінального правопорушення розслідується, поділяється на 2 форми: 

-  досудового слідства (глава 19 КПК);   

-  дізнання (глави 19, 25 КПК). 

2. Досудовим слідством називається форма досудового розслідування, 

в якій здійснюється розслідування злочинів. 

3. Дізнанням називається форма досудового розслідування, в якій 

здійснюється розслідування кримінальних проступків. 

4. Досудове слідство і дізнання являють собою форми досудового 

розслідування, тому провадження досудового слідства й дізнання 

здійснюється за однаковими правилами, встановленими главою 19 КПК, але 

провадження дізнання має свої відмінності у провадженні від досудового 

слідства, що встановленні гл. 25 КПК. 

4. Під час провадження дізнання, слідчому забороняється застосовувати 

весь комплекс запобіжних заходів, забороняється проводити негласні слідчі 

(розшукові) дії, певним чином обмежуються строки дізнання, а також 

встановлюються особливості закінчення дізнання у порівнянні з досудовим 

слідством.  

 

 

 

 

 

 

 



3 ПИТАННЯ 

ЗАВДАННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ЙОГО 

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

З’ясування завдань стадії досудового розслідування слід розпочати із 

з’ясування сутності завдань будь-якої стадії кримінального провадження. 

Як зазначає Л.М. Лобойко, завдання стадії — це наперед визначений, 

запланований для виконання обсяг процесуальної діяльності, яку необхідно 

здійснити для досягнення мети кримінального провадження.  

Кожна стадія забезпечує виконання своїх завдань, що в кінцевому 

рахунку призводить до виконання завдань кримінального провадження, 

регламентованих ст. 2 КПК. У відповідності до цієї статті, завданнями 

кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від 

кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів 

учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, 

повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб 

кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до 

відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений 

або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому 

процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального 

провадження була застосована належна правова процедура.  

Законодавцем спеціально не виділяються завдання саме для стадії 

досудового розслідування, тому можна стверджувати, що по суті ці ж 

завдання ставляться законодавцем і до стадії досудового розслідування. 

Можна стверджувати, що окремі завдання стадії досудового 

розслідування сформульовані законодавцем у вигляді обов’язків органів 

досудового розслідування, якими є слідчий, прокурор та певною мірою 

оперативні підрозділи.  

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК прокурор, керівник органу досудового 

розслідування, слідчий зобов’язані всебічно, повно і неупереджено дослідити 

обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що 

викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а 

також обставини, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, надати їм 

належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених 

процесуальних рішень. 

Думаємо, що законодавець через обов’язки органів розслідування не 

тільки конкретизує завдання стадії досудового розслідування, але й 

забезпечує або гарантує виконання таких завдань через чітку регламентацію 

обов’язків зазначених органів. 

Наприклад, відповідно до ч.7 ст. 469 КПК слідчий або прокурор 

зобов’язані проінформувати підозрюваного та потерпілого про їхнє право на 

примирення, роз’яснити механізм його реалізації та не чинити перешкод в 

укладенні угоди про примирення. Таким чином законодавець гарантує 

дотримання прав підозрюваного і потерпілого на укладення угоди про 

примирення. 



Забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, 

котре відбувається на стадії досудового розслідування досягається через 

запровадження певних обов’язків органів розслідування. Зокрема, завдання 

швидкого розслідування досягається через запровадження для органів 

розслідування обов’язків завершити розслідування у стислі строки - 

протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 

кримінального проступку; протягом двох місяців з дня повідомлення особі 

про підозру у вчиненні злочину (ч. 1 ст. 219 КПК). 

Органи розслідування зобов’язанні пришвидшити свою діяльність не 

лише у рамках кримінального провадження, але й в рамках стадії досудового 

розслідування. Так, будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час 

кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої 

затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного 

відповідним положенням КПК (ч. 2 ст. 113 КПК) тощо. 

Завдання неупередженого розслідування забезпечується законодавцем 

через становлення обов’язків органів розслідування виявити як ті обставини, 

що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, 

а також обставини, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, надати 

їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і 

неупереджених процесуальних рішень, про які вже згадувалося (ч. 2 ст. 9 

КПК). 

Функціональним призначенням стадії досудового розслідування є 

вирішення питання про формування і формулювання обвинувачення та 

створення умов для його розгляду у суді. 

 

ВИСНОВКИ ПО 3 ПИТАННЮ: 

1. Завдання стадії — це наперед визначений, запланований для 

виконання обсяг процесуальної діяльності, яку необхідно здійснити для 

досягнення мети кримінального провадження. 

2. У відповідності до статті 2 КПК, завданнями кримінального 

провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних 

правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників 

кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та 

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

вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в 

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

жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і 

щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована 

належна правова процедура. 

3. Законодавцем спеціально не виділяються завдання саме для стадії 

досудового розслідування, тому можна стверджувати, що завдання 

кримінального провадження стосуються й стадії досудового розслідування. 

4. Законодавець через обов’язки органів розслідування конкретизує 

завдання стадії досудового розслідування. 



5. Функціональним призначенням стадії досудового розслідування є 

вирішення питання про формування і формулювання обвинувачення, яке 

передається прокурором до суду та створення умов для його розгляду у суді. 

 

 

4 ПИТАННЯ 

УЧАСНИКИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  

ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ 

 

Стадії досудового розслідування, як уже зазначалося вище, відомі 3 

групи учасників кримінального провадження - слідчий суддя, сторони 

кримінального провадження та інші учасники кримінального провадження.  

У відповідності до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК слідчий суддя це суддя суду 

першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, 

передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та 

інтересів осіб у кримінальному провадженні, та у випадку, передбаченому 

статтею 247 КПК, - голова чи за його визначенням інший суддя Апеляційного 

суду Автономної Республіки Крим, апеляційного суду області, міст Києва та 

Севастополя. Слідчий суддя (слідчі судді) у суді першої інстанції обирається 

зборами суддів зі складу суддів цього суду. 

Слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його 

компетенції) забезпечує проведення досудового розслідування у розумні 

строки.  

Слідчий суддя на стадії досудового розслідування приймає рішення 

про: 

- залучення законного представника підозрюваного (ст. 44 КПК); 

- залучення захисника підозрюваного за призначенням (ст.ст. 48, 49, 53 

КПК); 

- заборону потерпілому застосовувати технічні засоби при проведенні 

окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження 

(ст.56 КПК); 

- залучення відповідного перекладача (сурдоперекладача) (ст. 68 КПК); 

- відводи сторін кримінального провадження під час досудового 

розслідування (ст. 81 КПК); 

- встановлення процесуальних строків у межах граничного строку, 

передбаченого КПК (ст.114 КПК); 

- застосування заходів забезпечення кримінального провадження (ст. 

132 КПК):  

o здійснення судового виклику певної особи (ст. 134 КПК); 

o здійснення приводу певної особи (ст. 142 КПК);  

o накладення грошового стягнення на особу (ст. 146 КПК);  

o тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом 

(ст. 152 КПК);  

o відсторонення особи від посади (ст. 156 КПК); 

o тимчасовий доступ до речей і документів (ст. 163 КПК);  



o тимчасового вилучення майна (ст. 167 КПК); арешту майна 

(ст. 170 КПК); застосування запобіжного заходу (ст.176 

КПК);  

o на затримання з метою приводу (ст. 188 КПК); 

- проводить допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування 

в судовому засіданні (ст. 225 КПК); 

- проведення слідчих (розшукових дій ):  

o допит осіб, впізнання осіб чи речей у режимі 

відеоконференції (ст.232 КПК); 

o дозвіл на проникнення у житло чи інше володіння особи для 

проведення слідчих (розшукових) та гласних слідчих 

(розшукових) дій (ст. 233 КПК); 

o проведення обшуку (ст. 234 КПК);  

o проведення огляду у житлі чи іншому володінні особи (ст. 

237 КПК); 

o проведення слідчого експерименту в житлі чи іншому 

володінні особи (ст. 240 КПК); 

o залучення експерта, у разі відмови слідчого, прокурора в 

задоволенні клопотання сторони захисту про залучення 

експерта (ст. 244 КПК); 

o відбирання біологічних зразків у особи, у разі відмови такої 

особи добровільно надати біологічні зразки (ст. 245 КПК); 

- проведення негласних слідчих (розшукових) дій: 

- втручання у приватне спілкування (ст. 258 КПК):  

o аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 260 КПК); 

o накладення арешту на кореспонденцію (ст. 261 КПК); 

o зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 

мереж (ст. 263 КПК); 

o зняття інформації з електронних інформаційних систем (ст. 

264 КПК);  

- обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого 

володіння особи (ст. 267 КПК); 

- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (ст. 

268 КПК);  

- спостереження за особою, річчю або місцем (ст. 269 КПК);  

- аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270 КПК);  

- негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного 

дослідження (ст. 274 КПК). 

Сторони кримінального провадження на стадії досудового 

розслідування представлені: 

з боку обвинувачення такими учасниками: слідчий, керівник органу 

досудового розслідування, начальник головного, самостійного управління 

Міністерства внутрішніх справ України, Центрального управління Служби 

безпеки України, головного управління, управління Міністерства внутрішніх 

справ України, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового 



законодавства, органу державного бюро розслідувань в Автономній 

Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, регіонального органу 

Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Голова Служби 

безпеки України, голова органу, що здійснює контроль за додержанням 

податкового законодавства, голова державного бюро розслідувань (ч.5 ст. 246 

КПК), уповноважені оперативні підрозділи органів внутрішніх справ, органів 

безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового 

законодавства, органів Державної пенітенціарної служби України, органів 

Державної прикордонної служби України, органів Державної митної служби 

України (ч. 6 ст. 246 КПК), прокурор, керівник органу прокуратури, а також 

потерпілий, його представник та законний представник у випадках, 

установлених КПК;  

з боку захисту: підозрюваний, особа, стосовно якої передбачається 

застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або 

вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні 

представники.  

Інші учасники кримінального провадження на стадії досудового 

розслідування представлені такими особами: свідки, експерти, спеціалісти 

(ч.1 ст. 245 КПК), лікар, перекладачі, поняті, особи, які пред’являються для 

впізнання разом з особою, яка упізнається, особи присутні при проведенні 

обшуку житла чи іншого володіння особи, службові особи органів місцевого 

самоврядування (ст. 239 КПК), особи, які володіють житлом, де проводиться 

обшук чи інші слідчі (розшукові) дії, особи, у яких відбираються біологічні 

зразки (ч.3 ст. 254 КПК) тощо. 

Перейдемо до розгляду поняття кожного із учасників досудового 

розслідування та його повноважень.  

Перед викладення визначення слідчого, слід з’ясувати органи 

досудового розслідування. У відповідності ст. 38 КПК органами досудового 

розслідування (органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство) є 

слідчі підрозділи: 

1) органів внутрішніх справ; 

2) органів безпеки; 

3) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового 

законодавства; 

4) органів державного бюро розслідувань. 

Досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового 

розслідування одноособово або слідчою групою. 

При досудовому розслідуванні кримінальних проступків у 

встановлених законом випадках повноваження слідчого органу досудового 

розслідування можуть здійснюватися співробітниками інших підрозділів 

органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль 

за додержанням податкового законодавства. 

Орган досудового розслідування зобов’язаний застосовувати всі 

передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового 

розслідування. 



Слідчий у відповідності до п. 17 ч. 1 ст. 3 КПК це службова особа 

органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за 

додержанням податкового законодавства, органу державного бюро 

розслідувань, уповноважена в межах компетенції, передбаченої КПК, 

здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень. 

Повноваження слідчого викладені у статті 40 КПК.  

У відповідності до цієї статті, слідчий несе відповідальність за 

законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. 

Слідчий уповноважений: 

1) починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених 

КПК; 

2) проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у 

випадках, встановлених КПК; 

3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 

(розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам; 

4) призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом; 

5) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з 

клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 

(розшукових) дій; 

6) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру; 

7) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 

8) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених КПК, у 

тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, 

передбачених статтею 284 КПК; 

9) здійснювати інші повноваження, передбачені КПК. 

У випадках відмови прокурора у погодженні клопотання слідчого до 

слідчого судді про застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження, проведення слідчих (розшукових) дій чи негласних слідчих 

(розшукових) дій слідчий має право звернутися до керівника органу 

досудового розслідування, який після вивчення клопотання за необхідності 

ініціює розгляд питань, порушених у ньому, перед прокурором вищого рівня, 

який протягом трьох днів погоджує відповідне клопотання або відмовляє у 

його погодженні. 

Слідчий зобов’язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які 

надаються у письмовій формі. Невиконання слідчим законних вказівок та 

доручень прокурора, наданих у порядку, передбаченому цим Кодексом, тягне 

за собою передбачену законом відповідальність. 

Слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог КПК, є 

самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не 

мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, 

органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, 



службові особи, інші фізичні особи зобов’язані виконувати законні вимоги та 

процесуальні рішення слідчого. 

Керівник органу досудового розслідування у відповідності до ст. 39 

КПК, організовує досудове розслідування. 

Керівник органу досудового розслідування уповноважений: 

1) визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове 

розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою 

групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших 

слідчих; 

2) відсторонювати слідчого від проведення досудового розслідування 

вмотивованою постановою за ініціативою прокурора або з власної ініціативи 

з наступним повідомленням прокурора та призначати іншого слідчого за 

наявності підстав, передбачених КПК, для його відводу або у разі 

неефективного досудового розслідування; 

3) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, давати 

слідчому письмові вказівки, які не можуть суперечити рішенням та вказівкам 

прокурора; 

4) вживати заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у 

випадку їх допущення слідчим; 

5) погоджувати проведення слідчих (розшукових) дій та продовжувати 

строк їх проведення у випадках, передбачених КПК; 

6) здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому 

повноваженнями слідчого; 

7) здійснювати інші повноваження, передбачені КПК. 

Керівник органу досудового розслідування зобов’язаний виконувати 

доручення та вказівки прокурора, які даються у письмовій формі. 

Невиконання керівником органу досудового розслідування законних вказівок 

та доручень прокурора, наданих у порядку, передбаченому КПК, тягне за 

собою передбачену законом відповідальність. 

У відповідності до визначення викладено у п. 15 ч. 1 ст. 3 КПК 

прокурор це Генеральний прокурор України, перший заступник, заступники 

Генерального прокурора України, їх старші помічники, помічники, 

прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та 

Севастополя, прокурори міст і районів, районів у містах, міжрайонні та 

спеціалізовані прокурори, їх перші заступники, заступники прокурорів, 

начальники головних управлінь, управлінь, відділів прокуратур, їх перші 

заступники, заступники, старші прокурори та прокурори прокуратур усіх 

рівнів, які діють у межах повноважень, визначених КПК.  

У відповідності до ст. 36 КПК прокурор, здійснюючи нагляд за 

додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений: 

1) починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених 

КПК; 

2) мати повний доступ до матеріалів, документів та інших відомостей, 

що стосуються досудового розслідування; 



3) доручати органу досудового розслідування проведення досудового 

розслідування; 

4) доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у 

встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 

(розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх 

проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках - особисто 

проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим 

Кодексом; 

5) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 

(розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам; 

6) призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом; 

7) скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови слідчих; 

8) ініціювати перед керівником органу досудового розслідування 

питання про відсторонення слідчого від проведення досудового 

розслідування та призначення іншого слідчого за наявності підстав, 

передбачених КПК, для його відводу, або у випадку неефективного 

досудового розслідування; 

9) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених КПК, у 

тому числі щодо закриття кримінального провадження та продовження 

строків досудового розслідування за наявності підстав, передбачених КПК; 

10) погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань слідчого до 

слідчого судді про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 

(розшукових) дій, інших процесуальних дій у випадках, передбачених КПК, 

чи самостійно подавати слідчому судді такі клопотання; 

11) повідомляти особі про підозру; 

12) пред’являти цивільний позов в інтересах держави та громадян, які 

через фізичний стан чи матеріальне становище, недосягнення повноліття, 

похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність неспроможні 

самостійно захистити свої права, у порядку, передбаченому КПК та законом; 

13) затверджувати чи відмовляти у затвердженні обвинувального акта, 

клопотань про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру, вносити зміни до складеного слідчим обвинувального акта чи 

зазначених клопотань, самостійно складати обвинувальний акт чи зазначені 

клопотання; 

14) звертатися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, 

клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності; 

15) погоджувати запит органу досудового розслідування про 

міжнародну правову допомогу, передання кримінального провадження або 

самостійно звертатися з таким клопотанням в порядку, встановленому цим 

Кодексом; 

16) доручати органу досудового розслідування виконання запиту 

(доручення) компетентного органу іноземної держави про міжнародну 

правову допомогу або перейняття кримінального провадження, перевіряти 

повноту і законність проведення процесуальних дій, а також повноту, 



всебічність та об’єктивність розслідування у перейнятому кримінальному 

провадженні; 

17) перевіряти перед направленням прокуророві вищого рівня 

документи органу досудового розслідування про видачу особи (екстрадицію), 

повертати їх відповідному органу з письмовими вказівками, якщо такі 

документи необґрунтовані або не відповідають вимогам міжнародних 

договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, чи 

законам України; 

18) доручати органам досудового розслідування проведення розшуку і 

затримання осіб, які вчинили кримінальне правопорушення за межами 

України, виконання окремих процесуальних дій з метою видачі особи 

(екстрадиції) за запитом компетентного органу іноземної держави; 

19) здійснювати інші повноваження, передбачені КПК. 

Оперативні підрозділи (ст. 41 КПК) 

Оперативні підрозділи органів внутрішніх справ, органів безпеки, 

органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового 

законодавства, органів Державної пенітенціарної служби України, органів 

Державної прикордонної служби України, органів Державної митної служби 

України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в 

кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора. 

Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник 

оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. 

Співробітники оперативних підрозділів не мають права здійснювати 

процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або 

звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. 

Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) 

дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов’язковими для виконання 

оперативним підрозділом. 

Інші учасники досудового розслідування, які названі у цій лекції вами 

були розглянуті під час вивчення навчальної дисципліни «Кримінальний 

процес», тому тут зупинятися на їх повноваження не будемо. Ці питання ви 

опрацюєте самостійно. 

 

ВИСНОВКИ ПО 4 ПИТАННЮ: 

1. Слідчий це службова особа органу внутрішніх справ, органу безпеки, 

органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, 

органу державного бюро розслідувань, уповноважена в межах компетенції, 

передбаченої КПК, здійснювати досудове розслідування кримінальних 

правопорушень. 

2. Керівник органу досудового розслідування у відповідності до ст. 39 

КПК, організовує досудове розслідування. 

3. Прокурор це Генеральний прокурор України, перший заступник, 

заступники Генерального прокурора України, їх старші помічники, 

помічники, прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та 

Севастополя, прокурори міст і районів, районів у містах, міжрайонні та 



спеціалізовані прокурори, їх перші заступники, заступники прокурорів, 

начальники головних управлінь, управлінь, відділів прокуратур, їх перші 

заступники, заступники, старші прокурори та прокурори прокуратур усіх 

рівнів, які діють у межах повноважень, визначених КПК. 

4. Оперативні підрозділи органів внутрішніх справ, органів безпеки, 

органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового 

законодавства, органів Державної пенітенціарної служби України, органів 

Державної прикордонної служби України, органів Державної митної служби 

України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в 

кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора. 

Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник 

оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. 

 

ВИСНОВКИ ПО ЛЕКЦІЇ: 

1. Досудове розслідування це 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 акта, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності 

2. Стадії досудового розслідування відомі 3 групи учасників 

кримінального провадження - слідчий суддя, сторони кримінального 

провадження та інші учасники кримінального провадження.  

3. Досудове розслідування, у залежності від того який вид 

кримінального правопорушення розслідується, поділяється на 2 форми: 

-  досудового слідства (глава 19 КПК);   

-  дізнання (глави 19, 25 КПК). 

4. Досудовим слідством називається форма досудового розслідування, 

в якій здійснюється розслідування злочинів. 

5. Дізнанням називається форма досудового розслідування, в якій 

здійснюється розслідування кримінальних проступків. 

6. У відповідності до статті 2 КПК, завданнями кримінального 

провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних 

правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників 

кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та 

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

вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в 

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

жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і 

щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована 

належна правова процедура. 

7. Функціональним призначенням стадії досудового розслідування є 

вирішення питання про формування і формулювання обвинувачення, яке 

передається прокурором до суду та створення умов для його розгляду у суді. 



ТЕМА 2. 

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

 

 ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Поняття та система загальних положень досудового розслідування 

2. Характеристика загальних положень досудового розслідування 

o Початок досудового розслідування 

o Досудове розслідування злочинів і кримінальних 

проступків 

o Підслідність 

o Об’єднання і виділення матеріалів досудового 

розслідування 

o Місце проведення досудового розслідування 

o Строки досудового розслідування 

o Розгляд клопотань під час досудового розслідування 

o Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування 

до його завершення 

o Недопустимість розголошення відомостей досудового 

розслідування 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Метою даної лекції є довести до відома курсантів основи знань щодо 

загальних положень досудового розслідування. 

 

ВСТУП 

Успішний судовий розгляд матеріалів кримінального провадження 

можливий лише після кропіткої досудової підготовки, яка здійснюється на 

стадії досудового розслідування стороною обвинувачення за протидії 

сторони захисту.  

Така підготовча робота відбувається у певній процесуальній формі, яка 

суворо регламентована законом і повинна здійснюватися за спеціальними 

правилами, що отримали назву загальних положень досудового 

розслідування. 

Слідчий, прокурор, оперативні підрозділи певних державних органів 

спеціально й створенні для такої роботи. Курсантам, як майбутнім 

представникам цих органів, необхідно глибоко знати загальні положення 

(правила) цієї роботи, щоб дотримуватися їх у практичній роботі. 

Формуванню основи таких знать й пересвячена ця лекція. 

 

 

 

1 ПИТАННЯ 

ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ЗАГАЛЬНИХ  

ПОЛОЖЕНЬ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого судового 

рішення не можливе без з’ясування всіх обставини вчиненого кримінального 

правопорушення. З’ясування таких обставин потребує кропіткої підготовчої 

роботи, яка не можлива без виходу на місце вчинення кримінального 

правопорушення, без здійснення пошукових дій тощо. Така підготовка 

здійснюється під час спеціального етапу кримінального провадження, який 

законодавцем іменується досудовим розслідуванням. 

Досудове розслідування, будучі важливою стадією кримінального 

провадження, здійснюється за суворо регламентованими законом правилами 

– загальними положеннями цієї стадії. Приділяючи цьому питанню особливо 

важливе значення, законодавець розмістив їх (правила) у спеціальній главі 

КПК – глава 19 (ст.ст. 214 - 222 КПК), яка й отримала відповідну назву 

«Загальні положення досудового розслідування». Саме ці положення й 

будуть предметом розгляду у цій лекції. 

Перш ніж приступити до їх розгляду по суті, слід в першу чергу 

з’ясувати що ж являють собою загальні положення досудового 

розслідування, їх визначення. 

Аналіз КПК дає підстави зробити висновок, що глава 19 КПК, а 

точніше ст.ст. 214 – 222 КПК не містять визначення поняття загальних 

положень досудового розслідування, а лише викладають їх зміст. Не важко 



здогадатися, що КПК саме й повинен містити лише викладення змісту 

загальних положень, а визначення їх поняття, це прерогатива підручників з 

кримінального процесу та обов’язково повинні бути з’ясовані курсантами під 

час вивчення спеціальних дисциплін, якою й є «Досудове розслідування». 

Ці важливі для кримінального процесу питання висвітлюються у всіх 

без виключення підручниках, і за висновком Л.М. Лобойка, започатковано в 

1951 році відомим вченим-процесуалістом М.О. Чельцовим. 

Загальні положення досудового розслідування - це встановлені 

законом (гл. 19 КПК) і обумовлені засадами (принципами) кримінального 

провадження правила, що виражають характерні особливості досудового 

розслідування, як стадії кримінального провадження, і визначають найбільш 

суттєві вимоги, що пред’являються до порядку провадження процесуальних 

дій і прийняття процесуальних рішень та цій стадії. 

Система загальних положень досудового розслідування складається з 

9 правил: 

1) початок досудового розслідування (ст. 214 КПК); 

2) досудове розслідування злочинів і кримінальних проступків (ст. 

215 КПК); 

3) підслідність (ст. 216 КПК); 

4) об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування (ст. 

217 КПК); 

5) місце проведення досудового розслідування (ст. 218 КПК); 

6) строки досудового розслідування (ст. 219 КПК); 

7) розгляд клопотань під час досудового розслідування (ст. 220 

КПК); 

8) ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його 

завершення (ст. 221 КПК); 

9) недопустимість розголошення відомостей досудового 

розслідування (ст. 222 КПК). 

 

ВИСНОВКИ ПО 1 ПИТАННЮ: 

 

1. Загальні положення досудового розслідування - це встановлені 

законом (гл. 19 КПК) і обумовлені засадами (принципами) кримінального 

провадження правила, що виражають характерні особливості досудового 

розслідування, як стадії кримінального провадження, і визначають найбільш 

суттєві вимоги, що пред’являються до порядку провадження процесуальних 

дій і прийняття процесуальних рішень та цій стадії. 

2. Система загальних положень досудового розслідування складається 

з таких правил: 

o початок досудового розслідування (ст. 214 КПК); 

o досудове розслідування злочинів і кримінальних проступків (ст. 215 

КПК); 

o підслідність (ст. 216 КПК); 



o об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування (ст. 217 

КПК); 

o місце проведення досудового розслідування (ст. 218 КПК); 

o строки досудового розслідування (ст. 219 КПК); 

o розгляд клопотань під час досудового розслідування (ст. 220 КПК); 

o ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його 

завершення (ст. 221 КПК); 

o недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування 

(ст. 222 КПК). 

 

 

2 ПИТАННЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГАЛЬНИХ  

ПОЛОЖЕНЬ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Під час розгляду 1 питання цієї лекції ми встановили, що загальні 

положення досудового розслідування - це встановлені законом (гл. 19 КПК) і 

обумовлені засадами (принципами) кримінального провадження правила, що 

виражають характерні особливості досудового розслідування, як стадії 

кримінального провадження, і визначають найбільш суттєві вимоги, що 

пред’являються до порядку провадження процесуальних дій і прийняття 

процесуальних рішень та цій стадії. 

Їх (загальних положень) систему складають: 

o початок досудового розслідування (ст. 214 КПК); 

o досудове розслідування злочинів і кримінальних проступків (ст. 215 

КПК); 

o підслідність (ст. 216 КПК); 

o об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування (ст. 217 

КПК); 

o місце проведення досудового розслідування (ст. 218 КПК); 

o строки досудового розслідування (ст. 219 КПК); 

o розгляд клопотань під час досудового розслідування (ст. 220 КПК); 

o ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його 

завершення (ст. 221 КПК); 

o недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування 

(ст. 222 КПК); 

o державна мова кримінального провадження. 

Перейдемо до розгляду кожного загального положення окремо. 

Першим у переліку загальних положень є початок досудового 

розслідування (ст. 214 КПК). 

Тут слід нагадати, що загальні положення досудового розслідування 

обумовлюються засадами (принципами) кримінального процесу, тому при 

розгляді такого загального положення, як початок досудового розслідування, 

слід звернути увагу, що це загальне положення досудового розслідування 

обумовлюється такою засадою, як публічність (ст. 25 КПК). 



Ця засада встановлює обов’язок для органів досудового розслідування 

розпочати досудове розслідування у кожному випадку виявлення ознак 

кримінального правопорушення.  

У відповідності до цієї засади, прокурор, слідчий зобов’язані в межах 

своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку 

безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за 

виключенням випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате 

лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви 

(повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити 

всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального 

правопорушення та особи, яка його вчинила. 

Ця засада конкретизується у ст. 214 КПК, у якій зазначено, що слідчий, 

прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, 

повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після 

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

свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести 

відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та 

розпочати розслідування.  

Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається 

керівником органу досудового розслідування, тому спочатку керівник органу 

досудового розслідування у залежності від завантаженості слідчих, їх 

спеціалізації, кваліфікації тощо, визначає слідчого, який й розпочне досудове 

розслідування, а вже останній зобов’язаний діяти. 

Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення 

відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положення про 

Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення 

затверджуються Генеральною прокуратурою України за погодженням з 

Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, 

органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства. 

Положення затверджено наказом Генерального прокурора України від 17 

серпня 2012 року N 69 «Про Єдиний реєстр досудових розслідувань», вам 

необхідно буде опанувати самостійно. 

У відповідності до ч. 3 ст. 214 КПК, здійснення досудового 

розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не 

допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Як 

виняток, огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений 

до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що 

здійснюється негайно після завершення огляду. У разі виявлення ознак 

кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що 

перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається 

негайно; відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань при першій можливості. 

Законодавець окрім обов’язку посадової особи внести відомості про 

кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, 

зобов’язує їх внести таку інформацію у повному об’ємі та зазначає повноту 



цієї інформації. Так, у відповідності до ч. 5 ст. 214 КПК, до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань вносяться відомості про: 

1) дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне 

правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть 

свідчити про вчинення кримінального правопорушення; 

2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або 

заявника; 

3) інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про 

вчинення кримінального правопорушення; 

4) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи 

виявлених з іншого джерела; 

5) попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з 

зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну 

відповідальність; 

6) прізвище, ім’я, по батькові та посада службової особи, яка внесла 

відомості до реєстру, а також слідчого, прокурора, який вніс відомості до 

реєстру та/або розпочав досудове розслідування; 

7) інші обставини, передбачені положенням про Єдиний реєстр 

досудових розслідувань. 

У Єдиному реєстрі досудових розслідувань автоматично фіксується 

дата внесення інформації та присвоюється номер кримінального 

провадження. 

Слідчий невідкладно у письмовій формі повідомляє прокурора про 

початок досудового розслідування, підставу початку досудового 

розслідування та інші відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК. 

Якщо відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань внесені прокурором, він зобов’язаний невідкладно, 

але не пізніше наступного дня, з дотриманням правил підслідності передати 

наявні у нього матеріали до органу досудового розслідування та доручити 

проведення досудового розслідування. 

До загальних положень досудового розслідування відносяться також 

правила про досудове розслідування злочинів і кримінальних проступків 

(ст. 215 КПК). 

Це загальне положення ми вже розглядали на першій лекції. 

Тут лише нагадаємо окремі положення. Досудове розслідування у 

залежності від того який вид кримінального правопорушення (злочин чи 

проступок) підлягає розслідуванню, закон встановлює такі особливості цього 

розслідування, що й утворюють види розслідування, корі прийнято називати 

форми досудового розслідування.  

Стаття 215 КПК встановлює, що досудове розслідування злочинів 

здійснюється у формі досудового слідства (глава 19 КПК), а кримінальних 

проступків - у формі дізнання (глави 19, 25 КПК). Отже закон виділяє дві 

форми досудового розслідування - досудове слідство і дізнання.  



Досудове слідство і дізнання являють собою форми досудового 

розслідування, тому й провадження досудового слідства й дізнання 

проводиться за однаковими правилами, встановленими главою 19 КПК, але 

провадження дізнання має свої відмінності у провадженні від досудового 

слідства. Ці відмінності визначаються нормами (ст.ст. 298-302) глави 25 

КПК. Про це йдеться у ст. 298 КПК, де сказано, що досудове розслідування 

кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними 

правилами досудового розслідування, передбаченими КПК, з урахуванням 

положень глави 25 КПК. 

Під час провадження дізнання, слідчому забороняється: 1) 

застосовувати весь комплекс запобіжних заходів; 2) забороняється проводити 

негласні слідчі (розшукові) дії; 3) певним чином обмежуються строки 

розслідування, а також 4) встановлюються особливості закінчення дізнання.  

У відповідності до ст. 299 КПК під час досудового розслідування 

кримінальних проступків, тобто здійснення дізнання не допускається 

застосування запобіжних заходів у вигляді: 

1) домашнього арешту; 

2) застави або  

3) тримання під вартою. 

У відповідності до статті 300 КПК для досудового розслідування 

кримінальних проступків у формі дізнання дозволяється виконувати всі слідчі 

(розшукові) дії, передбачені КПК, окрім негласних слідчих (розшукових) дій. 

Щодо особливостей закінчення досудового розслідування кримінальних 

проступків у формі дізнання то вони зазначені у ст. 301 КПК.  

У відповідності до ч. 2 ст. 301 КПК слідчий зобов’язаний у 

найкоротший строк, але не пізніше двадцяти п’яти днів після повідомлення 

особі про підозру, подати на затвердження прокурору один із зазначених 

процесуальних документів: 

1) проект рішення про закриття кримінального провадження; 

2) проект клопотання про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності; 

3) обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру; 

4) клопотання про продовження строку досудового розслідування з 

підстав, передбачених КПК. 

У разі необхідності прокурор має право самостійно оформити 

процесуальні названі вище документи. 

Закон встановлює певні особливості завершення дізнання порівняно з 

досудовим слідством. Так у відповідності до ст. 302 КПК, встановивши під 

час досудового розслідування (дізнання), що підозрюваний беззаперечно 

визнав свою винуватість, не оспорює встановлені досудовим розслідуванням 

обставини і згоден з розглядом обвинувального акта за його відсутності, а 

потерпілий не заперечує проти такого розгляду, прокурор має право надіслати 

до суду обвинувальний акт, в якому зазначає клопотання про його розгляд у 

спрощеному порядку без проведення судового розгляду в судовому засіданні. 



При цьому слідчий чи прокурор зобов’язаний роз’яснити 

підозрюваному, потерпілому зміст встановлених досудовим розслідуванням 

обставин, а також те, що у разі надання згоди на розгляд обвинувального акта 

у спрощеному порядку вони будуть позбавлені права оскаржувати вирок в 

апеляційному порядку з підстав розгляду провадження за відсутності 

учасників судового провадження, недослідження доказів у судовому засіданні 

або з метою оспорити встановлені досудовим розслідуванням обставини. Крім 

того, слідчий, прокурор зобов’язаний впевнитися у добровільності згоди 

підозрюваного та потерпілого на розгляд обвинувального акта у спрощеному 

провадженні. 

До обвинувального акта з клопотанням про його розгляд у спрощеному 

провадженні повинні бути додані: 

1) письмова заява підозрюваного, складена в присутності захисника, 

щодо беззаперечного визнання своєї винуватості, згоди із встановленими 

досудовим розслідуванням обставинами, ознайомлення з обмеженням права 

апеляційного оскарження згідно з частиною другою цієї статті та згоди з 

розглядом обвинувального акта у спрощеному провадженні; 

2) письмова заява потерпілого щодо згоди із встановленими досудовим 

розслідуванням обставинами, ознайомлення з обмеженням права 

апеляційного оскарження згідно з частиною другою цієї статті та згоди з 

розглядом обвинувального акта у спрощеному провадженні; 

3) матеріали досудового розслідування, у тому числі документи, які 

засвідчують беззаперечне визнання підозрюваним своєї винуватості. 

Територія України є доволі значною, тому в нашій державі існує ціла 

система органів досудового розслідування, які й призвані забезпечувати 

досудове розслідування кримінальних правопорушень, що вчиняються в 

країні. За наявності системи органів досудового розслідування виникає 

питання розподілу кримінальних проваджень між цими органами. Це 

важливе питання й вирішується за допомогою загального положення - 

підслідність (ст. 216 КПК). 

Підслідність - це сукупність встановлених законом ознак 

кримінального провадження, згідно з якими воно повинно бути здійснено 

тим чи іншим органом досудового розслідування. 

Види підслідності: 

1) Предметна або родова підслідність. У відповідності до предметної, 

або як її ще інколи називають родової, підслідності орган досудового 

розслідування визначається за кваліфікацією вчиненого кримінального 

правопорушення за відповідною статтею Кримінального кодексу України 

(КК України).  

Предметною вона називається тому, що предметом досудового 

розслідування є кримінальне правопорушення, кваліфіковане за відповідною 

статтею КК України (закону України про кримінальну відповідальність). 

Кримінальне правопорушення ще поділяють за його родом тобто 

кваліфікацією, тому інколи й називають таку підслідність родовою. 



За правилами предметної або родової підслідності досудове 

розслідування розподіляється між 3 органами досудового розслідування: між 

слідчими органів внутрішніх справ, слідчими органів безпеки та слідчими 

органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового 

законодавства. 

У відповідності до предметної або родової підслідності досудове 

розслідування слідчі органів внутрішніх справ здійснюють досудове 

розслідування більшості кримінальних правопорушень, передбачених 

законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до 

підслідності інших органів досудового розслідування (ч. 1 ст. 216 КПК). 

Слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідування злочинів, 

передбачених ст.ст. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 258, 258
1
, 258

2
, 258

3
, 

258
4
, 258

5
, 261, 265

1
, 305, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 359, 422, 436, 437, 438, 

439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 КК України (ч. 2 ст. 216 КПК). 

Слідчі органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового 

законодавства, здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених 

ст.ст. 204, 209, 212, 212
1
, 216, 219 КК України (ч. 3 ст. 216 КПК). 

2) Територіальна підслідність визначається місцем вчинення злочину. 

Більш детально це питання буде нами висвітлено під час розгляду загального 

положення досудового розслідування - місце проведення досудового 

розслідування (див. нижче у цій лекції). 

3) Персональна або спеціальна підслідність визначається 

характеристиками суб’єкта кримінального правопорушення, а вірніше його 

посадовим положенням. Досудове розслідування кримінальних 

правопорушень, вчинених службовими особами, які займають особливо 

відповідальне становище відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про 

державну службу», особами, посади яких віднесено до 1-3 категорій посад, 

суддями та працівниками правоохоронних органів здійснюється слідчими 

органів державного бюро розслідувань (ч. 4 ст. 216 КПК ). 

4) Підслідність за зв’язком справ. За правилами цієї підслідності 

кримінальні справи розподіляються між двома органами досудового 

розслідування: між слідчими органів безпеки та слідчими органів, що 

здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства. 

Так, якщо під час розслідування злочинів, передбачених статтями 328, 

329, 422 Кримінального кодексу України, будуть встановлені злочини, 

передбачені статтями 364, 365, 366, 367, 423, 424, 425, 426 Кримінального 

кодексу України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове 

розслідування, або іншою особою, якщо вони пов’язані із злочинами, 

вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони 

розслідуються слідчими органів безпеки (ч. 2 ст. 216 КПК). 

Якщо під час розслідування злочинів, передбачених статтями 204, 209, 

212, 212
1
, 216, 219 Кримінального кодексу України, що підслідні слідчим 

органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства 

будуть встановлені злочини, передбачені статтями 192, 200, 205, 222, 222
1
, 

358 Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої 



здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони 

пов’язані зі злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове 

розслідування, вони розслідуються слідчими органів, що здійснюють 

контроль за додержанням податкового законодавства (ч. 3 ст. 216 КПК). 

5) Альтернативна підслідність. Законодавцем розслідування ряду 

злочинів, передбачених статтями 209
1
, 384, 385, 386, 387, 388, 396 КК 

України не віднесено до підслідності жодного із органів досудового 

розслідування. За правилом визначення альтернативної підслідності 

розслідування цих злочинів провадиться тим органом, який виявив злочин і 

розпочав у зв’язку з цим досудове розслідування. Так, відповідно до ч. 5 ст. 

216 КПК у кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених 

статтями 209
1
, 384, 385, 386, 387, 388, 396 КК України досудове 

розслідування здійснюється слідчим того органу, до підслідності якого 

відноситься злочин, у зв’язку з яким почато досудове розслідування. 

6) Виключна підслідність. Її ще називають імперативна підслідність. 

Назва її походить від вольового імперативного рішення відповідного 

прокурора. Згідно з правилами цієї підслідності орган, який здійснюватиме 

досудове слідство, визначається рішенням відповідного прокурора.  

Так, відповідно до ч. 5 ст. 216 КПК якщо під час досудового 

розслідування буде встановлено інші злочини, вчинені особою, щодо якої 

ведеться досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов’язані зі 

злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, і 

які не підслідні тому органу, який здійснює у кримінальному провадженні 

досудове розслідування, то у разі неможливості виділення цих матеріалів в 

окреме провадження прокурор, який здійснює нагляд за досудовим 

розслідуванням, своєю постановою визначає підслідність всіх цих злочинів. 

Так само, відповідно до ч. 2 ст. 218 КПК якщо слідчому із заяви, 

повідомлення або інших джерел стало відомо про обставини, які можуть 

свідчити про кримінальне правопорушення, розслідування якого не віднесене 

до його компетенції, він проводить розслідування доти, доки прокурор не 

визначить іншу підслідність. 

Окрім того, відповідно до ч. 3 ст. 218 КПК якщо місце вчинення 

кримінального правопорушення невідоме або його вчинено за межами 

України, місце проведення досудового розслідування визначає відповідний 

прокурор з урахуванням місця виявлення ознак кримінального 

правопорушення, місця перебування підозрюваного чи більшості свідків, 

місця закінчення кримінального правопорушення або настання його 

наслідків тощо. 

Можна говорити про імперативну підслідність і в тому випадку, коли 

органи досудового розслідування самі не можуть визначити підслідність 

кримінального провадження і між цими органами виник у зв’язку з цим спір, 

то у відповідності до ч. 5 ст. 218 КПК спори про підслідність вирішує 

керівник органу прокуратури вищого рівня. 



Наступним загальним положенням досудового розслідування є 

об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування (ст. 217 

КПК). 

Розглядаючи це загальне положення, слід звернути увагу, що воно 

включає в себе два правила: перше з них – правило про об’єднання 

матеріалів досудового розслідування в одне провадження та друге – 

виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження. 

Традиційно у кримінально-процесуальному законі вони розглядаються як 

одне загальне положення. 

Почнемо з першого правила - об’єднання матеріалів досудового 

розслідування в одне провадження.  

Розглядаючи загальне положення початок досудового розслідування, 

ми з’ясували, що прокурор, слідчий зобов’язані в межах своєї компетенції 

розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього 

виявлення ознак кримінального правопорушення, іншими словами, по 

кожному окремому правопорушенню починається своє окреме провадження, 

мало того воно може бути розпочате, за загальним правилом, лише після 

внесення відомостей про нього (правопорушення) до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. А якщо два правопорушення, що внесені до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань, пов’язані між собою, то як бути в 

цьому випадку? Виходить, якщо одного й того ж свідка або підозрюваного 

необхідно допитати про цих двох правопорушеннях, то виходить, що таких 

допитів теж повинно бути два, але ж це не раціонально. Більш того, а якщо 

перше правопорушення, тягне за собою зміну кваліфікації другого 

правопорушення, то й виникає потреба розслідувати ці два правопорушення 

в одному кримінальному провадження. Ось, саме для цього законодавець й 

встановив таке правило, що такі провадження повинні бути об’єднані в одне 

провадження. 

Так, відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК, у разі необхідності в одному 

провадженні можуть бути об’єднані матеріали досудових розслідувань щодо 

декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального 

правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох 

кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, по 

яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що 

кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, 

вчинені однією особою (особами). 

Тут слід наголосити, що це правило не є обов’язком для слідчого чи 

прокурора, це лише їх право. Більш того кримінально-процесуальний закон 

(ч.2 ст. 217 КПК) встановлює заборону об’єднання в одне провадження 

матеріалів досудових розслідувань щодо кримінального проступку та щодо 

злочину. 

Стаття 510 КПК передбачає ще одну підставу для об’єднання 

кримінальних проваджень. Відповідно до цієї статті кримінальне 

провадження, яке здійснюється у загальному порядку, і кримінальне 

провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру 



можуть бути об’єднані в одне кримінальні провадження за наявності підстав, 

передбачених КПК. 

Перейдемо до другого правила - виділення кількох (двох і більше) 

кримінальних правопорушень в окреме провадження.  

Закон, а саме ч. 3 ст. 217 КПК, передбачає, що у разі необхідності 

матеріали досудового розслідування щодо одного або кількох кримінальних 

правопорушень можуть бути виділені в окреме провадження, якщо одна 

особа підозрюється у вчиненні кількох кримінальних правопорушень або дві 

чи більше особи підозрюються у вчиненні одного чи більше кримінальних 

правопорушень. 

Матеріали досудового розслідування не можуть бути виділені в окреме 

провадження, якщо це може негативно вплинути на повноту досудового 

розслідування та судового розгляду (ч. 4 ст. 217 КПК).  

Одну з підстав неможливості прийняття такого рішення наведено у ч. 5 

ст. 216 КПК, згідно якої, якщо під час досудового розслідування буде 

встановлено інші злочини, вчинені особою, щодо якої ведеться досудове 

розслідування, або іншою особою, якщо вони пов’язані зі злочинами, 

вчиненими особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, і які не 

підслідні тому органу, який здійснює у кримінальному провадженні досудове 

розслідування, то у разі неможливості виділення цих матеріалів в окреме 

провадження прокурор, який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, 

своєю постановою визначає підслідність всіх цих злочинів. 

Рішення про об’єднання чи виділення матеріалів досудового 

розслідування, у відповідності до ч. 5 ст. 217 КПК приймається прокурором 

мотивованою постановою, і таке рішення у відповідності до ч. 6 ст. 217 КПК 

не може бути оскаржене. 

Хотілося б наголосити на тому, що у разі якщо слідчий і прокурор під 

час досудового розслідування з об’єктивних чи суб’єктивних причин не 

виявили підстав для об’єднання чи виділення матеріалів кримінального 

провадження, у відповідності до ч. 1 ст. 334 КПК суд має право виправити 

таку помилку. Відповідно до цієї норми, матеріали кримінального 

провадження можуть об’єднуватися в одне провадження або виділятися в 

окреме провадження ухвалою суду, на розгляді якого вони перебувають, 

згідно з правилами, передбаченими ст. 217 КПК. 

У разі якщо на розгляд місцевого суду надійшли матеріали 

кримінального провадження щодо особи, стосовно якої цим судом вже 

здійснюється судове провадження, воно передається складу суду, що його 

здійснює, для вирішення питання про їх об’єднання (ч. 2 ст. 334 КПК). 

Для повноти з’ясування питання про виділення матеріалів 

кримінального провадження в окреме провадження, слід наголосити на тому, 

що закон зобов’язує слідчого, а точніше прокурора, виділити матеріали в 

окреме провадження у разі якщо таке провадження здійснюється щодо 

кількох осіб, які підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні одного або 

кількох кримінальних правопорушень, і згода щодо укладення угоди 

досягнута не з усіма підозрюваними чи обвинуваченими, угода може бути 



укладена з одним (кількома) з підозрюваних чи обвинувачених. Кримінальне 

провадження щодо особи (осіб), з якими досягнуто згоди, у відповідності до 

ч. 8 ст. 469 КПК підлягає виділенню в окреме провадження.  

Потерпілий та підозрюваний мають право на примирення, а слідчий і 

прокурор, у відповідності до ч. 7 ст. 469 КПК, зобов’язані проінформувати 

підозрюваного та потерпілого про їхнє право на примирення, роз’яснити 

механізм його реалізації та не чинити перешкод в укладенні угоди про 

примирення. 

Кожний потерпілий сподівається на захист своїх прав ще до судового 

розгляду та мають право на укладення угоди про примирення з 

підозрюваним, тому відповідно до ч. 8 ст. 469 КПК у разі якщо в 

кримінальному провадженні беруть участь кілька потерпілих від різних 

кримінальних правопорушень, і згода щодо укладення угоди про примирення 

досягнута не з усіма потерпілими, угода може бути укладена з одним 

(кількома) з потерпілих. Кримінальне провадження щодо особи (осіб), яка 

досягла згоди, підлягає виділенню в окреме провадження. 

Ще одна підстава до виділення матеріалів кримінального провадження 

передбачена ст. 494 КПК. Відповідно до цієї статті, якщо неповнолітній 

підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення разом із 

повнолітнім, повинна бути з’ясована можливість виділення в окреме цього 

кримінального провадження щодо неповнолітнього під час досудового 

розслідування. 

Стаття 510 КПК окрім підстави для об’єднання кримінальних 

проваджень, передбачає також і підстави до їх виділення в окреме 

провадження. Відповідно до цієї статті кримінальне провадження, яке 

здійснюється у загальному порядку, і кримінальне провадження щодо 

застосування примусових заходів медичного характеру можуть бути виділені 

в окремі кримінальні провадження за наявності підстав, передбачених КПК. 

Наступним загальним положенням досудового розслідування є місце 

проведення досудового розслідування (ст. 218 КПК). 

Стаття 218 КПК встановлює, що місцем досудового розслідування є 

місце вчинення кримінального правопорушення. Частина 1 цієї статті 

безальтернативно зазначає, що досудове розслідування здійснюється слідчим 

того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться 

місце вчинення кримінального правопорушення. Таким чином законодавець 

визначає обов’язок слідчого розпочати досудове розслідування на території 

органу де вчинено кримінальне правопорушення, це загальне правило щодо 

місця проведення досудового розслідування. Але у практичній діяльності не 

завжди заявник чи потерпілий має можливість звернутися до того слідчого, 

під юрисдикцією якого перебуває місце вчинення кримінального 

правопорушення. Наприклад, потерпілий виявив факт вчинення щодо нього 

кримінального правопорушення далеко від місця його вчинення і не має 

можливості звернення до правоохоронного органу за місцем вчинення 

кримінального правопорушення, саме для таких випадків чи подібних, 

законодавець передбачив, якщо слідчому із заяви, повідомлення або інших 



джерел стало відомо про обставини, які можуть свідчити про кримінальне 

правопорушення, розслідування якого не віднесене до його компетенції, він 

проводить розслідування доти, доки прокурор не визначить іншу підслідність 

(ч. 2 ст. 218 КПК). З цього виходить, що слідчий повинен повідомити 

прокурора про виявлення кримінального правопорушення і чекати рішення 

цього прокурора по направлення такого провадження для підслідністю. 

Практиці відомі випадки виявлення кримінального правопорушення, 

місце вчинення якого на початковому етапі чи й взагалі на протязі всього 

провадження встановити не вдається. У цьому випадку законодавець у ч. 3 

ст. 218 КПК вказує, якщо місце вчинення кримінального правопорушення 

невідоме або його вчинено за межами України, місце проведення досудового 

розслідування визначає відповідний прокурор з урахуванням місця 

виявлення ознак кримінального правопорушення, місця перебування 

підозрюваного чи більшості свідків, місця закінчення кримінального 

правопорушення або настання його наслідків тощо. 

Слід також зазначити, що на початку кожного розслідування слідчий 

перевіряє наявність вже розпочатих досудових розслідувань щодо того ж 

кримінального правопорушення. 

У разі якщо буде встановлено, що іншим слідчим органу досудового 

розслідування або слідчим іншого органу досудового розслідування 

розпочато кримінальне провадження щодо того ж кримінального 

правопорушення, слідчий передає слідчому, який здійснює досудове 

розслідування, наявні у нього матеріали та відомості, повідомляє про це 

прокурора, потерпілого або заявника та вносить відповідні відомості до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч. 4 ст. 218 КПК). 

У разі виникнення спору про підслідність досудового розслідування, то 

такі спори у відповідності до ч. 5 ст. 218 КПК, вирішує керівник органу 

прокуратури вищого рівня. 

Частина 6 ст. 218 КПК встановлює виключення із цього загального 

положення досудового розслідування. У відповідності до цієї статті, слідчий, 

прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі 

(розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу 

досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення 

такому органу досудового розслідування, який зобов’язаний її виконати. 

До загальних положень досудового розслідування належать також 

строки досудового розслідування (ст. 219 КПК). Це загальне положення 

досудового розслідування обумовлено засадою кримінального провадження - 

розумність строків (Глава 2 ст. 7 КПК ). Ця засада нами розглядалась у 

окремій лекції, але вона підлягає повторенню. Висвітлювати її в межах цієї 

лекції немає потреби, бо вона розглядалася окремо, тут лише слід зауважити, 

що ця засада деталізується чи конкретизується цим загальним положення 

досудового розслідування. 

Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК досудове розслідування повинно бути 

закінчено: 



1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у 

вчиненні кримінального проступку; 

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у 

вчиненні злочину. 

Розкриваючи зміст засади розумність строків, законодавець вказує на 

те, що досудове розслідування у строки встановленні КПК, у ряду випадків в 

силу певних причин не може бути закінчене, але встановлює критерії для 

визначення розумності строків кримінального провадження. Такими 

критеріями є: 

1) складність кримінального провадження, яка визначається з 

урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних 

правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки 

процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування 

тощо; 

2) поведінка учасників кримінального провадження; 

3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень. 

Допускаючи, що досудове розслідування з об’єктивних чи 

суб’єктивних причин не може бути закінчене у строки встановленні ч. 1 ст. 

219 КПК, законодавець передбачає, що у відповідності до ч. 2 ст. 219 КПК, 

строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, 

передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК. При цьому загальний строк 

досудового розслідування не може перевищувати: 

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 

кримінального проступку; 

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 

злочину невеликої або середньої тяжкості; 

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 

тяжкого або особливо тяжкого злочину. 

Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального 

провадження до дня її скасування слідчим суддею або винесення постанови 

про відновлення кримінального провадження не включається у строки, 

передбачені цією статтею. 

Законодавець, встановивши чітко визначені строки досудового 

розслідування припускає, що у реальному житті завершити досудове 

розслідування у такі строки не завжди можливо, тому визначив критерії 

розумності строків, назвав посадових осіб, які мають право продовжити 

строки досудового розслідування і встановив чітко визначений порядок 

продовження строку досудового розслідування (глава 24 § 4 КПК). 

Так, законодавець передбачив якщо внаслідок складності провадження 

неможливо закінчити досудове розслідування кримінального проступку 

(дізнання) у протягом 1 місяця з дня повідомлення особі про підозру у 

вчиненні кримінального проступку, цей строк може бути продовжений в 

межах строку, встановленого п.1 ч.2 ст.219 КПК, тобто в межах 2 місяців із 

дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, 

районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B2-17/paran601#n601


Якщо досудове розслідування злочину (досудове слідство) неможливо 

закінчити у 2 місячний строк, він може бути продовжений до 6 місяців із 

дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або 

середньої тяжкості; та 12 місяців із дня повідомлення особі про підозру у 

вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину: 

1) до трьох місяців - районним (міським) або іншим прирівняним до 

нього прокурором; 

2) до шести місяців - прокурором Автономної Республіки Крим, 

прокурором області, міст Києва і Севастополя чи прирівняним до них 

прокурором або їх заступниками; 

3) до дванадцяти місяців - Генеральним прокурором України чи його 

заступниками. 

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до 

трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності 

провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності 

провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності 

провадження (ч. 3 ст. 294 КПК). 

Продовження строку досудового розслідування кримінального 

правопорушення здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який 

здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього 

досудового розслідування (ч. 1 ст. 295 КПК). 

Частина 2 ст. 295 КПК встановлює певні вимоги до такого клопотання. 

Відповідно до цієї статті у клопотанні про продовження строку досудового 

розслідування зазначаються: 

1) прізвище, ім’я, по батькові підозрюваного; 

2) найменування (номер) кримінального провадження; 

3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального 

правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про 

кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 

4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 

5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує 

додаткового часу; 

6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 

7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних 

дій; 

8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше. 

Копія клопотання про продовження строку досудового розслідування, 

у відповідності до ч. 3 ст. 295 КПК, вручається слідчим або прокурором, що 

здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього 

досудового розслідування, підозрюваному та його захиснику не пізніше ніж 

за п’ять днів до дня подання клопотання прокурору, що уповноважений на 

розгляд питання про продовження строку досудового розслідування. 

Підозрюваний, його захисник мають право до подання клопотання про 

продовження строку досудового розслідування подати слідчому або 

прокурору, який ініціює це питання, письмові заперечення, які обов’язково 



долучаються до клопотання і разом з ним подаються прокурору, 

уповноваженому на його розгляд. 

Прокурор, уповноважений розглядати питання продовження строку 

досудового розслідування, зобов’язаний розглянути клопотання не пізніше 

трьох днів з дня його отримання, але в будь-якому разі до спливу строку 

досудового розслідування. 

Рішення прокурора про продовження строку досудового розслідування 

або про відмову у такому продовженні приймається у формі постанови. 

Законодавець у ст. 296 КПК вказує коли клопотання про продовження 

строку досудового розслідування підлягає задоволенню, а у ст. 287 КПК він 

вказує коли (за яких підстав) таке клопотання не підлягає задоволенню. 

Відповідно до ч. 1 ст. 296 КПК прокурор задовольняє клопотання та 

продовжує строк досудового розслідування, якщо переконається, що 

додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути 

використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення 

проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи 

завершені раніше з об’єктивних причин. 

Якщо прокурор задовольняє клопотання слідчого, прокурора, він 

визначає новий строк досудового розслідування. При цьому прокурор 

зобов’язаний визначити найкоротший строк, достатній для потреб 

досудового розслідування. 

У разі необхідності прокурор перед спливом продовженого строку може 

повторно звернутися з клопотанням про продовження строку досудового 

розслідування в такому ж порядку, але таке продовження можливе лише у 

межах строків, встановлених ч. 2 ст. 219 КПК тобто в межах 6 місяців із дня 

повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої 

тяжкості та в межах 12 місяців із дня повідомлення особі про підозру у 

вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину. 

Відмова у задоволенні клопотання про продовження строку досудового 

розслідування 

Відповідно до ч. 1 ст. 297 КПК прокурор відмовляє у задоволенні 

клопотання та продовженні строку досудового розслідування у разі, якщо 

слідчий, прокурор, який звернувся з клопотанням, не доведе наявність 

підстав, передбачених ч. 1 ст. 296 КПК
1
, а також, якщо досліджені під час 

вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх 

підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала 

підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до 

цієї події кримінального правопорушення. 

У разі відмови у продовженні строку досудового розслідування, 

прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення 
                                                           

1
 Прокурор, котрий розглядає клопотання про продовження строку досудового розслідування, 

повинен бути переконаним, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути 

використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови 

що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об’єктивних причин, тому слідчий у своєму 

клопотанні про продовження таких строків повинен навести переконливі обставини кримінального 

провадження, що обумовлюють необхідність продовження строку досудового розслідування. 



цього досудового розслідування, зобов’язаний протягом п’яти днів здійснити 

одну з дій, передбачених ч. 2 ст. 283 КПК тобто закрити кримінальне 

провадження; звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності; звернутися до суду з обвинувальним актом, 

клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру (ч. 2 ст. 297 КПК). 

До загальних положень досудового розслідування відноситься також 

правило про розгляд клопотань під час досудового розслідування (ст. 220 

КПК). 

Досудове розслідування повинно проводиться якісно та швидко, для 

цього законом передбачено прокурорський нагляд за досудовим 

розслідуванням, але ця гарантія якості розслідування діє лише з боку сторони 

обвинувачення. Стороні захисту законодавець також надає певні важелі 

впливу на якість досудового розслідування. Зрозуміло, сторона захисту не 

повинна пасивно спостерігати за досудовим розслідуванням, як сторона 

обвинувачення, наприклад, збирає лише обвинувальні докази та усуває з 

матеріалів досудового провадження факти, що можуть бути використані на 

користь сторони захисту, тому законодавець надає стороні захисту реальну 

можливість впливати на хід та результати досудового розслідування через 

можливість заявляти клопотання про проведення певних процесуальних дій 

або ухвалення певних процесуальних рішень. А щоб такі клопотання сторони 

захисту дійсно могли вплинути на хід досудового розслідування у 

відповідності до ч.1 ст. 220 КПК клопотання сторони захисту, потерпілого і 

його представника чи законного представника про виконання будь-яких 

процесуальних дій слідчий, прокурор зобов’язані розглянути в строк не 

більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності 

відповідних підстав. 

Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила 

клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання 

виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила 

клопотання, а у разі неможливості вручення з об’єктивних причин - 

надсилається їй ( ч. 2 ст. 220 КПК). 

Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його 

завершення (ст. 221 КПК) також віднесено до загальних положень 

досудового розслідування. 

Ми вже розглянули таке загальне положення досудового розслідування 

(розгляд клопотань під час досудового розслідування), згідно якого 

законодавець надає стороні захисту реальну можливість впливати на хід та 

результати досудового розслідування через можливість заявляти клопотання 

про проведення певних процесуальних дій або ухвалення певних 

процесуальних рішень. Але чи може сторона захисту заявити клопотання, 

якщо їй не відомий хід та результати певного етапу досудового 

розслідування? Відповідь на це питання буде однозначною, сторона захисту, 

не знаючи про хід розслідування, не зможе заявити клопотання. З метою 

надати можливість стороні захисту бути обізнаною про хід досудового 



розслідування, яке по суті є таємним для сторони захисту, законодавець й 

встановив правило, за яким сторона обвинувачення надає стороні захисту 

можливість ознайомитися з матеріалами розслідування. Таке правило й 

віднесено до загальних положень досудового розслідування - ознайомлення з 

матеріалами досудового розслідування до його завершення, що закріплено у 

ст. 221 КПК. 

Так, відповідно до ч.1 ст. 221 КПК слідчий, прокурор зобов’язаний за 

клопотанням сторони захисту, потерпілого надати їм матеріали досудового 

розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про 

застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії 

кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. 

Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, 

оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не 

допускається. 

Під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування особа, 

яка його здійснює, має право робити необхідні виписки та копії (ч.2 ст. 221 

КПК). Це дає можливість стороні захисту використати такі матеріали для 

побудови своїх версій чи використовувати у суді як докази. Окрім того 

виготовлені копії матеріалів розслідування дають можливість стороні захисту 

обмірковувати хід розслідування та планувати свої дії, наприклад, укласти 

угоду з прокурором чи з потерпілим тощо. 

Надаючи можливість стороні захисту ознайомиться з матеріалами 

досудового розслідування до його завершення, законодавець подбав про те 

щоб урівняти сторони досудового провадження в можливостях, а разом з тим 

подумав і над тим щоб відомості досудового розслідування, які стають 

відомими більшому колу осіб не були розголошені та не зашкодили іншим 

особам та досудовому розслідуванню. Для цього встановлене загальне 

положення досудового розслідування - недопустимість розголошення 

відомостей досудового розслідування (ст. 222 КПК). 

Згідно цим правилом (загальним положенням), відомості досудового 

розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора 

і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим (ч. 1 ст. 222 КПК). 

У необхідних випадках, в порядку передбаченому ч. 2 ст. 222 КПК, 

слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового 

розслідування, у зв’язку з участю в ньому, про їх обов’язок не розголошувати 

такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей 

досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, 

встановлену законом. 

До загальних положень досудового розслідування слід віднести й 

вимогу щодо мови, на якій здійснюється досудове розслідування. 

Відповідно до ч. 1 ст. 29 КПК кримінальне провадження здійснюється 

державною мовою. Сторона обвинувачення, слідчий суддя та суд складають 

процесуальні документи державною мовою. 



Особа повідомляється про підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення державною мовою або будь-якою іншою мовою, якою вона 

достатньо володіє для розуміння суті підозри у вчиненні кримінального 

правопорушення. 

Слідчий суддя, суд, прокурор, слідчий забезпечують учасникам 

кримінального провадження, які не володіють чи недостатньо володіють 

державною мовою, право давати показання, заявляти клопотання і подавати 

скарги, виступати в суді рідною або іншою мовою, якою вони володіють, 

користуючись у разі необхідності послугами перекладача. 

 

ВИСНОВКИ ПО 2 ПИТАННЮ: 

Систему загальних положень складають: 

o початок досудового розслідування (ст. 214 КПК); 

o досудове розслідування злочинів і кримінальних проступків (ст. 215 

КПК); 

o підслідність (ст. 216 КПК); 

o об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування (ст. 217 

КПК); 

o місце проведення досудового розслідування (ст. 218 КПК); 

o строки досудового розслідування (ст. 219 КПК); 

o розгляд клопотань під час досудового розслідування (ст. 220 КПК); 

o ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його 

завершення (ст. 221 КПК); 

o недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування 

(ст. 222 КПК); 

o державна мова кримінального провадження. 

 

ВИСНОВКИ ПО ЛЕКЦІЇ: 

1. Загальні положення досудового розслідування - це встановлені 

законом (гл. 19 КПК) і обумовлені засадами (принципами) кримінального 

провадження правила, що виражають характерні особливості досудового 

розслідування, як стадії кримінального провадження, і визначають найбільш 

суттєві вимоги, що пред’являються до порядку провадження процесуальних 

дій і прийняття процесуальних рішень та цій стадії. 

2. Система загальних положень досудового розслідування складається 

з таких правил: 

o початок досудового розслідування (ст. 214 КПК); 

o досудове розслідування злочинів і кримінальних проступків (ст. 215 

КПК); 

o підслідність (ст. 216 КПК); 

o об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування (ст. 217 

КПК); 

o місце проведення досудового розслідування (ст. 218 КПК); 

o строки досудового розслідування (ст. 219 КПК); 

o розгляд клопотань під час досудового розслідування (ст. 220 КПК); 



o ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його 

завершення (ст. 221 КПК); 

o недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування 

(ст. 222 КПК). 

 

 

 

 

 

ТЕМА 3. 

  ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ТА УМОВИ 

 ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

1. Поняття слідчих (розшукових) дій та їх система  

2. Загальні правила провадження слідчих (розшукових) дій 

3. Характеристика слідчих (розшукових) дій  
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Метою лекції є формування у курсантів основ знань поняття «слідчі 

(розшукові) дії», їхньої системи, підстав і процесуального порядку 

провадження.  

 

ВСТУП 

 

У відповідності до частини 1 ст. 223 Кримінального процесуального 

кодексу України (далі – Новий КПК) слідчими (розшуковими) діями є дії, 

спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих 

доказів у конкретному кримінальному провадженні. Окрім слідчих 

(розшукових) дій існують й інші дії (вони іменуються засобами), що мають 

своєю спрямованістю – отримання доказів, але головним засобом отримання 

та перевірки вже наявних у органів розслідування фактичних даних є слідчі 

(розшукові) дії.  

Важливість даної теми для майбутніх працівників органів досудового 

слідства і оперативних підрозділів (підрозділів досудового слідства, 

кримінальної міліції і міліції громадської безпеки) полягає у тому, що 

працівники усіх зазначених підрозділів мають право і зобов`язані провадити 

слідчі (розшукові) дії, тому з’ясувати сутність слідчих (розшукових) дій та 

негласних слідчих (розшукових) дій, знати їх систему та порядок 

провадження для майбутніх правоохоронців є вкрай важливим.  



І. ПИТАННЯ 

ПОНЯТТЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ТА ЇХ СИСТЕМА 

 

Починаючи розгляд першого питання, слід зауважити, що попередники 

чинного КПК доволі розповсюджено та багато разів вживали термін «слідчі 

дії», але офіційного, або як кажуть, легального його тлумачення не давали. 

Чинний КПК, на відміну від своїх попередників, чітко дає визначення 

поняття «слідчі (розшукові) дії». Так, частина 1 статті 223 нового КПК 

зазначає: «Слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання 

(збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному 

кримінальному провадженні». 

В КПК у назву поняття слідчі дії включено слово «розшукові», хоча у 

визначені законодавець не змінив його розуміння, як пізнавальних засобів. У 

зв’язку з цим виникає питання - з якою метою змінено назву? Чи не 

змінилася сутність цих засобів пізнання? Важко дати відповідь на це питання 

коли його не містить новий КПК.  

Для розв’язання цього питання звернемося до науковців, які приймали 

участь у підготовці нового КПК. За словами члена робочої групи 

Національної комісії по підготовці нового КПК Л.М. Лобойка, перед цією 

групою стояло завдання реформувати кримінально-процесуальне 

законодавство таким чином, щоб розірвати «ланцюг», яким у доказуванні 

сковані органи кримінального переслідування і суд, та визначити 

останній суб’єктом який має право збирати докази. У зв’язку тим, що 

доказами не можуть бути дані, отримані органами розслідування на 

досудовому провадженні, тому ці ж органи не повинні й наділятися 

повноваженнями проводити дії направленні на збирання і/або перевірку 

доказів у справі, тобто на проведення слідчих дій. Разом з тим, органи 

досудового розслідування проводять досудове розслідування під час, якого 

збирають фактичні дані або відомості про них. Таку інформацію зазначені 

органи збирають та перевіряють у ході слідчих (розшукових) дій, ось чому 

КПК містить термін «слідчі (розшукові) дії» замість терміну «слідчі дії», що 

містився у КПК. 

Підводячи підсумок, можна сказати, що слідчі (розшукові) дії 

отримали таку назву через те, що в ході їх проведення не збираються докази, 

а збираються лише відомості про фактичні дані, тобто здійснюється розшук. 

Тут можна було б говорити про назву «розшукові дії», ця назва, можливо у 

такому випадку, більше підходила по їх суті, але законодавець, 

підкреслюючи спрямованість їх на збирання саме фактичних даних, які у 

підсумку будуть оцінені судом як докази, назвав їх «слідчі (розшукові) дії». 

Метою такої назви, ще й послужило те, що законодавець, називаючи їх 

«слідчі (розшукові) дії» відмежував їх від оперативно-розшукової діяльності, 

яка спрямована лише на збирання інформації про фактичні дані. 

Говорячи про слідчі (розшукові) дії, слід звернути увагу на те, що КПК 

поділяє слідчі (розшукові) дії на дві великі групи: 

1. Слідчі (розшукові) дії та  



2. Негласні слідчі (розшукові) дії. 

Негласні слідчі (розшукові) дії будуть розглянуті у спеціальній лекції 

цієї навчальної дисципліни.  

Систему слідчих (розшукових) дій складають:  

1. Допит (ст.ст. 224-227 КПК); 

2. Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб (ч. 9 ст.224 

КПК); 

3. Пред’явлення особи для впізнання (ст. 228 КПК)  

4. Пред’явлення речей для впізнання (ст. 229 КПК) 

5. Пред’явлення трупа для впізнання (ст.ст. 230-231 КПК) 

6. Проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під час 

досудового розслідування (ст.ст. 232-233 КПК) 

7. Обшук (ст. ст. 234- 236 КПК) 

8. Огляд (ст. 237 КПК) 

9. Огляд трупа (ст. 238 нового КПК) 

10. Огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією (ст. 239 КПК) 

11. Слідчий експеримент (ст. 240 КПК) 

12. Освідування особи (Ст. 241 КПК) 

13. Проведення експертизи (Ст.ст. 242 - 244 КПК) 

14. Отримання зразків для експертизи (Стаття 245 КПК). 

Не обов’язково у кожній кримінальній справі повинні проводитися всі 

слідчі (розшукові) дії, передбачені законом. Слідчий чи прокурор має право 

вибору слідчої (розшукової) дії в залежності від ситуації розслідування. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

 

1. 1. КПК чітко дає визначення поняття «слідчі (розшукові) дії». 

Частина 1 статті 223 КПК зазначає: «Слідчі (розшукові) дії є діями, 

спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих 

доказів у конкретному кримінальному провадженні».  

2. КПК поділяє слідчі (розшукові) дії на дві великі групи: 

Слідчі (розшукові) дії та  

Негласні слідчі (розшукові) дії. 

3. Систему слідчих (розшукових) дій складають: Допит; Одночасний 

допит двох чи більше вже допитаних осіб; Пред’явлення особи для 

впізнання; Пред’явлення речей для впізнання; Пред’явлення трупа для 

впізнання; Проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під час 

досудового розслідування; Обшук; Огляд; Огляд трупа; Огляд трупа, 

пов’язаний з ексгумацією; Слідчий експеримент; Освідування особи; 

Проведення експертизи; Отримання зразків для експертизи. 

 

 

 

 

 



ІІ. ПИТАННЯ 

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРОВАДЖЕННЯ 

 СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

 

Будь-які процесуальні дії під час кримінального судочинства 

здійснюються лише за правилами, які встановлені КПК (процесуальний 

порядок). Таке правило стосується й проведення слідчих (розшукових) дій. У 

нормах КПК передбачено підстави та процесуальний порядок здійснення 

кожної слідчої (розшукової) дії, які мають певні особливості. Але є і загальні 

правила провадження, які стосуються кожної слідчої (розшукової) дії. 

Загальні правила провадження слідчих (розшукових) дій - обумовлені 

принципами кримінального процесу і сформульовані в нормах, належних до 

інституту слідчих дій, положення, що розповсюджують свій вплив на 

порядок провадження кожної з дій, що входить до їхньої системи, і є 

обов’язковими для виконання посадовими особами державних органів, які 

здійснюють провадження у кримінальній справі. 

До числа загальних правил провадження слідчих (розшукових) дій 

належать: 

1. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність 

достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети. 

2. КПК зобов’язує прокурора вжити належних заходів для забезпечення 

присутності під час проведення слідчої (розшукової) дії осіб, чиї права та 

законні інтереси можуть бути обмежені. Перед проведенням слідчої 

(розшукової) дії особам, які беруть у ній участь, роз’яснюються їх права і 

обов’язки, передбачені цим Кодексом, а також відповідальність, встановлена 

законом. 

3. Не допускається проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час (з 

22 до 6 години), за винятком невідкладних випадків, коли затримка в їх 

проведенні може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення 

чи втечі підозрюваного. 

4. У разі отримання під час проведення слідчої (розшукової) дії доказів, 

які можуть вказувати на невинуватість особи у вчиненні кримінального 

правопорушення, слідчий, прокурор зобов’язаний провести відповідну слідчу 

(розшукову) дію в повному обсязі, долучити складені процесуальні документи 

до матеріалів досудового розслідування та надати їх суду у випадку звернення 

з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів 

медичного чи виховного характеру або клопотанням про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності. 

5. Слідча (розшукова) дія, що здійснюється за клопотанням сторони 

захисту, потерпілого, проводиться за участю особи, яка її ініціювала, та (або) 

її захисника чи представника, крім випадків, коли через специфіку слідчої 

(розшукової) дії це неможливо або така особа письмово відмовилася від участі 

в ній. 

Під час проведення такої слідчої (розшукової) дії присутні особи, що її 

ініціювали, мають право ставити питання, висловлювати свої пропозиції, 



зауваження та заперечення щодо порядку проведення відповідної слідчої 

(розшукової) дії, які заносяться до протоколу. 

6. Слідчий, прокурор зобов’язаний запросити не менше двох 

незаінтересованих осіб (понятих) для: пред’явлення особи, трупа чи речі для: 

- впізнання,  

- огляду трупа, в тому числі пов’язаного з ексгумацією,  

- слідчого експерименту,  

- освідування особи.  

Винятками є випадки застосування безперервного відеозапису ходу 

проведення відповідної слідчої (розшукової) дії. Поняті можуть бути 

запрошені для участі в інших процесуальних діях, якщо слідчий, прокурор 

вважатиме це за доцільне. 

З обов’язковою участю не менше двох понятих (незалежно від 

застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) 

дії) проводяться: 

- обшук житла чи іншого володіння особи; 

- огляд житла чи іншого володіння особи; 

- обшук особи. 

Існують правила щодо залучення понятих. Так, понятими не можуть 

бути потерпілий, родичі підозрюваного, обвинуваченого і потерпілого, 

працівники правоохоронних органів, а також особи, заінтересовані в 

результатах кримінального провадження. 

Зазначені особи (поняті) можуть бути допитані під час судового 

розгляду як свідки проведення відповідної слідчої (розшукової) дії. 

7. Слідчі (розшукові) дії не можуть проводитися після закінчення 

строків досудового розслідування, крім їх проведення за дорученням суду у 

випадках, передбачених частиною третьою статті 333 КПК. Будь-які слідчі 

(розшукові) або негласні слідчі (розшукові) дії, проведені з порушенням цього 

правила, є недійсними, а встановлені внаслідок них докази - недопустимими. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

1. Загальні правила провадження слідчих (розшукових) дій та 

негласних слідчих (розшукових ) дій обумовлені засадами кримінального 

процесу. 

2. Більшість загальних правил провадження слідчих (розшукових) дій 

та негласних слідчих (розшукових ) дій спрямовані на забезпечення прав 

їхніх учасників. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ІІІ. ПИТАННЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ  

 

Допит (ст. 224 КПК). Слідчою (розшуковою) дією, що проводиться 

найчастіше є допит. КПК не дає визначення допиту, але прогалину 

законодавства усувають вчені. На думку абсолютної більшості дослідників 

допитом є слідча (розшукова) дія, в процесі якої уповноважена особа, яка 

проводить допит отримує від допитуваної особи словесну інформацію про 

обставини події кримінального правопорушення та інші факти, які мають 

значення для встановлення істини і забезпечення правильного застосування 

закону.  

Допит під час досудового провадження поділяється на такі види: 

1. Допит: 

- свідка,  

- потерпілого,  

- підозрюваного, 

- обвинуваченого, 

- експерта.  

Примітка: За загальним правилом допит обвинуваченого проводиться у 

суді, бо у відповідності до ч. 2 ст. 42 Нового КПК обвинуваченим (підсудним) 

є особа, обвинувальний акт щодо якої переданий до суду в порядку, 

передбаченому ст. 291 КПК, але ч.2 ст. 95 КПК, передбачає, що 

підозрюваний, обвинувачений, потерпілий мають право давати показання під 

час досудового розслідування та судового розгляду. Цю норму можна 

тлумачити так, що обвинувачений та інші учасники кримінального процесу, 

про який йдеться у цій нормі, можуть бути допитані, як під час досудового 

розслідування, так і у суді.  

2. Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. 

3. Допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в 

судовому засіданні. 

4. Допит малолітньої або неповнолітньої особи.  

5. Допит у режимі відео конференції (у дистанційному досудовому 

провадженні). 

Взагалі закон чітко не відповідає на питання, хто може бути допитаний і 

при цьому вказує лише коло осіб які не можуть бути допитані, тому можна 

припустити, що допитаний у кримінальному провадженні може будь-хто. Так, 

відповідно до ч. 7 ст. 223 КПК поняті, які приймали участь у проведенні 

освідування особи, слідчого експерименту тощо, можуть бути допитані під 

час судового розгляду як свідки проведення відповідної слідчої (розшукової) 

дії.  

Щодо заборони допиту, то законодавець забороняє допит певної 

категорії осіб. Так, у відповідності до ч. 9 ст. 224 КПК у кримінальних 

провадженнях щодо злочинів проти статевої свободи та статевої 



недоторканості особи, а також щодо злочинів, вчинених із застосуванням 

насильства або погрозою його застосування, одночасний допит двох чи 

більше вже допитаних осіб для з’ясування причин розбіжностей в їхніх 

показаннях не може бути проведений за участю малолітнього або 

неповнолітнього свідка чи потерпілого разом з підозрюваним. 

Окрім того у відповідності до ч. 8 ст. 224 КПК, особа має право не 

відповідати на запитання з приводу тих обставин, щодо надання яких є пряма 

заборона у законі (таємниця сповіді, лікарська таємниця, професійна таємниця 

захисника, таємниця нарадчої кімнати тощо) або які можуть стати підставою 

для підозри, обвинувачення у вчиненні нею, близькими родичами чи членами 

її сім’ї кримінального правопорушення, а також щодо службових осіб, які 

виконують негласні слідчі (розшукові) дії, та осіб, які конфіденційно 

співпрацюють із органами досудового розслідування. 

Допит під час досудового провадження здійснює слідчий або прокурор, 

а допит свідка чи потерпілого під час досудового розслідування в судовому 

засіданні здійснює слідчий суддя. 

За загальним правилом, кожний свідок допитується окремо, без 

присутності інших свідків, але під час проведення будь-якої слідчої 

(розшукової) дії, у тому числі й під час допиту, мають право бути 

присутніми особи, які ініціювали проведення такого допиту (наприклад 

захисник підозрюваного, який заявив таке клопотання). Такі особи мають 

право ставити питання, висловлювати свої пропозиції, зауваження та 

заперечення щодо порядку проведення відповідної слідчої (розшукової) дії, 

які заносяться до протоколу. 

Допит малолітньої або неповнолітньої особи проводиться у присутності 

законного представника, педагога або психолога, а за необхідності – лікаря 

(ч.1 ст. 226 КПК). 

Щодо терміну проведення допиту, то він не може продовжуватися без 

перерви понад дві години, а в цілому - понад вісім годин на день. 

Фіксація результатів допиту. Закон чітко не вказує на те, що 

результати допиту заносяться до протоколу, як це зроблено, наприклад, при 

пред’явленні особи для впізнання, але опосередковано законодавець 

наголошує на тому, що результати допиту заносяться до протоколу. Так, у ч.6 

ст. 223 КПК зазначено: «Під час проведення такої слідчої (розшукової) дії 

присутні особи, яка її ініціювали, мають право ставити питання, 

висловлювати свої пропозиції, зауваження та заперечення щодо порядку 

проведення відповідної слідчої (розшукової) дії, які заносяться до 

протоколу». З цього й виходить, що під час будь-якої слідчої (розшукової) дії 

складається протокол. Окрім того на цьому наголошується й у ч.1 та ч.2 ст. 

104 КПК, де сказано, що у випадках, передбачених КПК, хід і результати 

проведення процесуальної дії фіксуються у протоколі. 

Частина 9 ст.232 КПК передбачає, що хід і результати слідчої 

(розшукової) дії, проведеної у режимі відеоконференції, фіксуються за 

допомогою технічних засобів відеозапису. Тут також слід наголосити, що ч.11 

ст. 232 КПК передбачає проведення ще й опитування. Чи є це видом допиту, 



чи попереднім допитом, чи передумова допиту, чи його різновидом важко 

сказати. Сам факт розташування норми, що регламентує можливість 

проведення такого опитування в одній статті з регламентацією допиту у 

режимі відеоконференції, вказує на те, що опитування можна віднести до 

різновидів допиту. Так, ч.11 ст. 232 КПК зазначає, що слідчий, прокурор з 

метою забезпечення оперативності кримінального провадження має право 

провести у режимі відео- або телефонної конференції опитування особи, яка 

через знаходження у віддаленому від місця проведення досудового 

розслідування місці, хворобу, зайнятість або з інших причин не може без 

зайвих труднощів вчасно прибути до слідчого, прокурора. 

За результатами опитування, проведеного у режимі відео- або 

телефонної конференції, слідчий, прокурор складає рапорт, у якому зазначає 

дату та час опитування, дані про особу опитуваного, ідентифікаційні ознаки 

засобу зв’язку, що використовувався опитуваним, а також обставини, які були 

ним повідомлені. За необхідності опитування фіксується за допомогою 

технічних засобів аудіо- чи відеозапису. 

У випадку фіксування процесуальної дії під час досудового 

розслідування за допомогою технічних засобів про це зазначається у 

протоколі. 

Якщо за допомогою технічних засобів фіксується допит, текст показань 

може не вноситися до відповідного протоколу за умови, що жоден з 

учасників процесуальної дії не наполягає на цьому. У такому разі у протоколі 

зазначається, що показання зафіксовані на носії інформації, який додається 

до нього. Тому можна сказати, що протокол є основним засобом фіксації 

результатів допиту, а додатковими засобами є фотозйомка, аудіо- та/або 

відеозапис. Так, відповідно до ч.5 ст. 224 КПК зазначено: «Під час допиту 

може застосовуватися фотозйомка, аудіо- та/або відеозапис». 

Процесуальний порядок допиту законодавцем виписано доволі 

складно і має свої особливості у залежності від видів допиту. Так, у 

відповідності до ст. 224 КПК перед допитом встановлюється особа, 

роз’яснюються її права, а також порядок проведення допиту. У разі допиту 

свідка він попереджається про кримінальну відповідальність за відмову 

давати показання і за давання завідомо неправдивих показань, а потерпілий - 

за давання завідомо неправдивих показань. За необхідності до участі в допиті 

залучається перекладач.  

У разі відмови підозрюваного відповідати на запитання, давати 

показання особа, яка проводить допит, зобов’язана його зупинити одразу 

після отримання такої заяви. 

Допитувана особа має право використовувати під час допиту власні 

документи і нотатки, якщо її показання пов’язані з будь-якими обчисленнями 

та іншими відомостями, які важко зберегти в пам’яті. 

За бажанням допитуваної особи вона має право викласти свої 

показання власноручно. За письмовими показаннями особи їй можуть бути 

поставлені додаткові запитання. 



Щодо одночасного допиту двох і більше осіб, то на початку такого 

допиту встановлюється, чи знають викликані особи одна одну і в яких 

стосунках вони перебувають між собою. Свідки попереджаються про 

кримінальну відповідальність за відмову від давання показань і за давання 

завідомо неправдивих показань, а потерпілі - за давання завідомо 

неправдивих показань. 

Викликаним особам по черзі пропонується дати показання про ті 

обставини кримінального провадження, для з’ясування яких проводиться 

допит, після чого слідчим, прокурором можуть бути поставленні запитання. 

Особи, які беруть учать у допиті, їх захисники чи представники мають право 

ставити одна одній запитання, що стосуються предмета допиту. 

Оголошення показань, наданих учасниками допиту на попередніх 

допитах, дозволяється лише після давання ними показань. 

У кримінальних провадженнях щодо злочинів проти статевої свободи 

та статевої недоторканості особи, а також щодо злочинів, вчинених із 

застосуванням насильства або погрозою його застосування, одночасний 

допит двох чи більше вже допитаних осіб для з’ясування причин 

розбіжностей в їхніх показаннях не може бути проведений за участю 

малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпілого разом з 

підозрюваним. 

У разі необхідності допитати свідка чи потерпілого у судовому 

засіданні до направлення матеріалів досудового провадження до суду то 

такий допит проводиться у порядку, передбаченому ст. 225 КПК. У 

відповідності до цієї статті, у виняткових випадках, пов’язаних із 

необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового 

розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров’я свідка 

чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть 

унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність 

показань, сторона кримінального провадження має право звернутися до 

слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в 

судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже 

допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у 

судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого 

свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з 

дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду. 

Неприбуття сторони, що була належним чином повідомлена про місце 

та час проведення судового засідання, для участі в допиті особи за 

клопотанням протилежної сторони не перешкоджає проведенню такого 

допиту в судовому засіданні. 

Допит особи згідно з положеннями цієї статті може бути також 

проведений за відсутності сторони захисту, якщо на момент його проведення 

жодній особі не повідомлено про підозру у цьому кримінальному 

провадженні. 

Для допиту тяжко хворого свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування може бути проведено виїзне судове засідання. 



При ухваленні судового рішення за результатами судового розгляду 

кримінального провадження суд може не врахувати докази, отримані в 

порядку, передбаченому цією статтею, лише навівши мотиви такого рішення. 

Суд під час судового розгляду має право допитати свідка, потерпілого, 

який допитувався відповідно до правил цієї статті, зокрема у випадках, якщо 

такий допит проведений за відсутності сторони захисту або якщо є 

необхідність уточнення показань чи отримання показань щодо обставин, які 

не були з’ясовані в результаті допиту під час досудового розслідування. 

З метою перевірки правдивості показань свідка, потерпілого та 

з’ясування розбіжностей з показаннями, наданими в порядку, передбаченому 

цією статтею, вони можуть бути оголошені при його допиті під час судового 

розгляду. 

Допит малолітньої або неповнолітньої особи проводиться у порядку 

передбаченому ст. 226 КПК. Такий допит відповідно до цієї статті 

проводиться у присутності законного представника, педагога або психолога, 

а за необхідності - лікаря. 

Допит малолітньої або неповнолітньої особи не може продовжуватися 

без перерви понад одну годину, а загалом - понад дві години на день. 

Особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, роз’яснюється 

обов’язок про необхідність давання правдивих показань, не попереджуючи 

про кримінальну відповідальність за відмову від давання показань і за 

завідомо неправдиві показання. 

До початку допиту особам, зазначеним у частині першій цієї статті, 

роз’яснюється їхній обов’язок бути присутніми при допиті, а також право 

заперечувати проти запитань та ставити запитання. 

При проведенні будь-яких слідчих (розшукових) дій, допиту в тому 

числі, за участю малолітньої або неповнолітньої особи забезпечується участь 

законного представника, педагога або психолога, а за необхідності - лікаря. 

До початку такого допиту чи будь-якої слідчої (розшукової) дії у 

відповідності до ст. 227 КПК законному представнику, педагогу, психологу 

або лікарю роз’яснюється їхнє право за дозволом ставити уточнюючі 

запитання малолітній або неповнолітній особі. 

У виняткових випадках, коли участь законного представника може 

завдати шкоди інтересам малолітнього або неповнолітнього свідка, 

потерпілого, слідчий, прокурор за клопотанням малолітнього або 

неповнолітнього чи з власної ініціативи має право обмежити участь 

законного представника у виконанні окремих слідчих (розшукових) дій або 

усунути його від участі у кримінальному провадженні та залучити замість 

нього іншого законного представника. 

 

Пред’явлення для впізнання (ст.ст. 228, 229, 230, 231 КПК).  

Пред’явлення для впізнання — це слідча (розшукова) дія, суть якої 

полягає у пред’явленні раніш допитаній особі об’єктів (особи, предмета, 

трупа тощо) з метою встановлення їх тотожності, схожості чи відмінності з 



тими об’єктами, які така особа спостерігала у зв’язку з обставинами, 

розслідуваної події.  

Пред’явлення для впізнання поділяється на такі види: 

1. Пред’явлення особи для впізнання (ст. 228 Нового КПК); 

2. Пред’явлення речей для впізнання (ст. 229 Нового КПК);  

3. Пред’явлення для впізнання речі в одному екземплярі (ч. 3 ст. 229 

Нового КПК); 

4. Пред’явлення трупа для впізнання (ст. 230 Нового КПК);  

5. Пред’явлення особи чи речей для впізнання у режимі 

відеоконференції (ст. 232 Нового КПК); 

6. Пред’явлення особи для впізнання в умовах, коли особа, яку 

пред’являють для впізнання, не бачить і не чує особи, яка впізнає, тобто поза 

її візуальним та аудіоспостереженням (ч. 4 ст. 228 Нового КПК); 

7. Пред’явлення для впізнання за фотознімками чи матеріалами 

відеозапису (ч. 6 ст. 228 Нового КПК). 

Впізнання під час досудового розслідування проводиться слідчим або 

прокурором. 

 

Фіксація. У відповідності до ст. 231 Нового КПК пред’явлення для 

впізнання фіксується у протоколі, який складається згідно з вимогами ст. 104 

Нового КПК. Такий протокол складається з: 

1) вступної частини, яка повинна містити відомості про: 

o місце, час проведення та назву процесуальної дії; 

o особу, яка проводить процесуальну дію (прізвище, ім’я, по 

батькові, посада); 

o всіх осіб, які присутні під час проведення процесуальної дії 

(прізвища, імена, по батькові, дати народження, місця проживання); 

o інформацію про те, що особи, які беруть участь у процесуальній 

дії, заздалегідь повідомлені про застосування технічних засобів фіксації, 

характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які 

застосовуються при проведенні процесуальної дії, умови та порядок їх 

використання; 

2) описової частини, яка повинна містити відомості про: 

o послідовність дій; 

o отримані в результаті процесуальної дії відомості, важливі для 

цього кримінального провадження, в тому числі виявлені та/або надані речі і 

документи; 

3) заключної частини, яка повинна містити відомості про: 

o вилучені речі і документи та спосіб їх ідентифікації; 

o спосіб ознайомлення учасників зі змістом протоколу; 

o зауваження і доповнення до письмового протоколу з боку 

учасників процесуальної дії. 

Окрім того у такому протоколі докладно зазначаються ознаки, за якими 

особа впізнала особу, річ чи труп, або зазначається, за сукупністю яких саме 

ознак особа впізнала особу, річ чи труп. 



У разі проведення пред’явлення для впізнання згідно з правилами, 

передбаченими ч. 5 і ч. 6 ст. 228 Нового КПК, у протоколі, крім відомостей, 

передбачених цією статтею, обов’язково зазначається, що пред’явлення для 

впізнання проводилося в умовах, коли особа, яка пред’явлена для впізнання, 

не бачила і не чула особи, яка впізнає, а також вказуються всі обставини і 

умови проведення такого пред’явлення для впізнання. У такому разі анкетні 

дані особи, яка впізнає, до протоколу не вносяться і не долучаються до 

матеріалів досудового розслідування. 

Якщо проводилося фіксування ходу слідчої (розшукової) дії технічними 

засобами, до протоколу додаються фотографії осіб, речей чи трупа, що 

пред’являлися для впізнання, матеріали відеозапису. У разі якщо 

пред’явлення для впізнання проводилося в умовах, коли особа, яку 

пред’явили для впізнання, не бачила і не чула особи, яка впізнає, всі 

фотографії, матеріали відеозаписів, за якими може бути встановлена особа, 

яка впізнавала, зберігаються окремо від матеріалів досудового розслідування. 

Частина 8 ст. 228 Нового КПК передбачає, що при пред’явленні особи 

для впізнання можуть бути залучені спеціалісти для фіксування впізнання 

технічними засобами, психологи, педагоги та інші спеціалісти.  

У відповідності до ч. 9 ст. 232 Нового КПК хід і результати 

пред’явлення для впізнання, проведеного у режимі відеоконференції, 

фіксуються за допомогою технічних засобів відеозапису. 

Пред’явлення особи для впізнання (Ст. 228 Нового КПК). 

Перед тим, як пред’явити особу для впізнання, слідчий, прокурор 

попередньо з’ясовує, чи може особа, яка впізнає, впізнати цю особу, опитує її 

про зовнішній вигляд і прикмети цієї особи, а також про обставини, за яких 

вона бачила цю особу, про що складає протокол. Якщо особа заявляє, що вона 

не може назвати прикмети, за якими впізнає особу, проте може впізнати її за 

сукупністю ознак, у протоколі зазначається, за сукупністю яких саме ознак 

вона може впізнати особу. Забороняється попередньо показувати особі, яка 

впізнає, особу, яка повинна бути пред’явлена для впізнання, та надавати інші 

відомості про прикмети цієї особи. 

Особа, яка підлягає впізнанню, пред’являється особі, яка впізнає, разом 

з іншими особами тієї ж статі, яких має бути не менше трьох і які не мають 

різких відмінностей у віці, зовнішності та одязі. Перед тим як пред’явити 

особу для впізнання, їй пропонується у відсутності особи, яка впізнає, зайняти 

будь-яке місце серед інших осіб, які пред’являються. 

Особі, яка впізнає, пропонується вказати на особу, яку вона має 

впізнати, і пояснити, за якими ознаками вона її впізнала. 

З метою забезпечення безпеки особи, яка впізнає, впізнання може 

проводитися в умовах, коли особа, яку пред’являють для впізнання, не бачить 

і не чує особи, яка впізнає, тобто поза її візуальним та аудіоспостереженням. 

Про умови проведення такого впізнання та його результати зазначається в 

протоколі. Про результати впізнання повідомляється особа, яка пред’являлася 

для впізнання. 



При пред’явленні особи для впізнання особі, щодо якої згідно з Новим 

КПК вжито заходів безпеки, відомості про особу, взяту під захист, до 

протоколу не вносяться і зберігаються окремо. 

За необхідності впізнання може провадитися за фотознімками, 

матеріалами відеозапису з додержанням вимог, зазначених у частинах першій 

і другій ст. 228 Нового КПК. Проведення впізнання за фотознімками, 

матеріалами відеозапису виключає можливість у подальшому пред’явленні 

особи для впізнання. 

Фотознімок з особою, яка підлягає впізнанню, пред’являється особі, яка 

впізнає, разом з іншими фотознімками, яких повинно бути не менше трьох. 

Фотознімки, що пред’являються, не повинні мати різких відмінностей між 

собою за формою та іншими особливостями, що суттєво впливають на 

сприйняття зображення. Особи на інших фотознімках повинні бути тієї ж 

статі і не повинні мати різких відмінностей у віці, зовнішності та одязі з 

особою, яка підлягає впізнанню. 

Матеріали відеозапису з зображенням особи, яка підлягає впізнанню, 

можуть бути пред’явлені лише за умови зображення на них не менше 

чотирьох осіб, які повинні бути тієї ж статі і не повинні мати різких 

відмінностей у віці, зовнішності та одязі з особою, яка підлягає впізнанню. 

За правилами цієї статті може здійснюватися пред’явлення особи для 

впізнання за голосом або ходою, при цьому впізнання за голосом повинно 

здійснюватися поза візуальним контактом між особою, що впізнає, та 

особами, які пред’явлені для впізнання. 

Пред’явлення речей для впізнання. 

Перед тим, як пред’явити для впізнання річ, слідчий, прокурор або 

захисник спочатку запитує в особи, яка впізнає, чи може вона впізнати цю річ, 

опитує про ознаки цієї речі і обставини, за яких вона цю річ бачила, про що 

складається протокол. Якщо особа заявляє, що вона не може назвати ознаки, 

за якими впізнає річ, проте може впізнати її за сукупністю ознак, особа, яка 

проводить процесуальну дію, зазначає це у протоколі. Забороняється 

попередньо показувати особі, яка впізнає, річ, яка повинна бути пред’явлена 

для впізнання, та надавати інші відомості про її прикмети. 

Річ, що підлягає впізнанню, пред’являється особі, яка впізнає, в числі 

інших однорідних речей одного виду, якості і без різких відмінностей у 

зовнішньому вигляді, у кількості не менше трьох. Особі, яка впізнає, 

пропонується вказати на річ, яку вона впізнає, і пояснити, за якими ознаками 

вона її впізнала. 

Якщо інших однорідних речей не існує, особі, яка впізнає, пропонується 

пояснити, за якими ознаками вона впізнала річ, яка їй пред’являється в 

одному екземплярі. 

Пред’явлення трупа для впізнання (Стаття 230 Нового КПК). 

Пред’явлення трупа для впізнання здійснюється з додержанням вимог, 

передбачених ч. 1 і ч.8 ст. 228 Нового КПК. Так, у відповідності до ч. 1 ст. 228 

Нового КПК перед тим, як пред’явити труп для впізнання, слідчий, прокурор 

попередньо з’ясовує, чи може особа, яка впізнає, впізнати труп особи, опитує 
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її про зовнішній вигляд і прикмети трупу цієї особи, а також про обставини, за 

яких вона бачила особу, труп якої пред’являється для впізнання, про що 

складає протокол. Якщо особа заявляє, що вона не може назвати прикмети, за 

якими впізнає труп, проте може впізнати його за сукупністю ознак, у 

протоколі зазначається, за сукупністю яких саме ознак вона може впізнати 

труп.  

При пред’явленні трупу для впізнання можуть бути залучені 

спеціалісти для фіксування впізнання технічними засобами, психологи, 

педагоги та інші спеціалісти (ч.8 ст. 228 Нового КПК). 

У відповідності до ст. 232 Нового КПК впізнання осіб чи речей під час 

досудового розслідування можуть бути проведені у режимі відеоконференції 

при трансляції з іншого приміщення (дистанційне досудове розслідування) у 

випадках: 

1) неможливості безпосередньої участі певних осіб у досудовому 

провадженні за станом здоров’я або з інших поважних причин; 

2) необхідності забезпечення безпеки осіб; 

3) проведення допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, 

потерпілого; 

4) необхідності вжиття таких заходів для забезпечення оперативності 

досудового розслідування; 

5) наявності інших підстав, визначених слідчим, прокурором, слідчим 

суддею достатніми. 

Рішення про здійснення дистанційного досудового розслідування 

приймається слідчим, прокурором. У разі, якщо сторона кримінального 

провадження чи потерпілий заперечує проти здійснення дистанційного 

досудового розслідування, слідчий, прокурор, слідчий суддя може прийняти 

рішення про його здійснення лише вмотивованою постановою (ухвалою), 

обґрунтувавши в ній прийняте рішення. Рішення про здійснення 

дистанційного досудового розслідування, в якому дистанційно перебуватиме 

підозрюваний, не може бути прийняте, якщо він проти цього заперечує. 

Використання у дистанційному досудовому розслідуванні технічних 

засобів і технологій повинно забезпечувати належну якість зображення і 

звуку, а також інформаційну безпеку. Учасникам пред’явлення для впізнання 

повинна бути забезпечена можливість ставити запитання і отримувати 

відповіді осіб, які беруть участь у слідчій (розшуковій) дії дистанційно, 

реалізовувати інші надані їм процесуальні права та виконувати процесуальні 

обов’язки, передбачені Новим КПК. 

Впізнання осіб чи речей у дистанційному досудовому провадженні 

здійснюється згідно з правилами, передбаченими ст.ст. 228, 229 Нового КПК. 

Якщо особа, яка братиме участь у досудовому розслідуванні 

дистанційно згідно з рішеннями слідчого чи прокурора, знаходиться у 

приміщенні, розташованому на території, яка перебуває під юрисдикцією 

органу досудового розслідування, або на території міста, в якому він 

розташований, службова особа цього органу досудового розслідування 

зобов’язана вручити такій особі пам’ятку про її процесуальні права, 



перевірити її документи, що посвідчують особу, та перебувати поряд з нею до 

закінчення пред’явлення для впізнання. 

Якщо особа, яка братиме участь у досудовому розслідуванні 

дистанційно згідно з рішеннями слідчого чи прокурора, знаходиться у 

приміщенні, розташованому поза територією, яка перебуває під юрисдикцією 

органу досудового розслідування, або поза територією міста, в якому він 

розташований, слідчий, прокурор своєю постановою доручає в межах 

компетенції органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу, що здійснює 

контроль за дотриманням податкового законодавства, органу державного 

бюро розслідувань, на території юрисдикції якого перебуває така особа, 

службова особа цього органу досудового розслідування зобов’язана вручити 

такій особі пам’ятку про її процесуальні права, перевірити її документи, що 

посвідчують особу, та перебувати поряд з нею до закінчення слідчої 

(розшукової) дії. Копія постанови може бути надіслана електронною поштою, 

факсимільним або іншим засобом зв’язку. Службова особа органу, що 

отримав доручення, за погодженням зі слідчим, прокурором, що надав 

доручення, зобов’язана в найкоротший строк організувати виконання 

зазначеного доручення. 

Якщо особа, яка буде брати участь у досудовому розслідуванні 

дистанційно, утримується в установі попереднього ув’язнення або установі 

виконання покарань, дії, передбачені частиною п’ятою цієї статті, 

здійснюються службовою особою такої установи. 

Обшук (Ст. 234 Нового КПК). 

Обшук — це слідча (розшукова) дія, що полягає у примусовому 

обстеженні приміщення або інших місць з метою відшукати й вилучити 

знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші 

предмети і документи, що мають значення для встановлення істини у 

кримінальному проваджені чи забезпечення цивільного позову. Обшук 

проводиться також у випадку, коли є достатні дані про те, що в певному 

приміщенні або місці знаходяться розшукувані особи, а також трупи чи 

тварини. 

Види обшуку. 

Законом спеціально не виділяються види обшуку, але аналіз норм 

Нового КПК дає підстави говорити, що обшук поділяється на два види: 

1. Обшук житла чи іншого володіння особи; 2. Обшук приміщень та 

інших об’єктів. 

Особистий обшук або обшук особи спеціально не виділяється у законі і, 

навіть, не називається обшуком та не відноситься до слідчих (розшукових) 

дій, а іменується тимчасовим вилученням майна (Глава 16 ст.ст. 167-169 

Нового КПК). Тимчасове вилучення майна, у відповідності до ст. 168 Нового 

КПК може бути проведено кожним, хто законно затримав особу. Під кожним, 

законодавець має на увазі будь-якого громадянина чи то просто фізичну 

особу, тому тимчасове вилучення майна й не відноситься до слідчих 

(розшукових) дій.  



Про обшук особи, законодавець говорить лише у ч. 5 ст. 236 Нового 

КПК, регламентуючи порядок виконання ухвали про дозвіл на обшук житла 

чи іншого володіння особи. У відповідності до цієї норми, за рішенням 

слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в 

житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони 

переховують при собі предмети або документи, які мають значення для 

кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами 

тієї ж статі. 

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про 

обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя 

кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його 

вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. 

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. 

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з 

прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним 

клопотанням, яке повинно містити відомості про: 

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний 

номер; 

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку 

з розслідуванням якого подається клопотання; 

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням 

статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 

4) підстави для обшуку; 

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого 

володіння особи, де планується проведення обшуку; 

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у 

фактичному володінні якої воно знаходиться; 

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. 

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів 

та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи 

клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо 

кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. 

Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за 

участю слідчого або прокурора. 

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо 

прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 

1) було вчинено кримінальне правопорушення; 

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового 

розслідування; 

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть 

бути доказами під час судового розгляду; 

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в 

клопотанні житлі чи іншому володінні особи. 

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння 

особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, у відповідності 



до ч. 1 ст. 235 Нового КПК, надає право проникнути до житла чи іншого 

володіння особи лише один раз (ст. 235 Нового КПК). 

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння 

особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, 

передбачених Новим КПК, а також містити відомості про: 

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня 

постановлення ухвали; 

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого 

володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у 

фактичному володінні якої воно знаходиться; 

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. 

Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії. 

Стаття 236 Нового КПК передбачає, що ухвала про дозвіл на обшук 

житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи 

прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений 

потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники 

кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що 

потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має 

право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для 

забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та 

законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. 

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого 

судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним 

заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не 

вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку. 

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє 

житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі 

повинна бути пред’явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор має 

право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення 

та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих 

вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність. 

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали 

повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. 

При цьому слідчий, прокурор зобов’язаний забезпечити схоронність майна, 

що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу 

до нього сторонніх осіб. 

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, 

необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи 

прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи 

іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують 

при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального 

провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі. 



Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати 

закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, 

відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, 

зазначених у частині третій цієї статті. 

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, 

фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти 

графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи 

окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і 

документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, 

які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх 

відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які 

не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в 

ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які 

вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. 

Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї 

слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню 

до протоколу обшуку. 

Фіксація обшуку.  

Фіксування обшуку, як інших слідчих (розшукових) дій здійснюється у 

протоколі, додатках до протоколу та із застосуванням технічних засобів 

фіксування (Глава 5 ст.ст. 103-107 Нового КПК). 

Огляд. 

Визначення поняття огляду не наводиться у Новому КПК, але 

враховуючи визначення, наведене Л.М. Лобойком, можна сказати, що огляд 

— це слідча (розшукова) дія, в ході якої виявляються, безпосередньо 

сприймаються, оцінюються і фіксуються стан, властивості та ознаки 

матеріальних об’єктів з метою отримання фактичних даних, що мають 

значення встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. 

Метою огляду є виявлення та фіксація відомостей щодо обставин 

вчинення кримінального правопорушення. 

Види огляду. 

У відповідності до ст. 237 Нового КПК огляд поділяється на такі види: 

1. Огляд місцевості. 

2. Огляд приміщення.  

3. Огляд речей. 

4. Огляд документів. 

5. Огляд житла чи іншого володіння особи. 

6. Огляд трупа (ст. 238 Нового КПК). 

7. Огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією (ст. 239 Нового КПК). 

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з 

правилами, що передбачені у Новому КПК для обшуку житла чи іншого 

володіння особи. 

Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, 

захисник, законний представник та інші учасники кримінального 

провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують 



спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити 

спеціалістів. 

Особи, у присутності яких здійснюється огляд, при проведенні цієї 

слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню 

до протоколу огляду. 

При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і 

документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, 

вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному 

огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у 

проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити 

неможливо або їх огляд пов’язаний з ускладненнями, вони тимчасово 

опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх 

остаточні огляд і опечатування. 

Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити 

місце огляду до його закінчення та вчинювати будь-які дії, що заважають 

проведенню огляду. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену 

законом відповідальність. 

При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений 

спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи 

відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення 

оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати 

і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального 

провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню 

незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі 

та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, 

вважаються тимчасово вилученим майном. 

Огляд трупа 

Огляд трупа слідчим, прокурором проводиться за обов’язкової участі 

судово-медичного експерта або лікаря, якщо вчасно неможливо залучити 

судово-медичного експерта. 

Огляд трупа може здійснюватися одночасно з оглядом місця події, 

житла чи іншого володіння особи з додержанням правил Нового КПК про 

огляд житла чи іншого володіння особи. 

Після огляду труп підлягає обов’язковому направленню для 

проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. 

Труп підлягає видачі лише з письмового дозволу прокурора і тільки 

після проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини 

смерті. 

Огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією 

Ексгумація трупа здійснюється за постановою прокурора. Виконання 

постанови покладається на службових осіб органів місцевого 

самоврядування. Слово ексгумація походить від двох слів: «екс», що означає 

– бувший і «гумус» - земля, тому його слід тлумачити, як викопування, а 

вірніше спеціальна процедура викопування трупа. 



Труп виймається з місця поховання за присутності судово-медичного 

експерта та оглядається з додержанням правил статті 238 Нового КПК. Після 

проведення ексгумації і необхідних досліджень поховання здійснюється в 

тому самому місці з приведенням могили в попередній стан. 

Під час ексгумації судово-медичним експертом можуть бути вилучені 

зразки тканини і органів або частини трупа, необхідні для проведення 

експертних досліджень. 

У разі необхідності труп може бути доставлений до відповідного 

експертного закладу для проведення експертизи. 

Під час ексгумації трупа з поховання можуть бути вилучені речі, які 

мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. 

Про проведену слідчу (розшукову) дію складається протокол, у якому 

зазначається все, що було виявлено, у тій послідовності, в якій це 

відбувалося, і в тому вигляді, у якому спостерігалося під час проведення 

слідчої (розшукової) дії. Якщо при ексгумації вилучалися речі та об’єкти для 

досліджень, про це зазначається в протоколі. До протоколу додаються 

матеріали вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапису, плани і 

схеми, графічні зображення, відбитки та зліпки. 

Фіксація огляду.  

Фіксування огляду здійснюється аналогічно фіксації обшуку, як інших 

слідчих (розшукових) дій здійснюється у протоколі, додатках до протоколу 

та із застосуванням технічних засобів фіксування (Глава 5 ст.ст. 103-107 

Нового КПК). 

Освідування особи (Ст. 241 Нового КПК). 

Освідування — це слідча (розшукова) дія, що полягає в огляді тіла 

живої людини з метою виявлення і засвідчення в матеріалах кримінального 

провадження особливих прикмет особи або слідів злочину. 

Освідування, можна сказати, є різновидом огляду, але у зв’язку з тим, 

що об’єктом такого огляду є тіло живої людини, тому такий огляд 

проводиться за особливою процедурою та особливим ставленням до гідності 

особи й відокремлений законодавцем в окремий вид слідчої (розшуковї) дії. 

Слідчий, прокурор здійснює освідування підозрюваного, свідка чи 

потерпілого для виявлення на їхньому тілі слідів кримінального 

правопорушення або особливих прикмет, якщо для цього не потрібно 

проводити судово-медичну експертизу. 

Освідування здійснюється на підставі постанови прокурора та, за 

необхідності, за участю судово-медичного експерта або лікаря. Освідування, 

яке супроводжується оголенням освідуваної особи, здійснюється особами тієї 

ж статі, за винятком його проведення лікарем і за згодою особи, яка 

освідується. Слідчий, прокурор не вправі бути присутнім при освідуванні 

особи іншої статі, коли це пов’язано з необхідністю оголювати особу, що 

підлягає освідуванню. 

Перед початком освідування особі, яка підлягає освідуванню, 

пред’являється постанова прокурора. Після цього особі пропонується 



добровільно пройти освідування, а в разі її відмови освідування проводиться 

примусово. 

При освідуванні не допускаються дії, які принижують честь і гідність 

особи або небезпечні для її здоров’я. За необхідності здійснюється фіксування 

наявності чи відсутності на тілі особи, яка підлягає освідуванню, слідів 

кримінального правопорушення або особливих прикмет шляхом 

фотографування, відеозапису чи інших технічних засобів. Зображення, 

демонстрація яких може розглядатись як образлива для освідуваної особи, 

зберігаються в опечатаному вигляді і можуть надаватися лише суду під час 

судового розгляду. 

Фіксація.  

Про проведення освідування складається протокол згідно з вимогами ст. 

104 Нового КПК. Особі, освідування якої проводилося примусово, надається 

копія протоколу освідування. 

Слідчий експеримент (Стаття 240 Нового КПК). 

Законодавець, як і відносно інших слідчих (розшукових) дій, так і щодо 

слідчого експерименту не дає легального визначення. На думку 

Л.М. Лобойка, слідчий експеримент це слідча (розшукова) дія, яка 

провадиться з метою перевірки й уточнення результатів допиту свідка, 

потерпілого, підозрюваного чи обвинуваченого або даних, одержаних при 

провадженні огляду та інших слідчих дій.  

У теорії ця дія розділяється на 3 види: 1) слідчий експеримент, що 

проводиться у формі експериментальних дій; 2) слідчий експеримент, що 

проводиться у формі перевірки та уточнення показань на місці; 3) слідчий 

експеримент, що проводиться в житлі чи іншому володінні особи. 

З метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для 

встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий, прокурор 

має право провести слідчий експеримент шляхом відтворення дій, обстановки, 

обставин певної події, проведення необхідних дослідів чи випробувань. 

За необхідності слідчий експеримент може проводитися за участю 

спеціаліста. Під час проведення слідчого експерименту можуть проводитися 

вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складатися плани і 

схеми, виготовлятися графічні зображення, відбитки та зліпки, які додаються 

до протоколу. 

До участі в слідчому експерименті можуть бути залучені підозрюваний, 

потерпілий, свідок, захисник, представник. 

Проведення слідчого експерименту допускається за умови, що при 

цьому не створюється небезпека для життя і здоров’я осіб, які беруть у ньому 

участь, чи оточуючих, не принижуються їхні честь і гідність, не завдається 

шкода. 

Слідчий експеримент, що проводиться в житлі чи іншому володінні 

особи, здійснюється лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, 

або на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з 

прокурором, або прокурора, яке розглядається в порядку, передбаченому цим 



Кодексом, для розгляду клопотань про проведення обшуку в житлі чи іншому 

володінні особи. 

Про проведення слідчого експерименту слідчий, прокурор складає 

протокол згідно з вимогами ст. 104 Нового КПК. Крім того, у протоколі 

докладно викладаються умови і результати слідчого експерименту. 

Експертиза (Ст. 242 Нового КПК).  

Експертиза — це слідча (розшукова) дія, змістом якої є дослідження за 

зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого 

судді чи суду для вирішення питання, що потребують спеціальних знань, 

котре провадиться експертом чи експертами, і завершується висновком. 

Підстави проведення експертизи 

Експертиза проводиться експертом за зверненням сторони 

кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо 

для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, 

необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для 

з’ясування питань права. 

Слідчий або прокурор зобов’язаний обов’язково звернутися до експерта 

для проведення експертизи щодо: 

1) встановлення причин смерті; 

2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 

3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, 

які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 

4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання 

про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим 

способом неможливо отримати ці відомості; 

5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних 

провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 КК України. 

Примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної 

експертизи здійснюється лише за ухвалою слідчого судді, суду. 

Порядок залучення експерта (ст. 243 Нового КПК). 

Сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для 

проведення експертизи, або за власною ініціативою чи за клопотанням 

сторони захисту чи потерпілого. 

Сторона захисту має право самостійно залучати експертів на договірних 

умовах для проведення експертизи, у тому числі обов’язкової. 

Експерт може бути залучений слідчим суддею за клопотанням сторони 

захисту у випадках та в порядку, передбачених статтею 244 Нового КПК. 

У відповідності до ст. 244 Нового КПК у разі відмови слідчого, 

прокурора в задоволенні клопотання сторони захисту про залучення експерта 

особа, яка заявила відповідне клопотання, має право звернутися з 

клопотанням про залучення експерта до слідчого судді. 

У такому клопотанні сторони захисту зазначається: 

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку 

з яким подається клопотання; 



2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням 

статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 

3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання; 

4) експерт, якого необхідно залучити, або експертна установа, якій 

необхідно доручити проведення експертизи; 

5) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік 

питань, які необхідно поставити перед експертом. 

До клопотання також додаються: 

1) копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання; 

2) копії документів, які підтверджують неможливість самостійного 

залучення експерта стороною захисту. 

Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах 

територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не 

пізніше п’яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала 

клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її 

неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її 

участь визнана слідчим суддею обов’язковою. 

Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання 

вимог частини другої цієї статті, повертає його особі, яка його подала, про що 

постановляє ухвалу. 

Під час розгляду клопотання слідчий суддя має право за клопотанням 

учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи 

дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення клопотання. 

Слідчий суддя за результатами розгляду клопотання має право своєю 

ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або 

експертам, якщо особа, яка звернулася з клопотанням, доведе, що: 

1) для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального 

провадження, необхідне залучення експерта, проте сторона обвинувачення не 

залучила його або на вирішення залученого стороною обвинувачення 

експерта були поставлені запитання, що не дозволяють дати повний та 

належний висновок з питань, для з’ясування яких необхідне проведення 

експертизи, або існують достатні підстави вважати, що залучений стороною 

обвинувачення експерт внаслідок відсутності у нього необхідних знань, 

упередженості чи з інших причин надасть або надав неповний чи 

неправильний висновок; 

2) вона не може залучити експерта самостійно через відсутність коштів 

чи з інших об’єктивних причин. 

До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи 

включаються запитання, поставлені перед експертом особою, яка звернулася з 

відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали 

запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, 

якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не 

мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі. 

При задоволенні клопотання про залучення експерта слідчий суддя у 

разі необхідності має право за клопотанням особи, яка звернулася з 



клопотанням про залучення експерта, вирішити питання про отримання 

зразків для експертизи відповідно положень статті 245 Нового КПК. 

Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за 

клопотанням якої він був залучений. 

Отримання зразків для експертизи 

У разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи, у 

відповідності до ст. 245 Нового КПК, вони відбираються стороною 

кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за 

клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо 

проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення 

здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом. 

Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з 

положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (ст.ст. 160-166 

Нового КПК). 

Відбирання біологічних зразків у особи здійснюється за правилами, 

передбаченими ст. 241 Нового КПК. У разі відмови особи добровільно надати 

біологічні зразки слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального 

провадження, що розглядається в порядку, передбаченому статтями 160-166 

Нового КПК, має право дозволити слідчому, прокурору (або зобов’язати їх, 

якщо клопотання було подано стороною захисту) здійснити відбирання 

біологічних зразків примусово. 

 

Висновки з третього питання: 

Допит це слідча (розшукова) дія, в процесі якої уповноважена особа, 

яка проводить допит отримує від допитуваної особи словесну інформацію 

про обставини події кримінального правопорушення та інші факти, які мають 

значення для встановлення істини і забезпечення правильного застосування 

закону. 

Пред’явлення для впізнання — це слідча (розшукова) дія, суть якої 

полягає у пред’явленні раніш допитаній особі об’єктів (особи, предмета, 

трупа тощо) з метою встановлення їх тотожності, схожості чи відмінності з 

тими об’єктами, які така особа спостерігала у зв’язку з обставинами, 

розслідуваної події.  

Обшук — це слідча (розшукова) дія, що полягає у примусовому 

обстеженні приміщення або інших місць з метою відшукати й вилучити 

знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші 

предмети і документи, що мають значення для встановлення істини у справі 

чи забезпечення цивільного позову. 

Огляд — це слідча (розшукова) дія, в ході якої виявляються, 

безпосередньо сприймаються, оцінюються і фіксуються стан, властивості та 

ознаки матеріальних об’єктів з метою отримання фактичних даних, що 

мають значення встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. 

Освідування — це слідча (розшукова) дія, що полягає в огляді тіла 

живої людини з метою виявлення і засвідчення в матеріалах кримінального 

провадження особливих прикмет особи або слідів злочину. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B1-17/ed20120413/paran215#n215


Слідчий експеримент це слідча (розшукова) дія, яка провадиться з 

метою перевірки й уточнення результатів допиту свідка, потерпілого, 

підозрюваного чи обвинуваченого або даних, одержаних при провадженні 

огляду та інших слідчих дій. 

Експертиза — це слідча (розшукова) дія, змістом якої є дослідження за 

зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого 

судді чи суду для вирішення питання, що потребують спеціальних знань, 

котре провадиться експертом чи експертами, і завершується висновком. 

 

ВИСНОВКИ ПО ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Новий КПК чітко дає визначення поняття «слідчі (розшукові) дії». 

Частина 1 статті 223 нового КПК зазначає: «Слідчі (розшукові) дії є діями, 

спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих 

доказів у конкретному кримінальному провадженні».  

2. Новий КПК поділяє слідчі (розшукові) дії на дві великі групи: 

Слідчі (розшукові) дії та  

Негласні слідчі (розшукові) дії. 
3. Систему слідчих (розшукових) дій за новим КПК складають: 

Допит; Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб; Пред’явлення 

особи для впізнання; Пред’явлення речей для впізнання; Пред’явлення трупа 

для впізнання; Проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під 

час досудового розслідування; Обшук; Огляд; Огляд трупа; Огляд трупа, 

пов’язаний з ексгумацією; Слідчий експеримент; Освідування особи; 

Проведення експертизи; Отримання зразків для експертизи. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення даної теми рекомендується особливу увагу 

звернути на питання щодо процесуальної характеристики слідчих 

(розшукових) дій і зокрема на оформлення результатів їх провадження 

(глава 5 Нового КПК та спеціальні статті). 

Доцільно буде повторити положення ч. 7 ст. 223 КПК щодо участі 

понятих під час провадження слідчих (розшукових) дій. 

З`ясувати які слідчі (розшукові) дії провадяться без постанови, а які 

за постановою слідчого, прокурора чи слідчого судді. 

Не зайвим буде ознайомлення із положеннями Нового КПК у частині 

регламентації слідчих (розшукових) дій, зокрема тих із них, що 

провадяться з дозволу прокурора і за рішенням слідчого судді. 

 

 

 

 

 



ТЕМА 4. 

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ 

НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

1. Поняття негласних слідчих (розшукових) дій та їх система  

2. Загальні правила провадження негласних слідчих (розшукових) дій 

3. Характеристика негласних слідчих (розшукових) дій  
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Метою лекції є формування у курсантів основ знань із поняття «негласні 

слідчі (розшукові) дії», їхньої системи та підстав і процесуального порядку 

провадження.  

 

ВСТУП 

 

У відповідності до ч.1 ст. 246 Нового КПК негласні слідчі (розшукові) 

дії - це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи 

проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, 

передбачених КПК. Окрім негласних слідчих (розшукових) дій існують й 

інші дії, які входять до поняття засоби пізнання, що мають своєю 

спрямованістю – отримання доказів. Негласні слідчі (розшукові) дії є 

специфічними, відмінними від інших пізнавальних дій, бо найбільше 

втручаються у охоронювані Конституцією права громадян та є особливими 

засобами пізнання, що максимально наближені до ОРД, окрім того рішення 

про їх проведення приймається одним суб’єктом кримінально-процесуальної 

діяльності, а проводить їх, як правило, у більшості випадків, інший суб’єкт 

такої діяльності.  



Важливість даної теми для майбутніх працівників органів досудового 

слідства і оперативних підрозділів полягає у тому, що працівники усіх 

зазначених підрозділів тим чи іншим чим причетні до проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій, тому з’ясувати сутність негласних слідчих 

(розшукових) дій, знати їх систему та порядок провадження для майбутніх 

правоохоронців є вкрай важливим.  

 

 

І ПИТАННЯ 

ПОНЯТТЯ НЕГЛАСНИХ 

СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ТА ЇХ СИСТЕМА 

 

На попередній лекції ми з’ясували, поняття «Слідчі (розшукові) дії», 

яке визначено як дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів або 

перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні 

та поділяє їх на дві великі групи: 

3. Слідчі (розшукові) дії та  

4. Негласні слідчі (розшукові) дії. 
Якщо сутність слідчих (розшукових) дій ми з’ясували, то слід також 

з’ясувати, що являють собою негласні слідчі (розшукові) дії. 

Слід зазначити, що кримінальне судочинство є гласною (відкритою) 

діяльністю для суспільства, але з цього правила є винятки, які обумовлені 

необхідністю збереження від розголосу інформації яка була встановлена під 

час кримінального судочинства з метою забезпечення повного, швидкого та 

неупередженого розслідування і судового розгляду.  

До таких винятків відносяться підстави та процесуальний порядок 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій. У відповідності до ч.1 ст. 

246 КПК негласні слідчі (розшукові) дії - це різновид слідчих (розшукових) 

дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають 

розголошенню, за винятком випадків, передбачених КПК. 

Аналізуючи зазначене визначення можливо виділити основні 

відмінності негласних слідчих (розшукових) дій від гласних: 

1. Про факт проведення негласної слідчої (розшукової) дії не 

повідомляється особа, у відношенні якої вона проводиться. У свою чергу це 

обмежує особу, стосовно якої проводиться негласна слідча (розшукова) дія, 

оскаржити її відразу ж після її проведення, заявляти клопотання про 

повторне її проведення, заявляти відводи і таке інше. Зазначені процесуальні 

дії можуть бути здійснені лише після повідомлення про проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії згідно ст. 253 КПК. 

2.  Методи (тобто систематизована сукупність дій, які потрібно 

здійснити для проведення негласної слідчої (розшукової) дії) проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії не підлягають розголошенню. 

 

Система негласних слідчих (розшукових) дій. 

КПК розділяє негласні слідчі (розшукові) дії на два види: 



1. Негласні слідчі розшукові дії пов’язані з втручанням у приватне 

спілкування (ст. ст. 258 – 266 КПК); 

2. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій. 

 

До першого виду віднесено наступні негласні слідчі (розшукові) дії: 

1. Втручання у приватне спілкування (ст. 258 КПК). Різновидами 

втручання в приватне спілкування є: 

а) аудіо-, відеоконтроль особи; 

б) арешт, огляд і виїмка кореспонденції; 

в) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; 

г) зняття інформації з електронних інформаційних систем (ч. 4 ст. 258 

КПК); 

2. Аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 260 КПК); 

3. Накладення арешту на кореспонденцію (ст. 261 КПК); 

4. Огляд і виїмка кореспонденції (ст. 262 КПК); 

5. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 

КПК); 

6. Зняття інформації з електронних інформаційних систем (ст. 264 

КПК); 

7. Дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних 

засобів (ст. 266 КПК); 

 

До другого виду віднесено наступні негласні слідчі (розшукові) дії: 

1. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння 

особи (ст. 267 КПК); 

2. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (ст. 268 

КПК); 

3. Спостереження за особою, річчю або місцем (ст. 269 КПК); 

4. Аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270 КПК); 

5. Контроль за вчиненням злочину (ст. 271 КПК). У відповідності до ч. 1 

ст. 271 КПК контроль за вчиненням злочину проводиться в таких формах: 

а) контрольована поставка; 

б) контрольована та оперативна закупка; 

в) спеціальний слідчий експеримент; 

г) імітування обстановки злочину; 

6. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації (ст. 272 КПК); 

7. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного 

дослідження (ст. 274 КПК); 

8. Використання конфіденційного співробітництва (ст. 275 КПК). 

 

Законом передбачена система слідчих (розшукових) дій, яка у своїй 

структурі має різновид, що іменується негласні слідчі (розшукові) дії. 

Передбачивши систему слідчих (розшукових) дій з їх специфічним підвидом 

негласні слідчі (розшукові) дії, законодавець надав слідчому та прокурору 



можливість у залежності від обставин кримінального провадження обрати ту 

з них, яка у цій ситуації з найменшим втручанням через обмеження 

конституційних прав людини здатна максимально забезпечити ефективність 

досудового розслідування. Зрозуміло, не обов’язково у кожній кримінальній 

справі повинні проводитися всі слідчі (розшукові) дії, передбачені законом.  

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

1. Новий КПК поділяє слідчі (розшукові) дії на дві великі групи: 

- Слідчі (розшукові) дії та  

- Негласні слідчі (розшукові) дії. 
2. У відповідності до ч.1 ст. 246 Нового КПК негласні слідчі 

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

методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, 

передбачених Новим КПК. 

3. Систему негласних слідчих (розшукових) дій складають: 

Втручання у приватне спілкування; Аудіо-, відеоконтроль особи; Накладення 

арешту на кореспонденцію; Огляд і виїмка кореспонденції; Зняття інформації 

з транспортних телекомунікаційних мереж ; Зняття інформації з електронних 

інформаційних систем; Дослідження інформації, отриманої при застосуванні 

технічних засобів; Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого 

володіння особи (ст. 267 нового КПК); Установлення місцезнаходження 

радіоелектронного засобу; Спостереження за особою, річчю або місцем; 

Аудіо-, відеоконтроль місця; Негласне отримання зразків, необхідних для 

порівняльного дослідження; Використання конфіденційного співробітництва. 

 

 

ІІ ПИТАННЯ 

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРОВАДЖЕННЯ 

НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

 

 

Загальні правила провадження негласних слідчих (розшукових) дій 
це обумовлені засадами (принципами) кримінального провадження 

положення, що розповсюджують свій вплив на порядок провадження кожної 

з негласних слідчих (розшукових) дій, і є обов’язковими для виконання 

службовими особами державних органів, які уповноважені на їх 

провадження. 

До числа загальних правил провадження негласних слідчих 

(розшукових) дій належать: 

1. Негласні слідчі розшукові дії проводяться з дотриманням режиму 

таємності. Підготування процесуальних документів щодо проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій здійснюється у відведеному для цього 

приміщенні на спеціально обладнаному комп’ютерному обладнанні. Порядок 

пересилання процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій з органу досудового розслідування до прокуратури та суду, 



здійснюється з додержанням режиму таємності. Документи повинні бути 

відповідним чином запаковані та доставлятися відповідною службою.  

2. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій:  

а) наявність інформації (фактичних даних) про вчинений злочин; 

б) наявність інформації (фактичних даних) про особу яка вчинила 

злочин. 

3. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо 

відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в 

інший спосіб. Це означає, що слідчим достовірно встановлено, проведення 

слідчих (розшукових) дій не надасть змоги встановити фактичні дані, за яких 

можливо прийняти рішення про притягнення особи до кримінальної 

відповідальності, або закриття кримінального провадження. 

Окрім цього, негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 

261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого 

судді), 267, 269, 270, 271, 272, 274 КПК, проводяться виключно у 

кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів. 

4. Рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій приймає 

слідчий, прокурор, а у випадках, передбачених цим Кодексом, - слідчий суддя 

за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженого з 

прокурором. 

Слід зазначити, що КПК передбачає лише 3 негласні слідчі (розшукові) 

дії, проведення яких не потребує отримання відповідної ухвали від слідчого 

судді: 

- здобуття відомостей з електронних інформаційних систем або її 

частини, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем 

або утримувачем або не пов’язаний з подоланням системи логічного 

захисту (не потребує винесення процесуального рішення 

(постанови)); 

- контроль за вчиненням злочину (виключно прокурор має право 

прийняти рішення про проведення такої негласної слідчої 

(розшукової) дії); 

- виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації (проводиться на 

підставі постанови слідчого погодженої з керівником органу 

досудового розслідування, або постанови прокурора). 

Усі інші негласні слідчі розшукові дії проводяться лише за ухвалою 

слідчого судді.  

Слідчий зобов’язаний повідомити прокурора про прийняття рішення 

щодо проведення певних негласних слідчих (розшукових) дій та отримані 

результати. Прокурор має право заборонити проведення або припинити 

подальше проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

5. У рішенні про проведення негласної слідчої (розшукової) дії 

зазначається строк її проведення. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл 

на проведення негласної слідчої (розшукової) дії не може перевищувати два 

місяці. 
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Строк проведення негласної слідчої (розшукової) дії може бути 

продовжений: 

o прокурором, якщо негласна слідча (розшукова) дія проводиться за 

його рішенням, - до вісімнадцяти місяців; 

o керівником органу досудового розслідування, якщо негласна слідча 

(розшукова) дія проводиться за його або рішенням слідчого, - до шести 

місяців; 

o начальником головного, самостійного управління Міністерства 

внутрішніх справ України, Центрального управління Служби безпеки 

України, головного управління, управління Міністерства внутрішніх справ 

України, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового 

законодавства, органу державного бюро розслідувань в Автономній 

Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, регіонального органу 

Служби безпеки України в межах компетенції, якщо негласна слідча 

(розшукова) дія проводиться за рішенням слідчого, - до дванадцяти місяців; 

o Міністром внутрішніх справ України, Головою Служби безпеки 

України, головою органу, що здійснює контроль за додержанням податкового 

законодавства, головою державного бюро розслідувань, якщо негласна слідча 

(розшукова) дія проводиться за рішенням слідчого, - до вісімнадцяти місяців; 

o слідчим суддею, якщо негласна слідча (розшукова) дія проводиться 

за його рішенням у порядку, передбаченому статтею 249 нового КПК. 

Загальний строк, до якого може бути продовжено проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії не повинен перевищувати максимальні строки 

досудового розслідування передбачені ст. 219 КПК України. 

 У разі, якщо негласна слідча (розшукова) дія проводиться з метою 

встановлення місцезнаходження особи, яка переховується від органів 

досудового розслідування, слідчого судді чи суду, та оголошена в розшук, 

вона може тривати до встановлення місцезнаходження розшукуваної особи. 

6. КПК зобов’язує прокурора прийняти рішення про припинення 

подальшого проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо в цьому 

відпала необхідність. 

7. Проводити негласні слідчі (розшукові) дії має право слідчий, який 

здійснює досудове розслідування злочину, або за його дорученням - 

уповноважені оперативні підрозділи: 

- органів внутрішніх справ; 

- органів безпеки; 

- органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового 

законодавства;  

- органів Державної пенітенціарної служби України; 

- органів Державної прикордонної служби України; 

- органів Державної митної служби України.  

За рішенням слідчого чи прокурора до проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій можуть залучатися також інші особи. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B2-17/print1337614649624802#n302


8. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій 

повинна відповідати загальним правилам фіксації кримінального 

провадження, передбаченим главою 5 КПК.  

За результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії 

складається протокол, до якого в разі необхідності долучаються додатки. 

Відомості про осіб, які проводили негласні слідчі (розшукові) дії або були 

залучені до їх проведення, у разі здійснення щодо них заходів безпеки можуть 

зазначатися із забезпеченням конфіденційності даних про таких осіб у 

порядку, визначеному законодавством. 

Проведення негласних слідчих (розшукових) дій може фіксуватися за 

допомогою технічних та інших засобів. 

Протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій з 

додатками не пізніше ніж через двадцять чотири години з моменту 

припинення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій передаються 

прокурору. 

Прокурор вживає заходів щодо збереження отриманих під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій речей і документів, які 

планує використовувати у кримінальному провадженні (ст. 252 КПК). 

9. Особи, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також підозрюваний, його 

захисник мають бути письмово повідомлені прокурором або за його 

дорученням слідчим про таке обмеження. 

Конкретний час повідомлення визначається із урахуванням наявності чи 

відсутності загроз для досягнення мети досудового розслідування, суспільної 

безпеки, життя або здоров’я осіб, які причетні до проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій. Відповідне повідомлення про факт і результати 

негласної слідчої (розшукової) дії повинне бути здійснене протягом 

дванадцяти місяців з дня припинення таких дій, але не пізніше звернення до 

суду з обвинувальним актом (ст. 253 КПК). 

10. У разі, коли про факт та методи проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій, осіб, які їх проводять, а також інформацію, отриману в 

результаті їх проведення стало відомо особам в результаті ознайомлення з 

матеріалами в порядку, передбаченому ст. 290 КПК, зазначені відомості не 

підлягають розголошенню такими особами. 

Якщо ж протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 

містять інформацію щодо приватного (особистого чи сімейного) життя інших 

осіб, захисник, а також інші особи, які мають право на ознайомлення з 

протоколами, попереджаються про кримінальну відповідальність за 

розголошення отриманої інформації щодо інших осіб. 

КПК забороняє виготовлення копій протоколів про проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій та додатків до них. 

 

 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B2-17/print1337614649624802#n563


1. Загальні правила провадження негласних слідчих (розшукових) дій 

це положення, що обумовлені засадами кримінального провадження і є 

обов’язковими для службових осіб, які їх здійснюють. 

2. Більшість загальних правил провадження негласних слідчих 

(розшукових) дій спрямовані на забезпечення прав їхніх учасників. 

 

 

 

ІІІ ПИТАННЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

 

Переходячи до характеристики негласних слідчих (розшукових) дій 

слід відмітити, що негласні слідчі (розшукові) дії це різновид слідчих 

(розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не 

підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених КПК, тому 

виходячи з цього методи проведення цих негласних слідчих (розшукових) дій 

не підлягають розголошенню та у певних випадках процедура їх проведення 

міститься у окремих законах, що обмежені в доступі. Разом з тим 

законодавець встановлює прорцесуальний порядок їх проведення у нормах 

КПК. 

ЗНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З ТРАНСПОРТНИХ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ (ст. 263 КПК) — це негласна слідча 

(розшукова) дія, що полягає у проведенні із застосуванням відповідних 

технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка 

передається особою та має значення для досудового розслідування, а також 

одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються 

каналами зв’язку. 

Вказана слідча дія проводиться шляхом застосуванням відповідних 

технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка 

передається особою та має значення для досудового розслідування. 

Загальними підставами проведення зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж є: 

1) якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо 

отримати в інший спосіб; 

2) проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких 

або особливо тяжких злочинів. 

Підставами для проведення зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж є наявність достатніх відомостей вважати, що за 

допомогою засобів транспортних телекомунікаційних мереж йде або буде 

відбуватися передача інформації, яка має значення для кримінального 

провадження. 

Метою проведення зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж є відбір та фіксація змісту інформації, яка 

передається особою та має значення для досудового розслідування. 



Засоби, що використовуються під час проведення зняття 

інформації з транспортних телекомунікаційних мереж  (ч. 1 ст.273 КПК): 

1) виготовлення та використання спеціально виготовлених речей і 

документів;  

2) створення та використання спеціально утворених підприємств, 

установ, організацій. 

Виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) засобів для 

проведення конкретних негласних слідчих дій оформлюється відповідним 

протоколом. 

Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж 

покладається на уповноважені підрозділи органів внутрішніх справ та 

органів безпеки (ч.4 ст.263 КПК). 

Процесуальний порядок проведення та фіксації ходу і результатів: 

1. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж 

проводиться за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого 

погодженого з прокурором на підставі ухвали слідчого судді (ст.263 КПК). 

2. Клопотання про надання дозволу на проведення зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж слідчий суддя зобов’язаний 

розглянути протягом шести годин з моменту його отримання, за участю 

особи, яка його подала (ч. 1 ст.248 КПК). 

3. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення зняття 

інформації з транспортних телекомунікаційних мереж не може перевищувати 

два місяці (ч. 1 ст.249 КПК). 

4. Строк проведення зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж може бути продовжений слідчим суддею за 

клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого погодженого з 

прокурором на строк, який не може перевищувати максимальні строки 

досудового розслідування. У разі якщо така негласна слідча (розшукова) дія 

проводиться з метою встановлення місцезнаходження особи, яка 

переховується від органів досудового розслідування, слідчого судді чи суду, 

та оголошена в розшук, вона може тривати до встановлення 

місцезнаходження розшукуваної особи (ч. 4 ст. 249 КПК). 

5. В ухвалі слідчого судді про дозвіл на зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж додатково повинні бути зазначені 

ідентифікаційні ознаки, які дозволять унікально ідентифікувати абонента 

спостереження, транспортну телекомунікаційну мережу, кінцеве обладнання, 

на якому може здійснюватися втручання у приватне спілкування (ч.2 ст.263 

КПК). Наприклад необхідно чітко надати номер «імейлу» мобільного 

телефону та номер син-карти мобільного оператора.  

6. За результатами проведення зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж складається протокол, до якого в разі 

необхідності долучаються додатки (ч. 1 ст. 252 КПК). 

Зміст інформації, що передається особами через транспортні 

телекомунікаційні мережі, з яких здійснюється зняття інформації, 

зазначається у протоколі про проведення зазначених негласних слідчих 



(розшукових) дій. При виявленні в інформації відомостей, що мають 

значення для конкретного досудового розслідування, в протоколі 

відтворюється відповідна частина такої інформації, після чого прокурор 

вживає заходів для збереження знятої інформації. 

7. Протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій з 

додатками не пізніше ніж через двадцять чотири години з моменту 

припинення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій передаються 

прокурору, який вживає заходів щодо збереження отриманих під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій речей і документів, які 

планує використовувати у кримінальному провадженні (ч. 4 ст.252 КПК). 

8. Особи, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також підозрюваний, його 

захисник мають бути письмово повідомлені прокурором або за його 

дорученням слідчим про таке обмеження протягом дванадцяти місяців з дня 

припинення таких дій, але не пізніше звернення до суду з обвинувальним 

актом (ч. 2 ст. 253 КПК). 

9. Протокол щодо проведення зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж, аудіо- або відеозаписи, фотознімки, інші 

результати, здобуті за допомогою застосування технічних засобів, вилучені 

під час їх проведення речі і документи або їх копії можуть 

використовуватися в доказуванні під час досудового розслідування (ч. 1 ст. 

256 КПК). 

10. Якщо в результаті проведення зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж виявлено ознаки кримінального правопорушення, 

яке не розслідується у даному кримінальному провадженні, то отримана 

інформація може бути використана в іншому кримінальному провадженні 

тільки на підставі ухвали слідчого судді, яка виноситься за клопотанням 

прокурора (ч. 1 ст. 257 КПК). 

 

ЗНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ (ст. 264 КПК) — це негласна слідча (розшукова) дія, що полягає у 

пошуку, виявленні і фіксації відомостей, котрі містяться в електронній 

інформаційній системі або їх частин, доступі до електронної інформаційної 

системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її 

власника, володільця або утримувача, яка має значення для певного 

досудового розслідування.  

Вказана слідча дія проводиться шляхом застосуванням відповідних 

технічних засобів відбору та фіксації змісту інформації в електронних 

інформаційних систем або їх частин. 

Підставами для проведення зняття інформації з електронних 

інформаційних систем є наявність достатніх відомостей, що вказують на 

можливість досягнення її мети. 

Метою проведення зняття інформації з електронних інформаційних 

систем є відбір та фіксація змісту інформації, що містяться в електронній 



інформаційній системі або їх частин, без відома її власника, володільця або 

утримувача. 

Підстави проведення зняття інформації з електронних 

інформаційних систем : 

1) якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо 

отримати в інший спосіб; 

2) проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких 

або особливо тяжких злочинів. 

Засоби, що використовуються під час проведення зняття 

інформації з електронних інформаційних систем (ч. 1 ст.273 КПК): 

1) виготовлення та використання спеціально виготовлених речей і 

документів;  

2) створення та використання спеціально утворених підприємств, 

установ, організацій. 

Виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) засобів для 

проведення конкретних негласних слідчих дій оформлюється відповідним 

протоколом. 

Особи, які мають право проводити зняття інформації з електронних 

інформаційних систем (ч. 6 ст.246 КПК)  

1) слідчий, який здійснює досудове розслідування злочинів; 

2) уповноважені оперативні підрозділи — за дорученням слідчого;  

3) інші особи — за рішенням слідчого чи прокурора, окрім адвокатів, 

нотаріусів, медичних працівників, священнослужителів, журналістів, якщо 

таке співробітництво буде пов’язане з розкриттям конфіденційної інформації 

професійного характеру (конфіденційне співробітництво).  

Процесуальний порядок проведення та фіксації ходу і результатів: 

1. Зняття інформації з електронних інформаційних систем проводиться 

за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого погодженого з 

прокурором на підставі ухвали слідчого судді (ст.263 КПК). 

2. Клопотання про надання дозволу на проведення зняття інформації з 

електронних інформаційних систем слідчий суддя зобов’язаний розглянути 

протягом шести годин з моменту його отримання, за участю особи, яка його 

подала (ч. 1 ст.248 КПК). 

3. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення зняття 

інформації з електронних інформаційних систем не може перевищувати два 

місяці (ч. 1 ст.249 КПК). 

4. Строк проведення зняття інформації з електронних інформаційних 

систем може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора 

або за клопотанням слідчого погодженого з прокурором на строк, який не 

може перевищувати максимальні строки досудового розслідування. У разі 

якщо така негласна слідча (розшукова) дія проводиться з метою 

встановлення місцезнаходження особи, яка переховується від органів 

досудового розслідування, слідчого судді чи суду, та оголошена в розшук, 

вона може тривати до встановлення місцезнаходження розшукуваної особи 

(ч. 4 ст. 249 КПК). 



5. В ухвалі слідчого судді про дозвіл на втручання у приватне 

спілкування в цьому випадку додатково повинні бути зазначені 

ідентифікаційні ознаки електронної інформаційної системи, в якій може 

здійснюватися втручання у приватне спілкування (ч.3 ст.264 КПК). 

6. За результатами проведення зняття інформації з електронних 

інформаційних систем складається протокол, до якого в разі необхідності 

долучаються додатки (ч. 1 ст. 252 КПК). Виготовлення копій протоколів про 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та додатків до них не 

допускається (ч. 3 ст. 254 КПК). 

Зміст інформації, одержаної внаслідок здійснення зняття відомостей з 

електронних інформаційних систем або їх частин, фіксується на 

відповідному носієві особою, яка здійснювала зняття та зобов’язана 

забезпечити обробку, збереження або передання інформації. 

7. Протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій з 

додатками не пізніше ніж через двадцять чотири години з моменту 

припинення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій передаються 

прокурору, який вживає заходів щодо збереження отриманих під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій речей і документів, які 

планує використовувати у кримінальному провадженні (ч. 4 ст.252 КПК). 

8. Особи, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також підозрюваний, його 

захисник мають бути письмово повідомлені прокурором або за його 

дорученням слідчим про таке обмеження протягом дванадцяти місяців з дня 

припинення таких дій, але не пізніше звернення до суду з обвинувальним 

актом (ч. 2 ст. 253 Нового КПК). 

9. Протокол щодо проведення зняття інформації з електронних 

інформаційних систем, аудіо- або відеозаписи, фотознімки, інші результати, 

здобуті за допомогою застосування технічних засобів, вилучені під час їх 

проведення речі і документи або їх копії можуть використовуватися в 

доказуванні під час досудового розслідування (ч. 1 ст. 256 КПК). 

10. Якщо в результаті проведення зняття інформації з електронних 

інформаційних систем виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке 

не розслідується у даному кримінальному провадженні, то отримана 

інформація може бути використана в іншому кримінальному провадженні 

тільки на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням 

прокурора (ч. 1 ст. 257 КПК). 

 

ОБСТЕЖЕННЯ ПУБЛІЧНО НЕДОСТУПНИХ МІСЦЬ, ЖИТЛА 

ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ (ст. 267 КПК) — це негласна слідча 

(розшукова) дія, що полягає у таємному проникненні до публічно 

недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, з метою: 

1) виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого або особливо тяжкого 

злочину, речей і документів, що мають значення для їх досудового 

розслідування; 

2) виготовлення копій чи зразків зазначених речей і документів; 



3) виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового 

розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину; 

4) виявлення осіб, які розшукуються; 

5) встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи.  

Вказана слідча дія проводиться шляхом лише таємного проникнення до 

публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, у тому числі 

з використанням технічних засобів. 

Підставами для проведення обстеження публічно недоступних 

місць, житла чи іншого володіння особи є наявність достатніх відомостей 

вважати, що будуть виявлені сліди вчинення тяжкого або особливо тяжкого 

злочину, речі і документи, що мають значення для досудового розслідування. 

Підстави проведення обстеження публічно недоступних місць, житла 

чи іншого володіння особи (ч. 1 ст.246 КПК): 

1) якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо 

отримати в інший спосіб; 

2) проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких 

або особливо тяжких злочинів. 

Засоби, що використовуються під час проведення обстеження 

публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (ч. 1 

ст.273 КПК): 

1) виготовлення та використання спеціально виготовлених речей і 

документів;  

2) створення та використання спеціально утворених підприємств, 

установ, організацій. 

Виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) засобів для 

проведення конкретних негласних слідчих дій оформлюється відповідним 

протоколом. 

Особи, які мають право проводити обстеження публічно недоступних 

місць, житла чи іншого володіння особи (ч. 6 ст.246 КПК)  

1) слідчий, який здійснює досудове розслідування злочинів; 

2) уповноважені оперативні підрозділи — за дорученням слідчого;  

3) інші особи — за рішенням слідчого чи прокурора, окрім адвокатів, 

нотаріусів, медичних працівників, священнослужителів, журналістів, якщо 

таке співробітництво буде пов’язане з розкриттям конфіденційної інформації 

професійного характеру (конфіденційне співробітництво).  

Процесуальний порядок проведення та фіксації ходу і результатів: 

1. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння 

особи проводиться на підставі ухвали слідчого судді, яка виноситься за 

клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого погодженого з 

прокурором (ч. 4 ст.267 КПК). 

2. Клопотання про надання дозволу на проведення обстеження 

публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи слідчий суддя 

зобов’язаний розглянути протягом шести годин з моменту його отримання, 

за участю особи, яка його подала (ч. 1 ст.248 КПК). 



3. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обстеження 

публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи  не може 

перевищувати два місяці (ч. 1 ст.249 КПК). 

4. Строк проведення обстеження публічно недоступних місць, житла 

чи іншого володіння особи може бути продовжений слідчим суддею за 

клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого погодженого з 

прокурором на строк, який не може перевищувати максимальні строки 

досудового розслідування. У разі якщо така негласна слідча (розшукова) дія 

проводиться з метою встановлення місцезнаходження особи, яка 

переховується від органів досудового розслідування, слідчого судді чи суду, 

та оголошена в розшук, вона може тривати до встановлення 

місцезнаходження розшукуваної особи (ч. 4 ст. 249 КПК). 

5. Негласні слідчі (розшукові) дії, як і будь-які процесуальні дії під час 

досудового розслідування можуть фіксуватися у відповідності до ст. 103 КПК: 

1) у протоколі; 

2) на носії інформації, на якому за допомогою технічних засобів 

зафіксовані процесуальні дії; 

3) у журналі судового засідання (примітка:негласні слідчі (розшукові) у 

журналі судового засідання не фіксуються). 

Основним засобом, або формою фіксації негласних слідчих 

(розшукових) дій є протокол, який відповідно до ст. 104 КПК складається з: 

1) вступної частини, яка повинна містити відомості про: 

o місце, час проведення та назву процесуальної дії; 

o особу, яка проводить процесуальну дію (прізвище, ім’я, по батькові, 

посада); 

o всіх осіб, які присутні під час проведення процесуальної дії 

(прізвища, імена, по батькові, дати народження, місця проживання); 

o інформацію про те, що особи, які беруть участь у процесуальній дії, 

заздалегідь повідомлені про застосування технічних засобів фіксації, 

характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які 

застосовуються при проведенні процесуальної дії, умови та порядок їх 

використання; 

2) описової частини, яка повинна містити відомості про: 

o послідовність дій; 

o отримані в результаті процесуальної дії відомості, важливі для цього 

кримінального провадження, в тому числі виявлені та/або надані речі і 

документи; 

3) заключної частини, яка повинна містити відомості про: 

o вилучені речі і документи та спосіб їх ідентифікації; 

o спосіб ознайомлення учасників зі змістом протоколу; 

o зауваження і доповнення до письмового протоколу з боку учасників 

процесуальної дії. 

Перед підписанням протоколу учасникам процесуальної дії надається 

можливість ознайомитися із текстом протоколу. 



Зауваження і доповнення зазначаються у протоколі перед підписами. 

Протокол підписують усі учасники, які брали участь у проведенні 

процесуальної дії. Якщо особа через фізичні вади або з інших причин не 

може особисто підписати протокол, то ознайомлення такої особи з 

протоколом здійснюється у присутності її захисника (законного 

представника), який своїм підписом засвідчує зміст протоколу та факт 

неможливості його підписання особою.  

У певних випадках, котрі обумовлені специфікою проведеної негласної 

слідчої (розшукової) дії, її фіксація проводиться за допомогою технічних 

засобів зафіксовані процесуальні дії, про що зазначається у протоколі. 

6. За результатами проведення обстеження публічно недоступних 

місць, житла чи іншого володіння особи складається протокол, до якого в 

разі необхідності долучаються додатки (ч. 1 ст. 252 КПК). Виготовлення 

копій протоколів про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та 

додатків до них не допускається (ч. 3 ст. 254 КПК). 

7. Протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій з 

додатками не пізніше ніж через двадцять чотири години з моменту 

припинення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій передаються 

прокурору, який вживає заходів щодо збереження отриманих під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій речей і документів, які 

планує використовувати у кримінальному провадженні (ч. 4 ст.252 КПК). 

8. Особи, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також підозрюваний, його 

захисник мають бути письмово повідомлені прокурором або за його 

дорученням слідчим про таке обмеження протягом дванадцяти місяців з дня 

припинення таких дій, але не пізніше звернення до суду з обвинувальним 

актом (ч. 2 ст. 253 КПК). 

9. Протокол щодо проведення обстеження публічно недоступних місць, 

житла чи іншого володіння особи, аудіо- або відеозаписи, фотознімки, інші 

результати, здобуті за допомогою застосування технічних засобів, вилучені 

під час їх проведення речі і документи або їх копії можуть 

використовуватися в доказуванні під час досудового розслідування (ч. 1 ст. 

256 КПК). 

10. Якщо в результаті проведення обстеження публічно недоступних 

місць, житла чи іншого володіння особи виявлено ознаки кримінального 

правопорушення, яке не розслідується у даному кримінальному провадженні, 

то отримана інформація може бути використана в іншому кримінальному 

провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за 

клопотанням прокурора (ч. 1 ст. 257 Нового КПК). 

 

УСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 

РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ЗАСОБУ (ст. 268 КПК) — це негласна слідча 

(розшукова) дія, що проводиться шляхом застосування технічних засобів у 

системі зв’язку та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у 



мережах операторів рухомого (мобільного) зв’язку з метою локалізації 

місцезнаходження радіоелектронного засобу. 

Підставами для установлення місцезнаходження 

радіоелектронного засобу є наявність достатніх відомостей, що вказують на 

можливість досягнення її мети. 

Метою установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу 

(ч. 1 ст.268 КПК) є локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у 

тому числі мобільного терміналу систем зв’язку, та інших 

радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів 

рухомого (мобільного) зв’язку, без розкриття змісту повідомлень, що 

передаються, якщо в результаті його проведення можна встановити 

обставини, які мають значення для кримінального провадження. 

Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу 

можливе у випадку, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, 

неможливо отримати в інший спосіб (ч. 1 ст.246 КПК)  

Особи, які мають право на установлення місцезнаходження 

радіоелектронного засобу(ч. 6 ст.246 КПК)  

1) слідчий, який здійснює досудове розслідування злочинів; 

2) уповноважені оперативні підрозділи — за дорученням слідчого;  

3) інші особи — за рішенням слідчого чи прокурора, адвокатів, 

нотаріусів, медичних працівників, священнослужителів, журналістів, якщо 

таке співробітництво буде пов’язане з розкриттям конфіденційної інформації 

професійного характеру (конфіденційне співробітництво).  

Процесуальний порядок проведення та фіксації ходу і результатів: 

1. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу 

проводиться за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого 

погодженого з прокурором на підставі ухвали слідчого судді (ч. 4 ст.267 

КПК). В ухвалі слідчого судді про дозвіл на встановлення місцезнаходження 

радіоелектронного засобу додатково повинні бути зазначені ідентифікаційні 

ознаки, які дозволять унікально ідентифікувати абонента спостереження, 

транспортну телекомунікаційну мережу, кінцеве обладнання. 

2. У виняткових невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням 

життя людей та запобіганням вчиненню тяжкого або особливо тяжкого 

злочину, передбаченого розділами І, ІІ, VI, VII (статті 201 та 209), IX, XIII, 

XIV, XV, XVII Особливої частини Кримінального кодексу України 

установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу може бути 

розпочато до постановлення ухвали слідчого судді за рішенням слідчого, 

узгодженого з прокурором, або прокурора. У такому випадку прокурор 

зобов’язаний невідкладно після початку такої негласної слідчої (розшукової) 

дії звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді  (ч. 4 ст.268 

КПК). 

Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з загальними 

вимогами КПК (ч. 2 ст.250 КПК). 

Виконання будь-яких дій з проведення негласної слідчої (розшукової) 

дії повинно бути негайно припинено, якщо слідчий суддя постановить ухвалу 



про відмову в наданні дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) 

дії. Отримана внаслідок такої негласної слідчої (розшукової) дії інформація 

повинна бути знищена (ч. 4 ст.267 КПК) 

2. Клопотання про надання дозволу на установлення місцезнаходження 

радіоелектронного засобу слідчий суддя зобов’язаний розглянути протягом 

шести годин з моменту його отримання, за участю особи, яка його подала (ч. 

1 ст.248 КПК). 

3. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на установлення 

місцезнаходження радіоелектронного засобу не може перевищувати два 

місяці (ч. 1 ст.249 КПК). 

4. Строк установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу 

може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або за 

клопотанням слідчого погодженого з прокурором на строк, який не може 

перевищувати максимальні строки досудового розслідування. У разі якщо 

така негласна слідча (розшукова) дія проводиться з метою встановлення 

місцезнаходження особи, яка переховується від органів досудового 

розслідування, слідчого судді чи суду, та оголошена в розшук, вона може 

тривати до встановлення місцезнаходження розшукуваної особи (ч. 4 ст. 249 

КПК). 

5. Фіксація установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу 

здійснюється у відповідності до ст.ст. 103, 104 КПК аналогічно фіксації  

обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. 

6. За результатами установлення місцезнаходження радіоелектронного 

засобу складається протокол, до якого в разі необхідності долучаються 

додатки (ч. 1 ст. 252 КПК). Виготовлення копій протоколів про проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій та додатків до них не допускається (ч. 3 

ст. 254 КПК). 

7. Протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій з 

додатками не пізніше ніж через двадцять чотири години з моменту 

припинення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій передаються 

прокурору, який вживає заходів щодо збереження отриманих під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій речей і документів, які 

планує використовувати у кримінальному провадженні (ч. 4 ст.252 КПК). 

8. Особи, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також підозрюваний, його 

захисник мають бути письмово повідомлені прокурором або за його 

дорученням слідчим про таке обмеження протягом дванадцяти місяців з дня 

припинення таких дій, але не пізніше звернення до суду з обвинувальним 

актом (ч. 2 ст. 253 КПК). 

9. Протокол щодо установлення місцезнаходження радіоелектронного 

засобу, аудіо- або відеозаписи, фотознімки, інші результати, здобуті за 

допомогою застосування технічних засобів, вилучені під час їх проведення 

речі і документи або їх копії можуть використовуватися в доказуванні під час 

досудового розслідування (ч. 1 ст. 256 КПК). 



10. Якщо в результаті установлення місцезнаходження 

радіоелектронного засобу буть виявлені ознаки кримінального 

правопорушення, які не розслідується у даному кримінальному провадженні, 

то отримана інформація може бути використана в іншому кримінальному 

провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за 

клопотанням прокурора (ч. 1 ст. 257 КПК). 

 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ОСОБОЮ, РІЧЧЮ АБО МІСЦЕМ (ст. 

269 КПК) — це негласна слідча (розшукова) дія, відомості про факт та 

методи проведення якої не підлягають розголошенню та спрямована на 

отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у 

конкретному кримінальному провадженні. Вказана слідча дія проводиться 

шляхом візуального спостереження за певними об’єктами або візуального 

спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних 

технічних засобів для спостереження. 

Підставами для проведення спостереження за особою, річчю або 

місцем є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість 

досягнення її мети. 

 Мета проведення спостереження за особою, річчю або місцем (ч. 1 

ст.269 КПК): 

1) пошук під час досудового розслідування тяжкого або особливо 

тяжкого злочину відомостей про особу та її поведінку або тих, з ким ця особа 

контактує, або певної речі чи місця у публічно доступних місцях виявлення і 

фіксації слідів вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, речей і 

документів, що мають значення для їх досудового розслідування; 

 2) фіксація під час досудового розслідування тяжкого або особливо 

тяжкого злочину відомостей про особу та її поведінку або тих, з ким ця особа 

контактує, або певної речі чи місця у публічно доступних місцях 

виготовлення копій чи зразків зазначених речей і документів; 

 3) перевірка під час досудового розслідування тяжкого або особливо 

тяжкого злочину відомостей про особу та її поведінку або тих, з ким ця особа 

контактує, або певної речі чи місця у публічно доступних місцяхвиявлення та 

вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування 

тяжкого або особливо тяжкого злочину; 

Підстави проведення спостереження за особою, річчю або місцем  (ч. 

1 ст.246 КПК): 

1) якщо відомості про особу та її поведінку або тих, з ким ця особа 

контактує, або певної речі чи місця у публічно доступних місцях , неможливо 

отримати в інший спосіб; 

2) проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких 

або особливо тяжких злочинів. 

Особи, які мають право проводити спостереження за особою, річчю 

або місцем (ч. 6 ст.246 КПК)  

1) слідчий, який здійснює досудове розслідування злочинів; 

2) уповноважені оперативні підрозділи — за дорученням слідчого;  



3) інші особи — за рішенням слідчого чи прокурора, адвокатів, 

нотаріусів, медичних працівників, священнослужителів, журналістів, якщо 

таке співробітництво буде пов’язане з розкриттям конфіденційної інформації 

професійного характеру(конфіденційне співробітництво).  

 

Процесуальний порядок проведення та фіксації ходу і результатів: 

1. Спостереження за особою, річчю або місцем проводиться за 

клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого погодженого з 

прокурором на підставі ухвали слідчого судді (ч. 4 ст.267 КПК). 

2. У виняткових невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням 

життя людей та запобіганням вчиненню тяжкого або особливо тяжкого 

злочину, передбаченого розділами І, ІІ, VI, VII (статті 201 та 209), IX, XIII, 

XIV, XV, XVII Особливої частини Кримінального кодексу України 

спостереження за особою, річчю або місцем може бути розпочато до 

постановлення ухвали слідчого судді за рішенням слідчого, узгодженого з 

прокурором, або прокурора. У такому випадку прокурор зобов’язаний 

невідкладно після початку такої негласної слідчої (розшукової) дії 

звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді  (ч. 4 ст.268 Нового 

КПК). 

Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з загальними 

вимогами КПК (ч. 2 ст.250 КПК). 

Виконання будь-яких дій з проведення негласної слідчої (розшукової) 

дії повинно бути негайно припинено, якщо слідчий суддя постановить ухвалу 

про відмову в наданні дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) 

дії. Отримана внаслідок такої негласної слідчої (розшукової) дії інформація 

повинна бути знищена (ч. 4 ст.267 КПК) 

3. Клопотання про надання дозволу на спостереження за особою, річчю 

або місцем слідчий суддя зобов’язаний розглянути протягом шести годин з 

моменту його отримання, за участю особи, яка його подала (ч. 1 ст.248 КПК). 

4. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення 

спостереження за особою, річчю або місцем не може перевищувати два 

місяці (ч. 1 ст.249 КПК). 

5. Строк проведення спостереження за особою, річчю або місцем може 

бути продовжений слідчим судею за клопотанням прокурора або за 

клопотанням слідчого погодженого з прокурором на строк, який не може 

перевищувати максимальні строки досудового розслідування. У разі якщо 

така негласна слідча (розшукова) дія проводиться з метою встановлення 

місцезнаходження особи, яка переховується від органів досудового 

розслідування, слідчого судді чи суду, та оголошена в розшук, вона може 

тривати до встановлення місцезнаходження розшукуваної особи (ч. 4 ст. 249 

КПК). 

6. Фіксація даної негласної слідчої (розшукової) дії здійснюється у 

відповідності до ст.ст. 103, 104 КПК.  

За результатами проведення спостереження за особою, річчю або 

місцем складається протокол, до якого в разі необхідності долучаються 



додатки (ч. 1 ст. 252 КПК). Виготовлення копій протоколів про проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій та додатків до них не допускається (ч. 3 

ст. 254 КПК). 

7. Протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій з 

додатками не пізніше ніж через двадцять чотири години з моменту 

припинення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій передаються 

прокурору, який вживає заходів щодо збереження отриманих під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій речей і документів, які 

планує використовувати у кримінальному провадженні (ч. 4 ст.252 КПК). 

8. Особи, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також підозрюваний, його 

захисник мають бути письмово повідомлені прокурором або за його 

дорученням слідчим про таке обмеження протягом дванадцяти місяців з дня 

припинення таких дій, але не пізніше звернення до суду з обвинувальним 

актом (ч. 2 ст. 253 КПК). 

9. Протокол щодо проведення спостереження за особою, річчю або 

місцем, аудіо- або відеозаписи, фотознімки, інші результати, здобуті за 

допомогою застосування технічних засобів, вилучені під час їх проведення 

речі і документи або їх копії можуть використовуватися в доказуванні під час 

досудового розслідування (ч. 1 ст. 256 КПК). 

10. Якщо в результаті проведення спостереження за особою, річчю або 

місцем виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не 

розслідується у даному кримінальному провадженні, то отримана інформація 

може бути використана в іншому кримінальному провадженні тільки на 

підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням 

прокурора (ч. 1 ст. 257 КПК). 

 

АУДІО-, ВІДЕОКОНТРОЛЬ ОСОБИ (ст. 260 КПК) — це негласна 

слідча (розшукова) дія, що являє собою різновид втручання у приватне 

спілкування, яке проводиться без її відома на підставі ухвали слідчого судді, 

якщо є достатні підстави вважати, що розмови цієї особи або інші звуки, 

рухи, дії, пов’язані з її діяльністю або місцем перебування тощо, можуть 

містити відомості, які мають значення для досудового розслідування. 

Підставами для проведення аудіо-, відеоконтролю особи є достатні 

підстави вважати, що розмови цієї особи або інші звуки, рухи, дії, пов’язані з 

її діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які 

мають значення для досудового розслідування (ч. 1 ст. 260 КПК). 

Метою проведення аудіо-, відеоконтролю особи є виявлення та 

фіксація розмов особи або інших звуків, рухів, дій, пов’язаних з діяльністю 

або місцем перебування особи (ч. 1 ст.260 КПК). Вказана негласна слідча 

(розшукова) дія проводиться з метою виявлення та запобігання тяжкому чи 

особливо тяжкому злочину, встановлення його обставин, особи, яка вчинила 

злочин (ч. 2 cт. 14 Нового КПК). 

Процесуальні підстави проведення - слідчий погоджує з прокурором 

клопотання про проведення вказаної слідчої дії та звертається до слідчого 



судді, останній виносить ухвалу про дозвіл на проведення вказаної негласної 

слідчої (розшукової) дії. 

Засоби, що використовуються під час проведення аудіо-, 

відеоконтролю особи (ст. 252 та ст. 273 КПК): 

1) проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії повинно 

фіксуватися за допомогою технічних засобів;  

2) фіксація ходу і результатів даної негласної слідчої (розшукової) дії 

повинно відповідати загальним правилам фіксації кримінального 

провадження, передбаченим главою 5 нового КПК та відомчими нормативно-

правовими актами. 

Особи, які мають право проводити аудіо-, відеоконтроль особи  

(ч. 6 ст.246 КПК)  

1) слідчий, який здійснює досудове розслідування злочинів; 

2) уповноважені оперативні підрозділи — за дорученням слідчого;  

3) інші особи — за рішенням слідчого чи прокурора, окрім адвокатів, 

нотаріусів, медичних працівників, священнослужителів, журналістів, якщо 

таке співробітництво буде пов’язане з розкриттям конфіденційної інформації 

професійного характеру (конфіденційне співробітництво).  

Процесуальний порядок проведення та фіксації ходу і результатів: 

1. Аудіо-, відеоконтролю особи проводиться за клопотанням прокурора 

або за клопотанням слідчого погодженого з прокурором на підставі ухвали 

слідчого судді (ч. 2 ст. 258 КПК). 

2. Клопотання про надання дозволу на проведення аудіо-, 

відеоконтролю особи слідчий суддя зобов’язаний розглянути протягом 

шести годин з моменту його отримання, за участю особи, яка його подала 

(ч. 1 ст.248 КПК). 

3. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення аудіо-, 

відеоконтролю особи не може перевищувати два місяці (ч. 1 ст.249 КПК). 

4. Строк проведення аудіо-, відеоконтролю особи може бути 

продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або за клопотанням 

слідчого погодженого з прокурором на строк, який не може перевищувати 

максимальні строки досудового розслідування. У разі якщо така негласна 

слідча (розшукова) дія проводиться з метою встановлення місцезнаходження 

особи, яка переховується від органів досудового розслідування, слідчого 

судді чи суду, та оголошена в розшук, вона може тривати до встановлення 

місцезнаходження розшукуваної особи (ч. 4 ст. 249 КПК). 

5. Фіксація ходу і результатів вказаної негласної слідчої (розшукової) 

дії повинна відповідати загальним правилам фіксації кримінального 

провадження, передбаченим главою 5 Нового КПК та відповідати вимогам 

ст. 252 та ст. 104 КПК. 

6. За результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи 

складається протокол, до якого в разі необхідності долучаються додатки 

(ч. 1 ст. 252 КПК). Виготовлення копій протоколів про проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій та додатків до них не допускається (ч. 3 ст. 254 

КПК). 



7. Протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій з 

додатками не пізніше ніж через двадцять чотири години з моменту 

припинення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій передаються 

прокурору, який вживає заходів щодо збереження отриманих під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій речей і документів, які 

планує використовувати у кримінальному провадженні (ч. 3 ст. 252 КПК). 

8. Особи, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також підозрюваний, його 

захисник мають бути письмово повідомлені прокурором або за його 

дорученням слідчим про таке обмеження (ч. 1 ст. 253 КПК).  

Конкретний час повідомлення визначається із урахуванням наявності 

чи відсутності загроз для досягнення мети досудового розслідування, 

суспільної безпеки, життя або здоров’я осіб, які причетні до проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій. Відповідне повідомлення про факт і 

результати негласної слідчої (розшукової) дії повинне бути здійснене 

протягом дванадцяти місяців з дня припинення таких дій, але не пізніше 

звернення до суду з обвинувальним актом. (ч. 2 ст. 253 КПК). 

9. Протокол щодо проведення аудіо-, відеоконтролю особи, аудіо- або 

відеозаписи, фотознімки, інші результати, здобуті за допомогою 

застосування технічних засобів, вилучені під час їх проведення речі і 

документи або їх копії можуть використовуватися в доказуванні під час 

досудового розслідування (ч. 1 ст. 256 КПК). 

Особи, які проводили негласні слідчі (розшукові) дії або були залучені 

до їх проведення, можуть бути допитані як свідки (ч. 2 ст. 256 КПК). 

10. Якщо в результаті проведення аудіо-, відеоконтролю особи 

виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується у 

даному кримінальному провадженні, то отримана інформація може бути 

використана в іншому кримінальному провадженні тільки на підставі ухвали 

слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора (ч. 1 ст. 257 

КПК). 

 

НЕГЛАСНЕ ОТРИМАННЯ ЗРАЗКІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ 

ПОРІВНЯЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (ст. 267 КПК) — це негласна слідча 

(розшукова) дія, відомості про факт та методи проведення якої не підлягають 

розголошенню та спрямована на отримання (збирання) доказів або перевірку 

вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Вказана 

слідча дія проводиться шляхом таємного отримання зразків для 

порівняльного дослідження. 

Підставами для проведення негласного отримання зразків, 

необхідних для порівняльного дослідження є наявність достатніх 

відомостей вважати, що за допомогою отримання зразків буде проведена 

порівняльна експертиза, вході якої можна буде встановити приналежність 

відповідних об'єктів конкретній особі або виявити нові докази по 

кримінальному провадженні., що вказують на можливість досягнення її мети. 



Метою проведення негласного отримання зразків, необхідних для 

порівняльного дослідження є призначення експертизи (ч. 1 ст.245 КПК). 

Підстави проведення негласного отримання зразків, необхідних 

для порівняльного дослідження  (ч. 1 ст.246 КПК): 

1) якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо 

отримати в інший спосіб; 

2) проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких 

або особливо тяжких злочинів. 

3) якщо отримання зразків для порівняльного неможливе без завдання 

значної шкоди для кримінального провадження. 

Засоби, що використовуються під час проведення негласного 

отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження (ч. 1 

ст.273 КПК): 

виготовлення та використання спеціально виготовлених речей 

документів. Виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) засобів для 

проведення конкретних негласних слідчих дій оформлюється відповідним 

протоколом. 

Особи, які мають право на проведення негласного отримання 

зразків, необхідних для порівняльного дослідження  (ч. 6 ст.246 КПК)  

1) слідчий, який здійснює досудове розслідування злочинів; 

2) уповноважені оперативні підрозділи — за дорученням слідчого;  

3) інші особи — за рішенням слідчого чи прокурора;  

4) суд, якщо проведення експертизи доручено судом; 

5. спеціалістом, залученим за дорученням суду.  

Процесуальний порядок проведення та фіксації ходу і результатів: 

1. Проведення негласного отримання зразків, необхідних для 

порівняльного дослідження проводиться за клопотанням прокурора або за 

клопотанням слідчого погодженого з прокурором на підставі ухвали слідчого 

судді (ч. 2 ст.274 КПК). У клопотанні слідчого, прокурора про надання 

дозволу на негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного 

дослідження, та в ухвалі слідчого судді додатково зазначаються відомості 

про конкретні зразки, які планується отримати. 

2. Клопотання про надання дозволу на проведення негласного 

отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження слідчий суддя 

зобов’язаний розглянути протягом шести годин з моменту його отримання, 

за участю особи, яка його подала (ч. 1 ст.248 КПК). 

3. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласного 

отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження не може 

перевищувати два місяці (ч. 1 ст.249 КПК). 

4. Строк проведення негласного отримання зразків, необхідних для 

порівняльного дослідження може бути продовжений слідчим судею за 

клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого погодженого з 

прокурором на строк, який не може перевищувати максимальні строки 

досудового розслідування. У разі якщо така негласна слідча (розшукова) дія 

проводиться з метою встановлення місцезнаходження особи, яка 



переховується від органів досудового розслідування, слідчого судді чи суду, 

та оголошена в розшук, вона може тривати до встановлення 

місцезнаходження розшукуваної особи (ч. 4 ст. 249 КПК). 

5. Фіксація даної негласної слідчої (розшукової) дії здійснюється у 

відповідності до ст.ст. 103, 104 КПК. 

6. За результатами негласного отримання зразків для порівняльного 

дослідження складається протокол, до якого в разі необхідності долучаються 

додатки (ч. 1 ст. 252 КПК).  

7. Протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій з 

додатками не пізніше ніж через двадцять чотири години з моменту 

припинення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій передаються 

прокурору, який вживає заходів щодо збереження отриманих під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій речей і документів, які 

планує використовувати у кримінальному провадженні (ч. 4 ст.252 КПК). 

8. Особи, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також підозрюваний, його 

захисник мають бути письмово повідомлені прокурором або за його 

дорученням слідчим про таке обмеження протягом дванадцяти місяців з дня 

припинення таких дій, але не пізніше звернення до суду з обвинувальним 

актом (ч. 2 ст. 253 КПК). 

9. Протокол щодо проведення негласного отримання зразків, 

необхідних для порівняльного дослідження та отримані зразки можуть 

використовуватися в доказуванні під час досудового розслідування (ч. 1 ст. 

256 КПК). 

10. Повторне отримання зразків здійснюється відкрито згідно з 

правилами цього Кодексу, якщо втрачається необхідність зберігати 

таємницю щодо факту дослідження попередніх зразків, отриманих негласно. 

 

ВИКОНАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ З РОЗКРИТТЯ 

ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ГРУПИ ЧИ 

ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (ст. 272 КПК) — це негласна слідча 

(розшукова) дія, відомості про факт та методи проведення якої не підлягають 

розголошенню та спрямована на отримання (збирання) доказів або перевірку 

вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Вказана 

слідча (розшукова) дія проводиться шляхом отримання відомостей, речей і 

документів, які мають значення для досудового розслідування, особою, яка 

відповідно до закону виконує спеціальне завдання, беручи участь в 

організованій групі чи злочинній організації, або є учасником зазначеної 

групи чи організації, який на конфіденційній основі співпрацює з органами 

досудового розслідування. 

Підставами для виконання спеціального завдання з розкриття 

злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації є 

отримання відомостей, речей і документів, які мають значення для 

досудового розслідування (ч.1 ст. 272 КПК). 



 Мета виконання спеціального завдання з розкриття злочинної 

діяльності організованої групи чи злочинної організації (ч. 1 ст.272 КПК) 

полягає в отриманні відомостей, речей і документів, які мають значення для 

досудового розслідування 

Підстави проведення негласної слідчої (розшукової) дії (ч. 1 ст.270 

КПК): 

1) якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо 

отримати в інший спосіб; 

2) проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких 

або особливо тяжких злочинів. 

Засоби, що використовуються під час виконання спеціального 

завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи 

злочинної організації (ч. 1 ст.273 КПК): 

1) виготовлення та використання спеціально виготовлених речей 

документів;  

2) створення та використання спеціально утворених підприємств, 

установ, організацій. 

Виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) засобів для 

проведення конкретних негласних слідчих дій оформлюється відповідним 

протоколом. 

Особи, які мають право на виконання спеціального завдання з 

розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної 

організації (ч. 6 ст.246 КПК)  

1) слідчий, який здійснює досудове розслідування злочинів; 

2) уповноважені оперативні підрозділи — за дорученням слідчого;  

3) інші особи — за рішенням слідчого чи прокурора, окрім адвокатів, 

нотаріусів, медичних працівників, священнослужителів, журналістів, якщо 

таке співробітництво буде пов’язане з розкриттям конфіденційної інформації 

професійного характеру (конфіденційне співробітництво).  

Процесуальний порядок проведення та фіксації ходу і результатів: 

1. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації здійснюється на підставі 

постанови слідчого, погодженої з керівником органу досудового 

розслідування, або постанови прокурора із збереженням у таємниці 

достовірних відомостей про особу (ч.2 ст.272 КПК). 

3. Постанова слідчого чи прокурора про проведення контролю за 

вчиненням злочину дії повинна містити: 

 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний 

номер; 

 2) правову кваліфікацію злочину із зазначенням статті (частини статті) 

Кримінального кодексу України; 

 3) відомості про особу (осіб), місце або річ, щодо яких 

проводитиметься негласна слідча (розшукова) дія; 

 4) початок, тривалість і мету негласної слідчої (розшукової) дії; 



 5) відомості про особу (осіб), яка буде проводити негласну слідчу 

(розшукову) дію; 

 6) обґрунтування прийнятої постанови, у тому числі обґрунтування 

неможливості отримання відомостей про злочин та особу, яка його вчинила, 

в інший спосіб; 

 7) вказівку на вид негласної слідчої (розшукової) дії, що проводиться; 

8) обґрунтування меж спеціального завдання; 

 9) використання спеціальних несправжніх (імітаційних) засобів. 

4. Строк виконання спеціального завдання не може перевищувати 

шість місяців (ч.4 ст.272 КПК) а в разі необхідності строк його виконання 

продовжується слідчим за погодженням з керівником органу досудового 

розслідування або прокурором на строк, який не перевищує строку 

досудового розслідування (ч.4 ст.272 КПК). 

5. Строк виконання спеціального завдання з розкриття злочинної 

діяльності організованої групи чи злочинної організації може бути 

продовжений слідчим за погодженням з керівником органу досудового 

розслідування або прокурором на строк, який не перевищує строку 

досудового розслідування (ч.4 ст.272 КПК). 

5. Фіксація даної негласної слідчої (розшукової) дії здійснюється у 

відповідності до ст.ст. 103, 104 КПК. 

6. За результатами виконання спеціального завдання з розкриття 

злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації 

складається протокол, до якого в разі необхідності долучаються додатки (ч. 1 

ст. 252 КПК).  

7. Протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій з 

додатками не пізніше ніж через двадцять чотири години з моменту 

припинення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій передаються 

прокурору, який вживає заходів щодо збереження отриманих під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій речей і документів, які 

планує використовувати у кримінальному провадженні (ч. 4 ст.252 КПК). 

8. Особи, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також підозрюваний, його 

захисник мають бути письмово повідомлені прокурором або за його 

дорученням слідчим про таке обмеження протягом дванадцяти місяців з дня 

припинення таких дій, але не пізніше звернення до суду з обвинувальним 

актом (ч. 2 ст. 253 КПК). 

9. Протокол щодо виконання спеціального завдання з розкриття 

злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації , аудіо- або 

відеозаписи, фотознімки, інші результати, здобуті за допомогою 

застосування технічних засобів, вилучені під час їх проведення речі і 

документи або їх копії можуть використовуватися в доказуванні під час 

досудового розслідування (ч. 1 ст. 256 КПК). 

10. Якщо в результаті виконання спеціального завдання з розкриття 

злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації виявлено 

ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується у даному 



кримінальному провадженні, то отримана інформація може бути використана 

в іншому кримінальному провадженні тільки на підставі ухвали слідчого 

судді, яка постановляється за клопотанням прокурора (ч. 1 ст. 257 КПК). 

 

НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ НА КОРЕСПОНДЕНЦІЮ (cт. 261 КПК) 

— це негласна слідча (розшукова) дія, що полягає у затриманні, огляді та у 

необхідних випадках вилученню поштово-телеграфної кореспонденції певної 

особи іншим особам або інших осіб їй без їх відома, яка містить відомості про 

обставини, які мають значення для досудового розслідування, або речі і 

документи, котрі мають істотне значення для досудового розслідування. 

Підставами для проведення накладення арешту на кореспонденцію 

є наявність достатніх відомостей вважати, що поштово-телеграфна 

кореспонденція певної особи іншим особам або інших осіб їй може містити 

відомості про обставини, які мають значення для досудового розслідування, 

або речі і документи, що мають істотне значення для досудового 

розслідування (ч. 2 ст. 261 КПК). 

Мета проведення виявлення поштово-телеграфної кореспонденції 

певної особи іншим особам або інших осіб їй, що може містити відомості про 

обставини, які мають значення для досудового розслідування, або речі і 

документи, що мають істотне значення для досудового розслідування (ст. 261 

Нового КПК). 

Накладення арешту на кореспонденцію надає право слідчому 

здійснювати огляд і виїмку цієї кореспонденції (ч. 3 ст. 261 Нового КПК). 

Під кореспонденцією, передбаченою цією статтею, є листи усіх видів, 

бандеролі, посилки, поштові контейнери, перекази, телеграми, інші 

матеріальні носії передання інформації між особами (ч. 4 ст. 261 Нового 

КПК). 

Умови проведення накладення арешту на кореспонденцію  
(ч. 1 ст. 246 та ст. 261 КПК): 

1) якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо 

отримати в інший спосіб; 

2) проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких 

або особливо тяжких злочинів. 

Засоби, що використовуються під час накладення арешту на 

кореспонденцію (ч. 1 ст. 262 КПК): 

1) проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії може 

фіксуватися за допомогою технічних засобів;  

2) фіксація ходу і результатів накладення арешту на кореспонденцію 

повинно відповідати загальним правилам фіксації кримінального 

провадження, передбаченим главою 5 нового КПК та відомчими нормативно-

правовими актами; 

3) виготовлення та використання спеціально виготовлених речей і 

документів.  

Особи, які мають право проводити накладення арешту на 

кореспонденцію (ч. 6 ст. 246 КПК)  



1) слідчий, який здійснює досудове розслідування злочинів; 

2) уповноважені оперативні підрозділи — за дорученням слідчого.  

Процесуальний порядок проведення та фіксації ходу і результатів: 

1. Накладення арешту на кореспонденцію проводиться за клопотанням 

прокурора або за клопотанням слідчого погодженого з прокурором на 

підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 261 КПК). 

2. Клопотання про надання дозволу на накладення арешту на 

кореспонденцію слідчий суддя зобов’язаний розглянути протягом шести 

годин з моменту його отримання, за участю особи, яка його подала 

(ч. 1 ст. 248 КПК). 

3. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення накладення 

арешту на кореспонденцію не може перевищувати два місяці (ч. 1 ст. 249 

КПК). 

4. Строк проведення накладення арешту на кореспонденцію  може бути 

продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або за клопотанням 

слідчого погодженого з прокурором на строк, який не може перевищувати 

максимальні строки досудового розслідування. У разі якщо така негласна 

слідча (розшукова) дія проводиться з метою встановлення місцезнаходження 

особи, яка переховується від органів досудового розслідування, слідчого 

судді чи суду, та оголошена в розшук, вона може тривати до встановлення 

місцезнаходження розшукуваної особи (ч. 4 ст. 249 КПК). 

5. Процесуальна фіксація накладення арешту на кореспонденцію 

повинна відповідати загальним правилам фіксації кримінального 

провадження, передбаченим Нового КПК та відповідати вимогам ст. 252 

КПК. 

6. За результатами проведення накладення арешту на кореспонденцію 

складається протокол огляду і виїмки кореспонденції (ст. 262 КПК), до якого 

в разі необхідності долучаються додатки (ч. 1 ст. 252 КПК).  

Відповідно до ч. 2 ст. 262 КПК при виявленні в кореспонденції речей 

(у тому числі речовин), документів, що мають значення для певного 

досудового розслідування, слідчий у межах, визначених ухвалою слідчого 

судді, здійснює виїмку відповідної кореспонденції або обмежується зняттям 

копій чи отриманням зразків з відповідних відправлень. Зняття копій чи 

отримання зразків здійснюється з метою збереження конфіденційності 

накладення арешту на кореспонденцію. У разі необхідності особою, яка 

проводить огляд поштово-телеграфної кореспонденції, може бути прийняте 

рішення про нанесення на виявлені речі і документи спеціальних позначок, 

обладнання їх технічними засобами контролю, заміну речей і речовин, що 

становлять загрозу для оточуючих чи заборонені у вільному обігу, на їх 

безпечні аналоги. 

7. Протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій з 

додатками не пізніше ніж через двадцять чотири години з моменту 

припинення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій передаються 

прокурору, який вживає заходів щодо збереження отриманих під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій речей і документів, які 



планує використовувати у кримінальному провадженні (ч. 3 та ч. 4 ст. 252 

КПК). 

8. Особи, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також підозрюваний, його 

захисник мають бути письмово повідомлені прокурором або за його 

дорученням слідчим про таке обмеження (ч. 1 ст. 253 КПК).  

Конкретний час повідомлення визначається із урахуванням наявності 

чи відсутності загроз для досягнення мети досудового розслідування, 

суспільної безпеки, життя або здоров’я осіб, які причетні до проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій. Відповідне повідомлення про факт і 

результати негласної слідчої (розшукової) дії повинне бути здійснене 

протягом дванадцяти місяців з дня припинення таких дій, але не пізніше 

звернення до суду з обвинувальним актом. (ч. 2 ст. 253 КПК). 

9. Протоколи складені за результатами накладення арешту на 

кореспонденцію, а також інші результати, здобуті за допомогою 

застосування технічних засобів під час проведення вказаної негласної слідчої 

(розшукової) дії або вилучені під час їх проведення речі і документи, їх копії 

можуть використовуватися в доказуванні під час досудового розслідування 

(ч. 1 ст. 256 КПК). 

Особи, які проводили негласні слідчі (розшукові) дії або були залучені 

до їх проведення, можуть бути допитані як свідки (ч. 2 ст. 256 КПК). 

10. Якщо в результаті проведення накладення арешту на 

кореспонденцію виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не 

розслідується у даному кримінальному провадженні, то отримана інформація 

може бути використана в іншому кримінальному провадженні тільки на 

підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням 

прокурора (ч. 1 ст. 257 КПК). 

 

ОГЛЯД І ВИЇМКА КОРЕСПОНДЕНЦІЇ (ст. 262 КПК) - це негласна 

слідча (розшукова) дія, що полягає у відкритті затриманої поштово-

телеграфної кореспонденції певної особи іншим особам або від інших осіб їй 

без їх відома, ознайомлення із її змістом чи якостями і якщо така 

кореспонденція містить відомості про обставини, які мають значення для 

досудового розслідування, або речі і документи, котрі мають істотне 

значення для кримінального провадження її вилученням або заміною чи 

поміченням.  

Вказана слідча дія проводиться шляхом відкриття, огляду та виїмки 

затриманої кореспонденції в установі зв’язку, якій доручено здійснювати 

контроль і затримувати цю кореспонденцію, за участю представника цієї 

установи, а за необхідності - за участю спеціаліста. 

Лише накладення арешту на кореспонденцію особи надає право 

слідчому здійснювати її огляд та виїмку (ч. 3 ст. 261 КПК). 

Підставами для проведення огляду і виїмки кореспонденції є 

наявність достатніх відомостей вважати, що поштово-телеграфна 

кореспонденція певної особи іншим особам або від інших осіб їй може 



містити відомості про обставини, які мають значення для досудового 

розслідування, або речі і документи, що також мають істотне значення для 

кримінального провадження. 

Метою проведення огляду і виїмки кореспонденції є контроль за 

кореспонденцією та її затримання для її відкриття, огляду та дослідження з 

метою встановлення відомостей про обставини, які мають значення для 

досудового розслідування, або речі і документи, що мають істотне значення 

для досудового розслідування, за участю представника цієї установи, а за 

необхідності - за участю спеціаліста. 

Процесуальні засоби, що використовуються під час огляду і виїмки 

кореспонденції (ч. 2 ст. 262 та ч. 1 ст.273 КПК): 

1) можливе залучення спеціаліста (ч. 1 ст. 262 КПК); 

2) виготовлення та використання спеціально виготовлених речей і 

документів;  

3) створення та використання спеціально утворених підприємств, 

установ, організацій. 

Виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) засобів для 

проведення конкретних негласних слідчих дій оформлюється відповідним 

протоколом. 

Особи, які мають право проводити огляду і виїмки кореспонденції (ч. 6 

ст.246 КПК):  

1) слідчий, який здійснює досудове розслідування злочинів; 

2) уповноважені оперативні підрозділи — за дорученням слідчого.  

Процесуальний порядок проведення та фіксації ходу і результатів: 

1. Огляд і виїмка кореспонденції проводиться за клопотанням 

прокурора або за клопотанням слідчого погодженого з прокурором на 

підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст.258 КПК). 

2. Клопотання про надання дозволу на проведення накладення арешту 

на поштово-телеграфну кореспонденцію слідчий суддя зобов’язаний 

розглянути протягом шести годин з моменту його отримання, за участю 

особи, яка його подала (ч. 1 ст.248 КПК). 

3. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення накладення 

арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію особи не може 

перевищувати два місяці (ч. 1 ст.249 Нового КПК). 

4. Строк проведення накладення арешту на поштово-телеграфну 

кореспонденцію особи може бути продовжений слідчим суддею за 

клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого погодженого з 

прокурором на строк, який не може перевищувати максимальні строки 

досудового розслідування. У разі якщо така негласна слідча (розшукова) дія 

проводиться з метою встановлення місцезнаходження особи, яка 

переховується від органів досудового розслідування, слідчого судді чи суду, 

та оголошена в розшук, вона може тривати до встановлення 

місцезнаходження розшукуваної особи (ч. 4 ст. 249 КПК). 

5. При виявленні в кореспонденції речей (у тому числі речовин), 

документів, що мають значення для певного досудового розслідування, 



слідчий у межах, визначених ухвалою слідчого судді, здійснює виїмку 

відповідної кореспонденції або обмежується зняттям копій чи отриманням 

зразків з відповідних відправлень. Зняття копій чи отримання зразків 

здійснюється з метою збереження конфіденційності накладення арешту на 

кореспонденцію. У разі необхідності особою, яка проводить огляд поштово-

телеграфної кореспонденції, може бути прийняте рішення про нанесення на 

виявлені речі і документи спеціальних позначок, обладнання їх технічними 

засобами контролю, заміну речей і речовин, що становлять загрозу для 

оточуючих чи заборонені у вільному обігу, на їх безпечні аналоги. 

6. У разі відсутності речей чи документів, які мають значення для 

досудового розслідування, слідчий дає вказівку про вручення оглянутої 

кореспонденції адресату. 

7. Про кожен випадок проведення огляду, виїмки або затримання 

кореспонденції складається протокол згідно з вимогами КПК. У протоколі 

обов’язково зазначається, які саме відправлення були оглянуті, що з них 

вилучено і що має бути доставлено адресату або тимчасово затримано, з яких 

відправлень знято копії чи отримано зразки, а також про проведення інших 

дій, передбачених частиною другою цієї статті (ч.4 ст.262 КПК). 

8. Протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій з 

додатками не пізніше ніж через двадцять чотири години з моменту 

припинення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій передаються 

прокурору, який вживає заходів щодо збереження отриманих під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій речей і документів, які 

планує використовувати у кримінальному провадженні (ч. 4 ст.252 КПК). 

9. Особи, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також підозрюваний, його 

захисник мають бути письмово повідомлені прокурором або за його 

дорученням слідчим про таке обмеження протягом дванадцяти місяців з дня 

припинення таких дій, але не пізніше звернення до суду з обвинувальним 

актом (ч. 2 ст. 253 КПК). 

10. Протокол щодо проведення огляду і виїмки кореспонденції , аудіо- 

або відеозаписи, фотознімки, інші результати, здобуті за допомогою 

застосування технічних засобів, вилучені під час їх проведення, речі і 

документи або їх копії можуть використовуватися в доказуванні під час 

досудового розслідування (ч. 1 ст. 256 КПК). 

11. Якщо в результаті проведення огляду і виїмки кореспонденції  

виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується у 

даному кримінальному провадженні, то отримана інформація може бути 

використана в іншому кримінальному провадженні тільки на підставі ухвали 

слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора (ч. 1 ст. 257 

КПК). 

 

АУДІО-, ВІДЕОКОНТРОЛЬ МІСЦЯ (ст. 270 КПК) — це негласна 

слідча (розшукова) дія, відомості про факт та методи проведення якої не 

підлягають розголошенню та спрямована на отримання (збирання) доказів 



або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному 

провадженні. Вказана слідча (розшукова) дія проводиться шляхом 

прихованої фіксації відомостей за допомогою аудіо-, відеозапису всередині 

публічно доступних місць, без відома їх власника, володільця або присутніх 

у цьому місці осіб. 

Підставами для проведення аудіо-, відеоконтроля місця  є наявність 

достатніх відомостей про те, що розмови і поведінка осіб всередині публічно 

доступних місць, а також інші події, що там відбуваються, можуть містити 

інформацію, яка має значення для кримінального провадження. 

 Мета проведення аудіо-, відеоконтроля місця (ч. 1 ст.270 КПК) 

полягає у здійсненні прихованої фіксації відомостей за допомогою аудіо-, 

відеозапису всередині публічно доступних місць, без відома їх власника, 

володільця або присутніх у цьому місці осіб 

Підстави проведення аудіо-, відеоконтроля місця (ч. 1 ст.270 КПК): 

1) якщо відомості щодо розмови і поведінка осіб у всередині публічно 

доступних місць, а також інші події, що там відбуваються, можуть містити 

інформацію, яка має значення для кримінального провадження, неможливо 

отримати в інший спосіб; 

2) проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких 

або особливо тяжких злочинів. 

Особи, які мають право проводити спостереження за особою, річчю 

або місцем (ч. 6 ст.246 КПК)  

1) слідчий, який здійснює досудове розслідування злочинів; 

2) уповноважені оперативні підрозділи — за дорученням слідчого;  

3) інші особи — за рішенням слідчого чи прокурора, адвокатів, 

нотаріусів, медичних працівників, священнослужителів, журналістів, якщо 

таке співробітництво буде пов’язане з розкриттям конфіденційної інформації 

професійного характеру (конфіденційне співробітництво) 

Процесуальний порядок проведення та фіксації ходу і результатів: 

1. Аудіо-, відеоконтроль місця  проводиться за клопотанням прокурора 

або за клопотанням слідчого погодженого з прокурором на підставі ухвали 

слідчого судді (ч.2 ст.270 КПК). 

3. Клопотання про надання дозволу на проведення аудіо-, 

відеоконтроля місця слідчий суддя зобов’язаний розглянути протягом шести 

годин з моменту його отримання, за участю особи, яка його подала (ч. 1 

ст.248 Нового КПК). 

4. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення проведення 

аудіо-, відеоконтроля місця не може перевищувати два місяці (ч. 1 ст.249 

КПК). 

5. Строк проведення проведення аудіо-, відеоконтроля місця може бути 

продовжений слідчим судею за клопотанням прокурора або за клопотанням 

слідчого погодженого з прокурором на строк, який не може перевищувати 

максимальні строки досудового розслідування. У разі якщо така негласна 

слідча (розшукова) дія проводиться з метою встановлення місцезнаходження 

особи, яка переховується від органів досудового розслідування, слідчого 



судді чи суду, та оголошена в розшук, вона може тривати до встановлення 

місцезнаходження розшукуваної особи (ч. 4 ст. 249 КПК). 

5. Фіксація даної негласної слідчої (розшукової) дії здійснюється у 

відповідності до ст.ст. 103, 104 КПК. 

6. За результатами проведення проведення аудіо-, відеоконтроля місця 

складається протокол, до якого в разі необхідності долучаються додатки (ч. 1 

ст. 252 КПК). Виготовлення копій протоколів про проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій та додатків до них не допускається (ч. 3 ст. 254 

КПК). 

7. Протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій з 

додатками не пізніше ніж через двадцять чотири години з моменту 

припинення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій передаються 

прокурору, який вживає заходів щодо збереження отриманих під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій речей і документів, які 

планує використовувати у кримінальному провадженні (ч. 4 ст.252 КПК). 

8. Особи, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також підозрюваний, його 

захисник мають бути письмово повідомлені прокурором або за його 

дорученням слідчим про таке обмеження протягом дванадцяти місяців з дня 

припинення таких дій, але не пізніше звернення до суду з обвинувальним 

актом (ч. 2 ст. 253 КПК). 

9. Протокол щодо проведення проведення аудіо-, відеоконтроля місця, 

аудіо- або відеозаписи, фотознімки, інші результати, здобуті за допомогою 

застосування технічних засобів, вилучені під час їх проведення речі і 

документи або їх копії можуть використовуватися в доказуванні під час 

досудового розслідування (ч. 1 ст. 256 КПК). 

10. Якщо в результаті проведення проведення аудіо-, відеоконтроля 

місця виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується 

у даному кримінальному провадженні, то отримана інформація може бути 

використана в іншому кримінальному провадженні тільки на підставі ухвали 

слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора (ч. 1 ст. 257 

КПК). 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЧИНЕННЯМ ЗЛОЧИНУ (ст. 271 КПК) — це 

негласна слідча (розшукова) дія, відомості про факт та методи проведення 

якої не підлягають розголошенню та спрямована на отримання (збирання) 

доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному 

провадженні. Вказана слідча (розшукова) дія проводиться шляхом: 

1) контрольованої поставки; 

 2) контрольованої та оперативної закупки; 

 3) спеціального слідчого експерименту; 

 4) імітування обстановки злочину.  

Контроль за вчиненням злочину не проводиться, якщо внаслідок 

таких дій неможливо повністю запобігти: 



 1) посяганню на життя або заподіянню особі (особам) тяжких тілесних 

ушкоджень; 

 2) поширенню речовин, небезпечних для життя багатьох людей; 

 3) втечі осіб, які вчинили тяжкі чи особливо тяжкі злочини; 

 4) екологічній або техногенній катастрофі. 

Підставами для проведення контролю за вчиненням злочину є 

наявність достатніх відомостей вважати, що готується вчинення або 

вчиняється тяжкий чи особливо тяжкий злочин. 

 Мета проведення контролю за вчиненням злочину (ч. 1 ст.271 

КПК) полягає у запобіганні вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину. 

Підстави проведення контролю за вчиненням злочину (ч. 1 ст.246 

КПК): 

1) 1) якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо 

отримати в інший спосіб; 

2) проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких 

або особливо тяжких злочинів. 

Засоби, що використовуються під час проведення контролю за 

вчиненням злочину  (ч. 1 ст.273 КПК): 

1) виготовлення та використання спеціально виготовлених речей і 

документів;  

2) створення та використання спеціально утворених підприємств, 

установ, організацій. 

Виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) засобів для 

проведення конкретних негласних слідчих дій оформлюється відповідним 

протоколом. 

Особи, які мають право проводити контроль за вчиненням злочину  (ч. 

6 ст.246 КПК)  

1) слідчий, який здійснює досудове розслідування злочинів; 

2) уповноважені оперативні підрозділи — за дорученням слідчого;  

3) інші особи — за рішенням слідчого чи прокурора, окрім адвокатів, 

нотаріусів, медичних працівників, священнослужителів, журналістів, якщо 

таке співробітництво буде пов’язане з розкриттям конфіденційної інформації 

професійного характеру (конфіденційне співробітництво).  

Процесуальний порядок проведення та фіксації ходу і результатів: 

1. Контроль за вчиненням злочину проводиться за постановою 

прокурора (ч.7 ст.271 КПК). 

Якщо при проведенні контролю за вчиненням злочину виникає 

необхідність тимчасового обмеження конституційних прав особи, воно має 

здійснюватися в межах, які допускаються Конституцією України, на підставі 

рішення слідчого судді. 

3. Постанова прокурора про проведення контролю за вчиненням 

злочину  дії повинна містити: 

 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний 

номер; 



 2) правову кваліфікацію злочину із зазначенням статті (частини статті) 

Кримінального кодексу України; 

 3) відомості про особу (осіб), місце або річ, щодо яких 

проводитиметься негласна слідча (розшукова) дія; 

 4) початок, тривалість і мету негласної слідчої (розшукової) дії; 

 5) відомості про особу (осіб), яка буде проводити негласну слідчу 

(розшукову) дію; 

 6) обґрунтування прийнятої постанови, у тому числі обґрунтування 

неможливості отримання відомостей про злочин та особу, яка його вчинила, 

в інший спосіб; 

 7) вказівку на вид негласної слідчої (розшукової) дії, що проводиться; 

8) викласти обставини, які свідчать про відсутність під час негласної 

слідчої (розшукової) дії провокування особи на вчинення злочину; 

 9) зазначити про застосування спеціальних імітаційних засобів. 

4. Строк дії постанови прокурора про дозвіл на проведення  контролю 

за вчиненням злочину не може перевищувати два місяці (ч. 1 ст.249 КПК). 

5. Строк проведення контролю за вчиненням злочину може бути 

продовжений прокурором, - до вісімнадцяти місяців (ч. 5 ст. 246 КПК). 

 5. Фіксація даної негласної слідчої (розшукової) дії здійснюється у 

відповідності до ст.ст. 103, 104 КПК. 

6. За результатами проведення контролю за вчиненням злочину 

складається протокол, до якого в разі необхідності долучаються додатки (ч. 4 

ст. 271 КПК). Виготовлення копій протоколів про проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій та додатків до них не допускається (ч. 3 ст. 254 

КПК). Якщо контроль за вчиненням злочину закінчується відкритим 

фіксуванням, про це складається протокол у присутності такої особи (ч. 4 ст. 

271 КПК). 

7. Протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій з 

додатками не пізніше ніж через двадцять чотири години з моменту 

припинення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій передаються 

прокурору, який вживає заходів щодо збереження отриманих під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій речей і документів, які 

планує використовувати у кримінальному провадженні (ч. 4 ст.252 КПК). 

8. Особи, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також підозрюваний, його 

захисник мають бути письмово повідомлені прокурором або за його 

дорученням слідчим про таке обмеження протягом дванадцяти місяців з дня 

припинення таких дій, але не пізніше звернення до суду з обвинувальним 

актом (ч. 2 ст. 253 КПК). 

9. Протокол щодо проведення контролю за вчиненням злочину , аудіо- 

або відеозаписи, фотознімки, інші результати, здобуті за допомогою 

застосування технічних засобів, вилучені під час їх проведення речі і 

документи або їх копії можуть використовуватися в доказуванні під час 

досудового розслідування (ч. 1 ст. 256 КПК). 



10. Якщо в результаті проведення контролю за вчиненням злочину  

виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується у 

даному кримінальному провадженні, то отримана інформація може бути 

використана в іншому кримінальному провадженні тільки на підставі ухвали 

слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора (ч. 1 ст. 257 

КПК). 

 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

1. Рішення про проведення будь-якої негласної слідчої (розшукової) дії 

приймається певною службовою особою у визначений процедурі. 

2. Кожна негласна слідча (розшукова) дія проводиться у чітко 

визначеній законом (нормами глави 21 Нового КПК) процесуальній формі. 

3. Негласні слідчі (розшукові) дії, як і будь-які процесуальні дії під час 

досудового розслідування можуть фіксуватися у відповідності до ст. 103 

Нового КПК: 

1) у протоколі; 

2) на носії інформації, на якому за допомогою технічних засобів 

зафіксовані процесуальні дії; 

3) у журналі судового засідання (примітка:негласні слідчі (розшукові) у 

журналі судового засідання не фіксуються). 

Основним засобом, або формою фіксації негласних слідчих 

(розшукових) дій є протокол, який складається відповідно до вимог ст. 104 

Нового КПК.  

У певних випадках, котрі обумовлені специфікою проведеної негласної 

слідчої (розшукової) дії, її фіксація проводиться за допомогою технічних 

засобів, про що зазначається у протоколі. 

 

ВИСНОВКИ ПО ЛЕКЦІЇ: 

 

1. КПК 2012 року поділяє слідчі (розшукові) дії на дві великі групи: 

 - Слідчі (розшукові) дії та  

 - Негласні слідчі (розшукові) дії. 

2. У відповідності до ч.1 ст. 246 Нового КПК негласні слідчі 

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

методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, 

передбачених Новим КПК.  

3. Систему негласних слідчих (розшукових) дій складають: 
Втручання у приватне спілкування; Аудіо-, відеоконтроль особи; Накладення 

арешту на кореспонденцію; Огляд і виїмка кореспонденції; Зняття інформації 

з транспортних телекомунікаційних мереж ; Зняття інформації з електронних 

інформаційних систем; Дослідження інформації, отриманої при застосуванні 

технічних засобів; Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого 

володіння особи (ст. 267 нового КПК); Установлення місцезнаходження 

радіоелектронного засобу; Спостереження за особою, річчю або місцем; 



Аудіо-, відеоконтроль місця; Негласне отримання зразків, необхідних для 

порівняльного дослідження; Використання конфіденційного співробітництва. 

4. Рішення про проведення будь-якої негласної слідчої (розшукової) дії 

приймається певною службовою особою у визначений процедурі. 

5. Кожна негласна слідча (розшукова) дія проводиться у чітко 

визначеній законом (нормами глави 21 Нового КПК) процесуальній формі. 

6. Негласні слідчі (розшукові) дії, як і будь-які процесуальні дії під час 

досудового розслідування можуть фіксуватися у протоколі та за допомогою 

технічних засобів.  

Основним засобом, або формою фіксації негласних слідчих 

(розшукових) дій є протокол, який складається відповідно до вимог ст. 104 

Нового КПК.  

У певних випадках, котрі обумовлені специфікою проведеної негласної 

слідчої (розшукової) дії, її фіксація проводиться за допомогою технічних 

засобів, про що зазначається у протоколі. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення даної теми рекомендується особливу увагу звернути 

на питання щодо процесуальної характеристики негласних слідчих 

(розшукових) дій і зокрема на оформлення результатів їх провадження (глава 

5 Нового КПК та спеціальні статті). 

Доцільно буде повторити положення ч. 7 ст. 223 КПК щодо участі 

понятих під час провадження негласних слідчих (розшукових) дій та 

забезпечення прав їх учасників. 

 

 

 

 



ТЕМА 5 

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ 

ПОВІДОМЛЕННЯ ОСОБІ ПРО ПІДОЗРУ 

 

 

ПЛАН: 

1. Поняття та підстави повідомлення про підозру. Письмове 

повідомлення про підозру: структура,зміст, логіка, мова і стиль 

2. Процесуальний порядок повідомлення про підозру. Особливості 

повідомлення про підозру окремій категорії осіб.   

3. Допит підозрюваного. 

4. Зміна і доповнення підозри. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

З’ясувати поняття підстави та процесуальний порядок повідомлення 

особи про підозру. Засвоїти: особливості повідомлення про підозру окремій 

категорії осіб; порядок допиту підозрюваного, повідомлення про нову 

підозру або зміну раніше повідомленої підозри. 

 

ВСТУП 

 

Актуальність даної теми обумовлена тим, що акт повідомлення про 

підозру є початковим моментом притягнення до кримінальної 

відповідальності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. 

Своєчасність, обґрунтованість і законність повідомлення про підозру є 

необхідною умовою виконання одного із завдань кримінального 

судочинства: 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. 

В діяльності слідчого та прокурора повідомлення про підозру є одним із 

головних і важливих питань, вирішення якого потребує від цих службових 

осіб максимальної відповідальності. Саме ці важливі питання діяльності 

слідчого та прокурора під час досудового розслідування є предметом 

розгляду в даній лекції. 

 

 

 

 

 

 

 

1 ПИТАННЯ  

ПОНЯТТЯ ТА ПІДСТАВИ ПИСЬМОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО 

ПІДОЗРУ. ПИСЬМОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ: 

СТРУКТУРА, ЗМІСТ, ЛОГІКА, МОВА І СТИЛЬ 

 

Першим своїм завданням кримінальне судочинство визначає захист 

особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень. Виконання 

цього завдання можливе лише у разі проведеного досудового розслідування 

під час якого з суворим додержанням закону буде викрито кожного хто 

вчинив кримінальне правопорушення і притягнуто до відповідальності в міру 

своєї вини. При цьому жоден невинуватий не повинен бути обвинуваченим 



або засудженим, жодна особа не повинна бути піддана необґрунтованому 

процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального 

провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК). 

Кримінальне судочинство спрямовано на виконання цих завдань. 

Завдання стадії досудового розслідування полягає у встановленні за 

допомогою передбачених законом процесуальних дій конкретної особи 

(осіб), підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, за ознаками 

якого розпочато кримінальне провадження. У разі виконання цього завдання 

повною мірою починає реалізовуватися функція обвинувачення в 

кримінальному процесі. 

Повідомлення про підозру є кримінально-процесуальним поняттям і 

являє собою наявність претензій держави на реалізацію свого права на 

публічне визнання особи винною. Повідомлення про підозру означає 

попереднє визначення змісту кримінально-правового спору між державою і 

підозрюваним, на підставі фактичних даних встановлених під час досудового 

розслідування, але не передбачає визнання останнього винним, злочинцем.  

Письмове повідомлення про підозру може мати місце лише в стадії 

досудового розслідування. 

Сутність письмового повідомлення про підозру, який здійснюється в 

стадії досудового розслідування, полягає в тому, що прокурор, або слідчий за 

згодою прокурора робить попередній висновок про наявність між 

конкретною особою і державою кримінально-правових відносин. Особа, 

вчинивши кримінальне правопорушення, ставить себе в особливі відносини з 

державою, бо ця особа з моменту вчинення злочину зобов’язана відповідати 

за свої дії перед державою, суспільством. 

Повідомлення про підозру – це вимога органів досудового 

розслідування  щодо судового визнання належного державі права публічно 

оголосити притягувану до суду особу злочинцем і обґрунтовано, у 

відповідності з законом, справедливо її покарати. 

Письмове повідомлення про підозру в кримінальному процесі виконує 

роль позову. Такий позов заявляється до конкретної особи прокурором або 

слідчим за згодою з прокурором від імені держави в справах публічного 

обвинувачення, а потерпілим - від свого імені в справах приватного 

обвинувачення.  

Функція обвинувачення є рушійною силою процесу. Повідомлення про 

підозру є першим етапом здійснення функції обвинувачення. Після 

направлення обвинувального акту до суду підозрюваний набуває статусу 

обвинуваченого. Відмова прокурора від підтримання обвинувачення і не 

бажання потерпілого підтримувати обвинувачення перед судом тягне за 

собою закриття судом кримінального провадження (п.2 ч. 2 ст. 284 КПК). 

Повідомлення про підозру слід розуміти як здійснення первинної 

кваліфікації дій особи, стосовно якої існують фактичні дані, що вказують на 

її причетність до вчиненого злочину і полягає в викладені юридичної оцінки 

дій особи у процесуальному акті – письмовому повідомленні про підозру. 



Після повідомлення про підозру слідчий, прокурор продовжують 

здійснювати обвинувальну діяльність, спрямовану на підтвердження 

висунутої особі підозри, до прийняття кінцевого рішення до судового 

розслідування, яким може бути як обвинувальний акт так і постанова про 

закриття кримінального провадження.  

Сутність повідомлення про підозру полягає в тому, що на підставі 

зібраних слідчим, прокурором доказів певна особа ставиться у становище 

головного учасника кримінального процесу, щодо якого державою в особі 

органів досудового розслідування публічно формулюється та 

проголошується підозра у вчиненні кримінально караного діяння. Однак, слід 

пам’ятати, що підозрюваний при цьому в силу презумпції невинуватості ще 

не вважається винним. 

Повідомлення про підозру є важливим процесуальним актом, 

спрямованим на практичну реалізацію функції обвинувачення та 

забезпечення захисту прав і законних інтересів особи, щодо якої розпочато 

кримінальне переслідування у кримінальному провадженні. 

Такий акт складається з декілька взаємопов’язаних між собою етапів: 

1) складання повідомлення про підозру та роз’яснення її прав на 

захист (ст. 277 КПК); 

2) вручення письмового повідомлення про підозру (ст. 278 КПК);  

3) складання протоколу допиту підозрюваного. 

Підозрюваний - це особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-

279 КПК, повідомлено про підозру, або особа, яка затримана за підозрою у 

вчиненні кримінального правопорушення. Після того, як обвинувальний акт 

щодо особи переданий до суду в порядку, передбаченому статтею 291 цього 

Кодексу, ця особа набуває процесуального статусу обвинувачений. 

Необхідно розрізняти: 1) підстави повідомлення про підозру і 

2) процесуальний порядок повідомлення про підозру. 

Стаття 276 визначає випадки повідомлення про підозру:  

1) затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення 

чи безпосередньо після його вчинення; 

2) обрання до особи одного з передбачених цим Кодексом запобіжних 

заходів; 

3) наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні 

кримінального правопорушення. 

Можливо зазначити, що перелічені вище підстави взаємопов’язані між 

собою. Те єдине що їх пов’язує і без чого не може відбутися процесуальне 

рішення – «повідомлення про підозру», є наявність у органів досудового 

розслідування фактичних даних, які вказують на існування скоєного 

злочинного діяння та доказів, за яких можливо обґрунтовано припускати, що 

злочин вчинено певною особою. Адже затримання особи на місці вчинення 

кримінального правопорушення так чи безпосередньо після його вчинення, 

або ж обрання одного із запобіжних заходів, що передбачені КПК можливо 

лише тоді, коли органами досудового розслідування стала відома інформація 

про вчинення кримінального правопорушення затримуваною особою і ця 



інформація належним процесуальним чином зафіксована у відповідних 

документах. А тому можливо стверджувати, що без наявності достатніх 

доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення 

неможливо затримати особу, а тим більше обрати щодо неї запобіжний захід. 

Третій пункт «наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні 

кримінального правопорушення» як підставу повідомлення про підозру в 

законі передбачено тому, що не у всіх випадках під час досудового 

розслідування існують підстави до затримання чи обрання запобіжного 

заходу. Тому щоб так би мовити «не прив’язувати» процесуальне рішення 

«повідомлення про підозру» до запобіжних заходів, законодавець передбачив 

випадок повідомлення про підозру застосування якого не потребує 

застосування запобіжного заходу. 

Підстави та процесуальний порядок обрання запобіжних заходів будуть 

розглянуті в окремих лекціях, а тому детально на них ми зупинятися не 

будемо. Але все ж слід звернути увагу на підстави за яких особа може бути 

затримана як підозрюваний, або до неї може бути обрано запобіжний захід. 

У ст. 207 КПК України надає право кожному (тобто будь-якій особі) 

затримати без ухвали слідчого судді, суду будь-яку особу, крім осіб, 

зазначених у статті 482 КПК: 

1) при вчиненні або замаху на вчинення кримінального 

правопорушення; 

2) безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під 

час безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні. 

Також КПК вимагає від особи, яка затримала підозрюваного негайно 

доставити її до уповноваженої службової особи або негайно повідомити 

уповноважену службову особу про затримання та місцезнаходження особи, 

яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення. 

Статтею 208 КПК передбачено підстави затримання підозрюваного 

уповноваженою службовою особою. 

Відповідно до цієї статті, уповноважена службова особа має право без 

ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні 

злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі, лише у 

випадках: 

1) якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його 

вчинення; 

2) якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі 

потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події 

вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин. 

 Заслуговує на увагу другий випадок повідомлення про підозру: 

«обрання до особи одного з передбачених цим Кодексом запобіжних заходів».  

Розглядаючи зазначений випадок повідомлення особі про підозру слід 

зазначити, що статті КПК, якими регламентовано обрання запобіжних заходів, 

а саме ст. ст. 179 – 183 КПК, передбачають застосування запобіжних заходів 

лише до підозрюваного. В свою чергу ч.1 ст. 42 КПК визначає, що 

підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 КПК: 



1) повідомлено про підозру,  

2) або особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального 

правопорушення. 

Враховуючи викладене, застосувати запобіжний захід до моменту 

складення процесуального акту про повідомлення особі про підозру можливо 

лише впродовж 24 годин після затримання особи як підозрюваної, а значить і 

повідомити особі про підозру, стосовно якої обрано запобіжний захід 

можливо лише протягом 24 годин. Таке правило визначається ч.2 та ч. 3 ст. 

278 КПК. 

Наступним випадком повідомлення особі про підозру є «наявність 

достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального 

правопорушення». 

Виходячи з формулювання вказаної підстави можливо зазначити, що 

вона об’єднує у собі  дві взаємопов’язані категорії: 

1) матеріально-правові (злочин, винність); 

2) процесуально-правові (доведеність вчинення злочину, межі 

доказування). 

Достатність доказів (фактичних даних) означає таку їх сукупність, 

яка надає підстави обґрунтовано припускати про вчинення злочину певною 

особою і встановлює (доказує) в її діях склад кримінального правопорушення 

(в теорії процесу використовується і поняття ―недостатня сукупність 

доказів ‖, тому доказів має бути рівно стільки, щоб у слідчого та прокурора 

виникло суб’єктивне переконання в тому, що в діях особи, щодо якої буде 

складатися письмове повідомлення про підозру, є склад кримінального 

правопорушення). ―Достатність доказів ‖, так само, як і ―недостатність 

доказів ‖ є оціночними поняттями. 

Таким чином, підставою
2
 для повідомлення особі про підозру є 

наявність достатньої сукупності доказів, за яких можливо обґрунтовано, 

виходячи з отриманих під час досудового розслідування фактичних даних, 

припустити, що розслідуване кримінальне правопорушення вчинено певною 

особою.  

Щоб повідомлення про підозру було обґрунтованим, в будь-якому разі 

повинні бути доказані: 

1) склад кримінального правопорушення (об’єкт, об’єктивна сторона, 

суб’єкт, суб’єктивна сторона). Якщо склад кримінального правопорушення 

не встановлено справа підлягає закриттю за п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК. 

2) вчинення цього діяння конкретною особою, яка за своїми 

характеристиками може бути суб’єктом злочину (фізична; осудна; та, що 

досягла віку кримінальної відповідальності). 

3) характер і розмір завданої шкоди; 

4) кваліфікуючі ознаки злочину (наприклад, повторність); 

                                                           
2
 Зазначена підстава охоплює собою і підстави передбачені п.п. 1,2 ч.1 ст. 276 КПК, оскільки у разі 

відсутності у слідчого, прокурора фактичних даних, за яких можливо було б обґрунтовано припустити, що 

злочин вчинено певною особою, застосування до цієї особи запобіжних заходів було б неможливим 

(протизаконним). 



Не можуть бути підставами повідомлення про підозру: 

1) припущення, здогадки слідчого, які не підтверджені фактичними 

даними  (випливає із презумпції невинуватості); 

2) визнання підозрюваним своєї провини без підтвердження цього 

визнання сукупністю доказів, що є в провадженні. 

Питання щодо підстав повідомлення про підозру тісно пов’язане із 

презумпцією невинуватості. Остання починає діяти вже на стадії досудового 

розслідування. Чи можна стверджувати, що слідчий, прокурор повідомляючи 

особі про підозру, керується презумпцією невинуватості ? Слідчий, 

прокурор,  виходять із обґрунтованого припущення про вчинення злочину 

саме цією особою, яке ґрунтується на фактичних даних кримінального 

провадження. Але при цьому слідчий, прокурор повинні дотримуватися 

презумпції невинуватості як принципу, що допускає повідомлення особі про 

підозру лише за наявності підстав вважати, що загальне припущення про 

законослухняність громадян не виправдалося. 

Поряд з підставами, слід виділяти і умови повідомлення про підозру, 

якими є: 

1) відсутність в справі обставин, за яких провадження повинно бути 

закрито (ч. 1 ст. 284 КПК); 

2) відсутність у слідчого, прокурора сумнівів щодо необхідності 

повідомити особу про підозру; 

3) одержання фактичних даних з процесуальних джерел, з 

використанням процесуальних засобів. 

Незаконне (безпідставне) повідомлення про підозру тягне за собою: 

1) кримінальну відповідальність; 

2) відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконним 

повідомленням про підозру. 

Значення повідомлення особи про підозру визначається тим, що цей 

акт є по суті центральним актом стадії досудового розслідування. Значення 

його є великим не лише для цієї стадії, а й для всього кримінального процесу 

в цілому. Полягає воно в головних і підпорядкованих головним положеннях. 

Головні положення: 

1. На етапі повідомлення про підозру вперше формується і з’являється 

первинна офіційна (публічна) претензія держави до особи, як до такої, що 

підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення. В подальшому 

сформульована на цьому етапі процесу теза підозри може змінюватися, 

удосконалюватися (―шліфуватися‖). Але і в первинному вигляді ця теза 

відіграє суттєву роль для всього подальшого процесу дослідження обставин 

справи в стадії досудового розслідування. 

2. Акт повідомлення про підозру свідчить про виникнення 

кримінально-процесуальних правовідносин між підозрюваним і органами 

обвинувальної влади. 

3. Він визначає загальний напрямок подальшого розслідування 

(перевірка пояснень підозрюваного; деталізація підозри; встановлення 



обставин, які пом’якшують або обтяжують покарання; встановлення розміру 

завданої злочином шкоди тощо). 

4. Є основою для складання слідчим обвинувального акту (зміст 

сформульованої претензії відтворюється в обвинувальному акті).   

Підпорядковані головним, положення: 

1. З появою офіційної підозри в кримінальному провадженні 

з’являється і конкретна особа, якої воно стосується - підозрюваний 

(див. ст. 42 КПК). 

2. Підозрюваний наділяється правами, які дозволяють йому 

захищатися від висунутої проти нього підозри (ст. 42 КПК). 

3. Слідчий зобов’язаний забезпечити підозрюваному можливість 

здійснювати надані йому права. 

4. У підозрюваного виникають певні процесуальні обов’язки, 

невиконання яких тягне застосування до нього заходів кримінально-

процесуального примусу (привід, запобіжні заходи тощо). 

5. У слідчого виникають процесуальні повноваження: на отримання від 

підозрюваного шляхом допиту фактичних даних, на застосування заходів 

процесуального примусу тощо. 

За загальними вимогами, повідомити про підозру можливо  лише 

осудну особу, яка досягла віку, з якого за відповідні злочини може настати 

кримінальна відповідальність (в тому числі й іноземця, особи без 

громадянства, які, перебуваючи на території України, вчинили злочини). 

Письмове повідомлення про підозру виражає у визначеній законом 

формі переконання слідчого про наявність у діях особи, яка підозрюється, 

складу кримінального правопорушення.  

Це суб’єктивне переконання повинне ґрунтуватися на всебічному, 

повному та об’єктивному розгляді всіх обставин провадження. 

Письмове повідомлення про підозру визначає обсяг обвинувачення та 

кваліфікацію злочину, межі судового розгляду в цілому. Розгляд справи в 

суді проводиться в межах тієї підозри, про яку було повідомлено особі. Суд 

не має права поставити в вину підсудному жодного факту, який не був 

включений у письмове повідомлення про підозру. Інший підхід позбавляє 

підсудного можливості здійснити своє право на захист. 

Зміст письмового повідомлення про підозру визначається ст. 277 КПК. 

Відповідно до зазначеної статті, повідомлення має містити такі відомості:  

1) прізвище та посаду слідчого, прокурора, який здійснює 

повідомлення; 

2) анкетні відомості особи (прізвище, ім’я, по батькові, дату та місце 

народження, місце проживання, громадянство), яка повідомляється про 

підозру; 

3) найменування (номер) кримінального провадження, у межах якого 

здійснюється повідомлення; 

4) зміст підозри; 



5) правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні 

якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону 

України про кримінальну відповідальність; 

6) стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, 

у вчиненні якого підозрюється особа, у тому числі зазначення часу, місця його 

вчинення, а також інших суттєвих обставин, відомих на момент повідомлення 

про підозру; 

7) права підозрюваного; 

8) підпис слідчого, прокурора, який здійснив повідомлення. 

Не потрібно сприймати письмове повідомлення про підозру враховуючи 

поняття викладені у главі 6 «Повідомлення», оскільки зазначеною главою та 

ст.ст. 111 – 112 КПК встановлюються вимоги до такої процесуальної дії, якою 

слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника 

кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної 

процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену 

процесуальну дію. 

Повідомлення про підозру – процесуальний акт, що повинен 

здійснюватися тільки в межах компетенції (підслідності) відповідної 

посадової особи. Слідчий ОВС України не має права приймати таке рішення 

в справі, яка підслідна тільки слідчому СБУ. Недопустимо також здійснення 

цього акта в порядку доручення органу дізнання чи окремого доручення. 

Додержання цих вимог є обов’язковим. У разі їх порушення кримінальне 

провадження буде повернено прокурором на додаткове розслідування. 

Письмове повідомлення про підозру характеризується: 1) законністю; 

2) об’єктивністю викладення фактичних даних; 3) обґрунтованістю; 4) 

юридичною чіткістю формулювання підозри; 5) вмотивованістю; 6) 

логічністю. 

Законність письмового повідомлення про підозру означає, що: 

а) повідомлення про підозру складено слідчим (прокурором) у межах 

своєї компетенції за наявності до того передбачених законом підстав; 

б) у повідомленні дано правильну юридичну кваліфікацію дій 

підозрюваного; 

в) повідомлення про підозру відповідає встановленій законом 

процесуальній формі і містить передбачені реквізити, вона засвідчена 

підписом слідчого та прокурора. 

Об'єктивність - відповідність викладених у повідомленні про підозру 

відомостей та висновків про обставини справи об’єктивній дійсності, 

реальним фактам. 

Логічність - відображення у змісті повідомлення внутрішнього зв’язку 

фактів між собою, відповідність змісту логіці фактичних обставин 

кримінального правопорушення.  

Обґрунтованість повідомлення про підозру означає, що кожне 

положення, сформульоване в ній, ґрунтується на зібраних доказах. 



Під вмотивованістю повідомлення про підозру слід розуміти такі 

систему та форму викладення підозри, які приводять до логічного 

переконання у вірності висновку. 

Вимогам щодо юридичної чіткості формулювання підозри 

відповідатиме в разі, коли висновок є лаконічним, чітко сформульованим і не 

містить в собі логічного протиріччя, а фактичні обставини кримінального 

провадження викладені за допомогою тих юридичних понять і тих 

юридичних формулювань, які використовує законодавець стосовно 

конкретного складу злочину. Мова цього документа має бути простою, 

зрозумілою та конкретною. Використовуються такі граматичні засоби мови, 

які за умови стислого викладу дають максимум інформації. Всі речі 

позначаються словами, які дають про них точне уявлення. Синтаксичні 

зв’язки формулюються в залежності від логічних зв’язків. 

Текст письмового повідомлення про підозру має бути точним, простим, 

лаконічним і конкретним. 

Таким чином, письмове повідомлення про підозру полягає в тому, що 

на підставі зібраних доказів певна особа ставиться у становище головного 

учасника процесу – підозрюваного. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Повідомлення про підозру - це обґрунтована на фактичних даних, 

встановлених під час досудового розслідування першопочаткова претензія 

держави до особи, стосовно якої є обґрунтоване припущення (відповідно до 

зібраних доказів) про вчинення нею злочину, і на основі якої в подальшому 

буде ґрунтуватися обвинувальний акт, або ж кримінальне переслідування 

особи буде припинене у разі встановлення відповідних підстав.  

Повідомлення про підозру повинно здійснюватися на підставах і в 

порядку, встановленому законом, за наявності відповідних умов. 

Безпідставне повідомлення про підозру тягне за собою кримінальну 

відповідальність для слідчого і відшкодування завданої шкоди незаконно 

притягненому в такій якості. 

Особа набуває процесуального статусу «підозрюваний» після 

складення письмового повідомлення про підозру, яка повинна відповідати 

вимогам законності; об’єктивності викладення фактичних даних, 

обґрунтованості, юридичній чіткості формулювання підозри, вмотивованості, 

логічності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 ПИТАННЯ 

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ. 

ОСОБЛИВОСТІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ ОКРЕМІЙ 

КАТЕГОРІЇ ОСІБ. 

 

Повідомлення про підозру – важлива процесуальна дія, у ході якої має 

бути покладено початок здійснення акту по практичній реалізації функції 

обвинувачення, а також вжито необхідні у зв’язку з цим заходи щодо 

забезпечення гарантій захисту підозрюваним своїх прав. 

Підозрюваний викликається до слідчого, прокурора шляхом вручення 

повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи 

факсимільним зв'язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. 

У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для 

передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім’ї особи чи іншій 

особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем 

проживання особи або адміністрації за місцем її роботи. 

Особа, що перебуває під вартою, викликається через адміністрацію 

місця ув’язнення. 

Повістка про виклик неповнолітнього підозрюваного, як правило, 

вручається її батьку, матері, усиновлювачу або законному представнику. 

Інший порядок вручення повістки допускається лише у випадку, якщо це 

обумовлюється обставинами кримінального провадження. 

Повістка про виклик вручається особі працівником органу зв’язку, 

працівником правоохоронного органу, слідчим, прокурором. 

Підозрюваний має отримати повістку про виклик або бути 

повідомленим про нього іншим шляхом не пізніше ніж за три дні до дня, коли 

він зобов’язаний прибути за викликом. У випадку встановлення КПК строків 

здійснення процесуальних дій, які не дозволяють здійснити виклик у 

зазначений строк, підозрюваний має отримати повістку про виклик або бути 

повідомленим про нього іншим шляхом якнайшвидше, але в будь-якому разі з 

наданням підозрюваному необхідного часу для підготовки та прибуття за 

викликом. 

Підозрюваний зобов’язаний з’явитися за викликом слідчого у 

призначений строк. В разі неявки без поважних причин підозрюваний 

підлягає приводу. Поважними причинами неявки підозрюваного до слідчого 

в призначений строк визначаються у ст. 138 КПК:  

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 

2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового 

рішення; 

3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха 

або інші подібні обставини); 

4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу 

внаслідок відрядження, подорожі тощо; 



5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з 

лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей 

заклад; 

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або 

серйозна загроза їхньому життю; 

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 

8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на 

виклик. 

У разі, якщо підозрюваний не з’явився без поважних причин або не 

повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове 

стягнення у розмірі: 

від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку 

неприбуття на виклик слідчого, прокурора; 

від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку 

неприбуття на виклик слідчого судді, суду. 

Також до підозрюваного, який не з’явився без поважних причин або не 

повідомив про причини свого неприбуття  може бути застосовано привід.  

Привід підозрюваного здійснюється підрозділами органів внутрішніх 

справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням 

податкового законодавства або органів державного бюро розслідувань. 

 Ухвала про здійснення приводу оголошується підозрюваному, щодо 

якого він застосовується, особою, яка виконує ухвалу. Підозрюваний, 

зобов’язаний прибути до місця виклику в зазначений в ухвалі про здійснення 

приводу час у супроводі особи, яка виконує ухвалу. 

У випадку невиконання підозрюваним, що підлягає приводу, законних 

вимог щодо виконання ухвали про здійснення приводу, до нього можуть бути 

застосовані заходи фізичного впливу, які дозволяють здійснити його 

супроводження до місця виклику. Застосуванню заходів фізичного впливу 

повинно передувати попередження про намір їх застосування. У разі 

неможливості уникнути застосування заходів фізичного впливу вони не 

повинні перевищувати міри, необхідної для виконання ухвали про здійснення 

приводу, і мають зводитися до мінімального впливу на особу. Забороняється 

застосування заходів впливу, які можуть завдати шкоди здоров’ю 

підозрюваного, а також примушення його перебувати в умовах, що 

перешкоджають її вільному пересуванню, протягом часу більшого, ніж 

необхідно для негайного доставлення до місця виклику. Перевищення 

повноважень щодо застосування заходів фізичного впливу тягне за собою 

відповідальність, встановлену законом. 

 

Закон не визначає, коли саме особу потрібно повідомити про підозру, 

однак містить правило, згідно з яким повідомлення про підозру повинно бути 

вручено підозрюваному в день його складання слідчим або прокурором. У 

випадку неможливості такого вручення, воно здійснюється у спосіб, 

передбачений КПК для вручення повідомлень.    



КПК України в ст. 111 регламентує поняття повідомлення у 

кримінальному провадженні. У ч. 3 ст. 111 КПК зазначає, що повідомлення  у 

кримінальному провадженні здійснюється у порядку передбаченою главою 

11 КПК України. Зазначений порядок передбачений ст. 135 КПК України 

«Порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні». Враховуючи 

кримінально-процесуальний порядок передбачений зазначеною нормою, 

вручення письмового повідомлення про підозру може здійснюватися в 

шляхом його надсилання поштою, електронною поштою чи факсимільним 

зв’язком. 

У разі тимчасової відсутності особи, якій необхідно повідомити про 

підозру, за місцем проживання, письмове повідомлення про підозру для його 

передачі підозрюваній особі вручається: 

1) під розписку дорослому члену сім’ї підозрюваної особи, чи іншій 

особі, яка з нею проживає; 

1) житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання 

підозрюваної особи; 

2) адміністрації за місцем роботи підозрюваної особи; 

Водночас, потрібно розуміти, що повідомлення особи про підозру має 

бути здійснене слідчим вчасно. За такої умови повідомлення про підозру є 

гарантією реалізації принципу забезпечення підозрюваному права на захист. 

Якщо під час розслідування здобуті докази, за яких можливо обґрунтовано 

припустити, що злочин вчинено конкретною особою, слідчий зобов’язаний 

повідомити її про підозру. Відкладення прийняття такого рішення є 

порушенням прав особи, щодо якої здійснюється провадження. Чим раніше 

(за наявності для того підстав) особа буде повідомлена про підозру, тим 

скоріше вона отримає можливість реалізації прав із захисту від цієї підозри. 

А тому під час досудового розслідування не повинно бути таких випадків, 

коли повідомлення про підозру відбувається безпосередньо перед 

закінченням досудового розслідування, або незадовго до процедури 

відкриття сторонами матеріалів кримінального провадження. 

КПК передбачає чітко визначені строки, дотримуватися яких 

зобов’язані посадові особи органів досудового розслідування, оскільки їх 

недотримання потягне за собою звільнення затриманої особи 

(підозрюваного). Одночасно передбачення таких строків є кримінально-

процесуальною гарантією не притягнення до кримінальної відповідальності 

особи, стосовно якої у органів досудового розслідування відсутня достатня 

кількість доказів для висунення обґрунтованої підозри у вчиненні злочину.  

Так, затриманій особі, повідомлення про підозру повинно бути вручено 

не пізніше 24 годин з моменту її затримання. У разі, якщо затриману особу 

впродовж 24 годин з моменту затримання не буде повідомлено про підозру, 

така особа підлягає негайному звільненню (ч.3 ст. 278 КПК).  

Повідомленню про підозру має передувати роз’яснення підозрюваному  

його права на захист та забезпечення реалізації його процесуальних прав у 

цій частині як самостійно, так і за допомогою захисника. 



Права підозрюваного передбачені ч.3 ст. 42 КПК до яких відносяться 

наступні: 

1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його 

підозрюють, обвинувачують; 

2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені цим 

Кодексом, а також отримати їх роз’яснення; 

3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого 

допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, 

а також після першого допиту - мати такі побачення без обмеження їх 

кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших 

процесуальних дій; на відмову від захисника в будь-який момент 

кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за 

рахунок держави у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що 

регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв’язку з 

відсутністю коштів на її оплату; 

4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення або 

у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання; 

5) давати пояснення, показання з приводу підозри, обвинувачення чи в 

будь-який момент відмовитися їх давати; 

6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання; 

7) у разі затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою - на негайне повідомлення членів сім’ї, близьких родичів 

чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з 

положеннями статті 213 цього Кодексу; 

8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази; 

9) брати участь у проведенні процесуальних дій; 

10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати 

свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться 

до протоколу; 

11) застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу технічні засоби 

при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, 

слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технічних засобів 

при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального 

провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що 

охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що 

виноситься (постановляється) вмотивована постанова (ухвала); 

12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про 

забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім’ї, близьких родичів, майна, 

житла тощо; 

13) заявляти відводи; 

14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в 

порядку, передбаченому статтею 221 цього Кодексу, та вимагати відкриття 

матеріалів згідно зі статтею 290 цього Кодексу; 

15) одержувати копії процесуальних документів та письмові 

повідомлення; 



16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, 

слідчого судді в порядку, передбаченому цим Кодексом; 

17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, 

діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову 

діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, 

визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, 

обвинувачення не підтвердилися; 

18) користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних 

документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності 

користуватися послугами перекладача за рахунок держави. 

Факт повідомлення особі про підозру негайно вноситься до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. 

Захисник може бути залученим до участі у кримінальному провадженні 

у будь-який момент підозрюваним, його законними представниками, а також 

іншими особами за проханням чи згодою підозрюваного. Слідчий, прокурор, 

слідчий суддя, суд зобов’язані надати затриманій особі чи особі, яка 

тримається під вартою, допомогу у встановленні зв’язку із захисником або 

особами, які можуть запросити захисника, а також надати можливість 

використати засоби зв’язку для запрошення захисника. Слідчий, прокурор, 

слідчий суддя, суд зобов’язані утримуватися від надання рекомендацій щодо 

залучення конкретного захисника (ст.48 КПК). 

Захисник допускається до участі у провадженні на першу вимогу 

підозрюваного, а також мати можливість побачення з ним до першого допиту 

з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а 

також після першого допиту - мати такі побачення без обмеження їх 

кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших 

процесуальних дій; на відмову від захисника в будь-який момент 

кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за 

рахунок держави у випадках, передбачених КПК та/або законом, що регулює 

надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв’язку з відсутністю 

коштів на її оплату (п.3 ч.3 ст.42 КПК). 

Захисник користується процесуальними правами підозрюваного, 

обвинуваченого, захист якого він здійснює, крім процесуальних прав, 

реалізація яких здійснюється безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим і 

не може бути доручена захиснику, з моменту надання документів, 

передбачених статтею 50 КПК України (підтвердження повноважень 

захисника), слідчому, прокурору, слідчому судді, суду. 

Якщо підозрюваний перебуває під вартою, то адміністрація слідчого 

ізолятора або ізолятора тимчасового утримання повинна забезпечити умови 

для реалізації підозрюваним свого права на побачення з захисником 

наодинці. Таке побачення підозрюваному надається без обмеження кількості 

й тривалості у вільний від виконання слідчих дій час (ст. 12 Закону України 

„Про попереднє ув’язнення‖). 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B0-17/print1337614649624802#n395


Проведення будь-яких процесуальних дій з участю підозрюваного у 

випадку відсутності захисника КПК забороняє, якщо підозрюваний заперечує 

проти проведення такої процесуальної дії (ч.2 ст.46 КПК).  

Згідно ст. 52 КПК, присутність захисника під час повідомлення про 

підозру є обов’язковою щодо особливо тяжких злочинів. У цьому випадку 

участь захисника забезпечується з моменту набуття особою статусу 

підозрюваного. 

В інших випадках обов’язкова участь захисника забезпечується у 

кримінальному провадженні: 

1) щодо осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні 

кримінального правопорушення у віці до 18 років, - з моменту встановлення 

факту неповноліття або виникнення будь-яких сумнівів у тому, що особа є 

повнолітньою; 

2) щодо осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових 

заходів виховного характеру, - з моменту встановлення факту неповноліття 

або виникнення будь-яких сумнівів у тому, що особа є повнолітньою; 

3) щодо осіб, які внаслідок психічних чи фізичних вад (німі, глухі, сліпі 

тощо) не здатні повною мірою реалізувати свої права, - з моменту 

встановлення цих вад; 

4) щодо осіб, які не володіють мовою, якою ведеться кримінальне 

провадження, - з моменту встановлення цього факту; 

5) щодо осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових 

заходів медичного характеру або вирішується питання про їх застосування, - з 

моменту встановлення факту наявності в особи психічного захворювання або 

інших відомостей, які викликають сумнів щодо її осудності; 

6) щодо реабілітації померлої особи - з моменту виникнення права на 

реабілітацію померлої особи. 

Пункт 3 ч.1 ст. 42 та ст. 54 КПК України передбачає право 

підозрюваного відмовитися від захисника, або замінити його. Закон визначає, 

що відмова підозрюваного від захисника повинна відбуватися виключно в 

присутності захисника після надання можливості для конфіденційного 

спілкування.  Відмова або заміна захисника повинна бути зафіксована у 

протоколі процесуальної дії.  

У разі, коли відсутні підстави обов’язкової участі у справі захисника, а 

підозрюваний бажає захищати свої права самостійно, захисник до справи не 

залучається.  

Надати можливість захищатися самому - це значить, по-перше, 

роз’яснити підозрюваному всі його права, по-друге, суть повідомленої йому 

підозри; по-третє, забезпечити можливість реалізації його прав. Таким чином 

у разі письмового повідомлення про підозру, підозрюваному необхідно 

роз’яснити не тільки право мати захисника, але й всі інші його права.  

Якщо  підозрюваний не володіє мовою, якою ведеться судочинство, то 

зміст повідомлення йому перекладається мовою, якою він володіє.  

Факт повідомлення про підозру та роз’яснення сутності пред’явленої 

підозри засвідчується підписами підозрюваного, захисника та слідчого. 



Перед повідомленням про підозру, слідчий зобов’язаний роз’яснити 

підозрюваному його права передбачені ст.. 42 КПК, про які вже 

наголошувалося. 

 Зазначені права роз’ясняються підозрюваному про що останньому 

вручається «пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрюваного» 

яку підписує підозрюваний та слідчий. Про вручення зазначеної пам’ятки та 

роз’яснення прав потерпілому зазначається і в письмовому повідомленні про 

підозру, що підтверджується підписом підозрюваного.  

Крім цього слід пам’ятати, що ч.3 ст. 276 КПК вимагає не лише 

повідомлення про права та обов’язки підозрюваного, а також у разі прохання 

підозрюваного слідчий, прокурор зобов’язані детально роз’яснити кожне із 

зазначених прав. 

Роз’яснення прав і обов’язків підозрюваного є важливою 

процесуальною дією в кримінальному судочинстві і її порушення є 

недопустимим, оскільки воно спричинить порушення права особи на захист і 

як наслідок винесення виправдувального вироку.  

Повідомлення про підозру неповнолітньому і його допит 

провадиться за правилами глави 38 КПК і при обов’язковій присутності 

захисника. Крім цього до справи залучається законний представник 

неповнолітнього, про що слідчий, прокурор виносить відповідну постанову. 

Законними представниками можуть бути батьки (усиновлювачі), опікуни чи 

піклувальники особи, представники органів опіки і піклування , установ і 

організацій, під опікою чи піклуванням яких перебуває неповнолітній, 

недієздатний чи обмежено дієздатний. 

Процесуальний порядок повідомлення про підозру у випадках, де 

передбачена обов’язкова участь захисника, повинен здійснюватися лише з 

участю останнього. Відмова від захисника прийнята бути не може. Окрім 

того, у разі повідомлення про підозру німим, глухим, сліпим та їх допиті має 

бути присутня й особа, яка розуміє їхні знаки. Така особа отримує статус 

перекладача і наділяється правами та обов’язками, передбаченими ст. 68 

КПК. 

Таким є загальний порядок повідомлення про підозру.   

Є й особливий процесуальний порядок здійснення цього акту, що 

пов’язана із особливим правовим статусом особи, щодо якої у справі зібрано 

достатні докази, які вказують на вчинення нею злочину. 

Такий особливий порядок визначається ст. 481 КПК України. 

Особливість повідомлення про підозру окремих осіб, які займають особливо 

важливі посади проявляється у тому, що повідомити про підозру таких осіб 

можуть лише чітко визначені в КПК суб’єкти правоохоронних органів. 

Відповідно до зазначеної норми, письмове повідомлення про підозру 

здійснюється: 

1) адвокату, депутату місцевої ради, депутату Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, сільському, селищному, міському голові - 

Генеральним прокурором України, його заступником, прокурором Автономної 



Республіки Крим, області, міст Києва або Севастополя в межах його 

повноважень; 

2) народному депутату України, кандидату у Президенти України, 

Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Голові Рахункової 

палати, його першому заступнику, заступнику, головному контролеру, 

секретарю Рахункової палати, заступникам Генерального прокурора України - 

Генеральним прокурором України; 

3) судді Конституційного Суду України, професійному судді, 

присяжному та народному засідателю на час здійснення ними правосуддя - 

Генеральним прокурором України або його заступником; 

4) Генеральному прокурору України - заступником Генерального 

прокурора України. 

Таким чином, повідомлення про підозру – одна із складних і 

важливих процесуальних дій, у ході якої започатковується та здійснюється 

акт по практичній реалізації функцій обвинувачення. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Повідомлення про підозру є важливим етапом провадження в стадії 

досудового розслідування, тому воно має здійснюватися за певними 

правилами.   

Процесуальний порядок повідомлення про підозру чітко визначений в 

КПК і його порушення може привести до порушення принципу права особи 

на захист та виправдання особи судом, або ж закриття кримінального 

провадження.  

  

 

3 ПИТАННЯ 

ДОПИТ ПІДОЗРЮВАНОГО 

 

Після складення письмового повідомлення про підозру та здійснення 

такого повідомлення підозрюваному, слідчий зобов’язаний надати йому 

можливість дати показання по суті підозри. Закон не вимагає, щоб допит 

підозрюваного був проведений негайно, але такий допит буде доречно 

провести якомога швидше після повідомлення про підозру, що надасть 

підозрюваному скористатися своїми правами на захист, наприклад подавати 

докази своєї непричетності до вчинення злочину та інші.  

Під час допиту здійснюється отримання та перевірка доказів, 

з’ясування ставлення підозрюваного до висунутої підозри, надання йому 

можливості захищатися від пред’явленої підозри шляхом відібрання у нього 

показань. 

Допит підозрюваного, крім виняткових випадків, повинен проводитися 

удень. При допиті підозрюваного за його бажанням може бути присутнім 

захисник (у випадках, передбачених 52 КПК, його присутність є 

обов’язковою).  



Підозрюваний допитується в місці провадження досудового 

розслідування, або в іншому місці за погодженням із підозрюваним.  

Підозрювані допитуються окремо. При цьому слідчий вживає заходів, 

щоб підозрювані в одній і тій же справі не могли спілкуватися між собою.  

З’ясувавши необхідні данні про особу підозрюваного, слідчий повинен 

дізнатись у підозрюваного його відношення до викладеної в повідомленні 

підозри. КПК цього не вимагає, але встановлення цієї інформації надасть 

можливість слідчому в подальшому тактично вірно здійснювати досудове 

розслідування. Крім цього встановлення цієї інформації має суттєве 

юридичне значення: з визнанням своєї провини закон нерідко пов’язує 

можливість закриття провадження за нереабілітуючими підставами; щире 

каяття та сприяння встановленню істини є пом’якшуючими провину 

обставинами (п. 1 ст. 66 КК). 

 Слідчий пропонує підозрюваному у вільній формі викласти свої 

показання. Це дає можливість підозрюваному за допомогою своїх показань 

здійснювати свій захист. З іншого боку, слідчий, не розкриваючи своєї 

поінформованості в повному обсязі, може отримати додаткову корисну 

інформацію у справі, повніше вивчити особистість підозрюваногоного. 

Вислухавши вільну розповідь підозрюваного, слідчий у разі 

необхідності може ставити йому запитання. Вони ставляться для з’ясування 

фактів і обставин, що мають значення для справи, і можуть бути: 

доповнюючими – направлені на розширення і доповнення показань, 

запитання про обставини, які підозрюваний не виклав у своїй розповіді 

(забув, свідомо обійшов стороною, не надав їм значення); конкретизуючими 

– направленими на уточнення окремих фактів; нагадуючими – запитання, що 

викликають асоціації з подією, яка з’ясовується, чим допомагають згадати 

значущі для справи обставини (при цьому не допустимі запитання, які 

нав’язують певну відповідь); контрольними - запитання для перевірки 

правильності повідомлених свідком даних. 

Не дозволяється ставити навідні запитання, тобто запитання, які 

підказують, нав’язують певну відповідь, запитання, в яких звучить характер 

обізнаності слідчого, чим допитуваного спонукають до підтвердження певної 

інформації. 

У процесі допиту слідчий з метою викриття підозрюваного і одержання 

правдивих показань та достовірної інформації може пред’явити 

допитуваному речові докази, документи, протоколи інших слідчих дій чи 

матеріали технічного документування. 

У процесі допиту слідчий остаточно з’ясовує наявність або відсутність 

фактів, які дають підстави для сумнівів у винності підозрюваного, перевіряє 

зібрані у справі докази на міцність, визначається з можливістю направлення 

кримінальної справи до суду для вирішення питання про звільнення 

підозрюваного від кримінальної відповідальності. 

У разі відмови підозрюваного відповідати на запитання, давати 

показання особа, яка проводить допит, зобов’язана його зупинити одразу 

після отримання такої заяви (ч.3 ст.224 КПК). 



Разом з тим, допит підозрюваного – це один із засобів його викриття та 

встановлення об’єктивної істини в цілому. 

Показання підозрюваного заносяться до протоколу, який складається з 

додержанням вимог ст. 42, 104, 105, 224 КПК. Він містить вступну, описову і 

заключну частини. 

У вступній частині вказуються: місце і дата допиту; посада та 

прізвище особи, яка проводила допит, і осіб, які були присутні при допиті; 

час початку і закінчення допиту; прізвище, ім’я та по батькові 

підозрюваного, рік, місяць, день та місце його народження, громадянство, 

національність, освіта, сімейний стан, місце роботи, рід занять або посада, 

місце проживання, судимість підозрюваного та інші відомості про нього, які 

є необхідними за обставинами справи. 

В описовій частині викладаються показання підозрюваного. Його 

показання та відповіді на поставлені запитання викладаються від першої 

особи і по можливості дослівно, але без зайвої натуралізації і нецензурної 

термінології. Підозрюваному на його прохання надається можливість 

викласти свої показання в протоколі власноручно, про що робиться відмітка 

в протоколі допиту. Слідчий, ознайомившись з письмовими показаннями 

підозрюваного, може поставити йому додаткові запитання. Ці запитання і 

відповіді на них заносяться до протоколу. 

У заключній частині зазначається факт ознайомлення підозрюваного й 

інших учасників допиту з протоколом, при цьому їм роз’яснюється їх право 

вносити поправки і зауваження. 

Після закінчення допиту слідчий пред’являє протокол підозрюваному 

для ознайомлення. На прохання підозрюваного він може бути прочитаний 

йому слідчим, про що відмічається в протоколі. 

Підозрюваний має право вимагати доповнень до протоколу та внесення 

до нього виправлень. Ці доповнення та виправлення підлягають 

обов’язковому внесенню до протоколу. 

Кожна сторінка протоколу допиту має бути підписана підозрюваним.  

Усі особи, які брали участь у допиті (захисник, перекладач, спеціаліст 

або інші особи), знайомляться з протоколом та засвідчують своїми підписами 

відповідність записів у протоколі фактичним обставинам і результатам 

допиту. 

Під час проведення допиту підозрюваного може застосовуватися 

звукозапис, кінозйомка та відеозапис (ч. 5 224 КПК). 

Про це повідомляються допитуваний і всі інші учасники слідчої дії до її 

початку. Фонограма повинна відбивати весь хід слідчої дії. Повторення 

спеціально для звукозапису будь-якої частини слідчої дії в ході її проведення 

не дозволяється. 

Звукозапис повністю відтворюється учасникам допиту. Висловлені 

ними зауваження і доповнення щодо звукозапису заносяться на фонограму. В 

протоколі повинно бути також зазначено про застосування звукозапису, 

кінозйомки та відеозапису і повідомлення про це учасників слідчої дії, про 

технічні засоби та умови звукозапису, кінозйомки та відеозапису, про 



відтворення результатів технічного документування учасникам слідчої дії та 

їх заяви з приводу застосування технічного документування.  

Як підозрюваний може бути допитаний неповнолітній. Допит 

неповнолітнього підозрюваного здійснюється обов’язково в присутності 

захисника. Відповідно до ст. 491 КПК у випадках, коли неповнолітній не 

досяг 16 років або якщо неповнолітнього визнано розумово відсталим, при 

його допиті як підозрюваного за рішенням слідчого або прокурора або за 

клопотанням захисника можуть бути присутні педагог, психолог або лікар.  

Слідчий роз’ясняє педагогу, психологу або лікарю,  присутнім при   

допиті, їхнє право задавати підозрюваному питання і викладати свої 

зауваження. Слідчий має право відвести поставлене питання, але відведене 

питання має бути занесене до протоколу. 

 

  

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

При допиті підозрюваного за його бажанням може бути присутнім 

захисник (у випадках, передбачених ст. 52 КПК, його присутність є 

обов’язковою).  

Показання підозрюваного заносяться до протоколу, який складається з 

додержанням вимог ст. 42, 104, 105, 224 КПК. При допиті підозрюваного 

може застосовуватися звукозапис, кінозйомка та відеозапис. Про це 

повідомляються допитуваний і всі інші учасники слідчої дії до її початку. 

 

 

4 ПИТАННЯ 

ЗМІНА І ДОПОВНЕННЯ ПІДОЗРИ 

 

Після повідомлення особи про підозру формування сукупності доказів 

триває, а тому може бути встановленим факт вчинення іншого злочину, або 

встановлені нові обставини вчиненого злочину. Такі обставини потребують 

повідомлення про нову підозру, або зміни раніше повідомленої підозри (ст. 

279 КПК).  

Повідомлення про нову підозру – це одночасне повідомлення особи 

про підозру в первинній її редакції та  про підозру у вчиненні іншого 

самостійного злочину. Наприклад, одночасно із первинною підозрою у 

вчиненні злочину, передбаченого ст. 186 КК, особі повідомляється про 

підозру і у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст. 187 КК. 

Повідомлення про нову підозру здійснюється тоді, коли в ході 

розслідування встановлено інше, окрім вже розслідуваного, злочинне діяння 

(новий епізод злочинної діяльності). 

У разі ж, коли встановлені під час розслідування факти вказують що 

злочинне діяння, яке розслідується, потрібно кваліфікувати за іншою нормою 

КК України, необхідно змінити раніше повідомлену підозру. 

Таким чином, зміна раніше повідомленої підозри – це зміна 

повідомлення про підозру особи  у вчиненні: 



а) більш тяжкого злочину, тобто кваліфікованого за законом, що 

передбачає більш суворе покарання. Наприклад, зміна повідомлення про 

підозру з ч. 1 ст. 122 КК „Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження‖ на 

ч. 2 цієї ж статті; 

б) злочину, що істотно відрізняється за своїми фактичними 

обставинами (зміна формулювання підозри – наприклад, формулюють 

підозру у замаху на злочин замість підготовки до злочину; ставлення в вину 

іншого злочину – наприклад, замість ст. 186 КК „Грабіж‖ ст. 187 КК 

„Розбій‖; 

в) менш тяжкого злочину. Наприклад, замість ст. 187 КК – ст. 186 КК. 

У зазначених вище випадках слідчий зобов’язаний виконати всю 

процедуру повідомлення про підозру, що передбачено ст. 278 КПК. 

Якщо ж частину повідомленої підозри не було підтверджено, 

кримінальне провадження в цій частині повинно бути закрито відповідно до 

норм КПК.   

На досудовому розслідування зміна повідомлення про підозру можлива 

як у бік погіршення стану підозрюваного, так і в бік його покращення. 

 Закон передбачає і обмеження щодо повідомлення про нову підозру 

або заміну раніше повідомленої підозри. Це стосується тих випадків, коли 

повідомлення про підозру здійснив прокурор.  В таких випадках повідомити 

про нову підозру або змінити раніше повідомлену підозру має право 

виключно прокурор (ст. 279 КПК). 

Таким чином, після повідомлення про підозру формування сукупності 

доказів підозри може продовжуватися. При цьому можуть бути встановлені 

нові обставини вчинення злочину, по якому повідомлено про підозру, або 

факт вчинення іншого злочину. Такі нововиявлені обставини тягнуть за 

собою необхідність повідомлення про нову підозру, або зміну раніше 

повідомленої підозри.   

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

На досудовому розслідуванні повідомлення про нову підозру або зміна 

раніше повідомленої підозри можлива як у бік погіршення стану 

підозрюваного, так і в бік його покращення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА №6  

ПРОЦЕСУАЛЬНІ УМОВИ ТА ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ 

ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1.  Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження 

 2. Підстави та процесуальний порядок застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження. 

3. Мета, підстави і загальні положення застосування запобіжних 

заходів. 

4. Процесуальний порядок застосування запобіжних заходів. 

5. Підстави та процесуальний порядок затримання особи без ухвали 

слідчого судді, суду. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Метою лекції є формування у курсантів знань щодо підстав і 

процесуального порядку застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження. 

 

 

ВСТУП 

 

В ідеалі усі норми кримінально-процесуального права повинні були би 

виконуватися усіма учасниками процесу добровільно. Втім, авторитету 

звичайної регламентованості в кримінально-процесуальному законі 

положень, в яких відбивається належна поведінка підозрюваних і 

обвинувачених виявляється недостатньо для забезпечення такої поведінки в 

реальному житті. Підозрювані й обвинувачені іноді заважають встановленню 

істини у справі, незаконно впливають на свідків, потерпілих, ухиляються від 

слідства та суду. За таких умов для забезпечення виконання завдань 

кримінального судочинства законодавством передбачається більший рівень 

обмежень прав підозрюваних і обвинувачених, чим і забезпечується їх 

належна поведінка в ході кримінального провадження. Такий рівень 

обмеження прав втілюється в життя через застосування запобіжних заходів.  

 

 

 

 

1 ПИТАННЯ 

 ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАХОДІВ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ.  

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Заходи забезпечення кримінального провадження (заходи кримінально-

процесуального примусу) − це передбачені кримінально-процесуальним 

законом процесуальні засоби державно-правового примусу, що 

застосовуються уповноваженими на те органами (посадовими особами), які 

здійснюють кримінальне провадження, у чітко визначеному законом порядку 

стосовно осіб, котрі залучаються до кримінально-процесуальної діяльності, 

для запобігання та припинення їхніх неправомірних дій, забезпечення 

виявлення та закріплення доказів з метою досягнення дієвості кримінального 

провадження. 

В основі застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження лежить наступне: 

− застосування процесуального примусу може полягати у фізичному, 

матеріальному чи моральному (психологічному) впливі державного органу 

на суб’єкта кримінального процесу;  



− застосування заходів процесуального примусу завжди пов’язано з 

певними обмеженнями особистих, майнових та інших прав і свобод 

учасників процесу. Це може бути обмеження свободи, недоторканості житла, 

таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 

кореспонденції, банківських вкладів і рахунків тощо. Обмеження майнового 

характеру − позбавлення права користуватися або розпоряджатися певним 

майном;  

− застосовується всупереч волі та бажанню суб’єктів та виключно на 

підставі закону. 

Відповідно до ст. 131 КПК заходами забезпечення кримінального 

провадження є: 

1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід (ст. ст. 

133−143 КПК); 

2) накладення грошового стягнення (ст. ст. 144−147 КПК);  

3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом 

(ст. ст. 148−153 КПК); 

4) відсторонення від посади (ст. ст. 154−158 КПК); 

5) тимчасовий доступ до речей і документів (ст. ст. 159−166 КПК); 

6) тимчасове вилучення майна (ст. ст. 167−169 КПК); 

7) арешт майна (ст. ст. 170−175 КПК); 

8) затримання особи (ст. ст. 188− 192 КПК, ст. ст. 207−213); 

9) запобіжні заходи (ст. ст. 177−187 КПК). 

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження. 

Стаття 132 КПК визначає загальні положення, що є обов’язковими при 

застосуванні всіх заходів забезпечення кримінального провадження. В 

нормах, які регулюють порядок застосування окремих заходів забезпечення 

кримінального провадження, ці положення можуть конкретизуватися 

залежно від особливостей того чи іншого заходу.  

Так, за загальним правилом, юридичною підставою застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження є ухвала слідчого судді або 

суду. Втім, у виняткових випадках, визначених у КПК, заходи забезпечення 

кримінального провадження можуть застосовуватися і без ухвали слідчого 

судді, суду, Так, § 2 глави 18 передбачає можливість затримання особи без 

ухвали слідчого судді, суду; ст. 168 КПК дозволяє тимчасово вилучати майно 

під час здійснення затримання в порядку визначеному ст. ст. 207 та 208 КПК. 

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження подається сторонами кримінального провадження до місцевого 

суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового 

розслідування. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну 

або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається 

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального 

провадження, в рамках якого подається клопотання. 



Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні 

надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. 

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд 

зобов'язаний 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. 

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК не допускається застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження, якщо слідчий, прокурор не 

доведе, що: 

а) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального 

правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження (зокрема, 

ст. 299 КПК передбачає, що під час досудового розслідування кримінальних 

проступків не допускається застосування запобіжних заходів у вигляді 

домашнього арешту, застави або тримання під вартою); 

б) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь 

втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, 

прокурора; 

в) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, 

прокурор звертається із клопотанням. 

 

 

 

2 ПИТАННЯ 

ПІДСТАВИ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ 

ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик. Відповідно до вимог 

ст. ст. 133-134 КПК слідчий, прокурор, слідчий суддя (під час досудового 

розслідування) чи суд (під час судового провадження) мають право 

викликати підозрюваного, свідка, потерпілого або іншого учасника 

кримінального провадження у встановлених КПК випадках для допиту чи 

участі в іншій процесуальній дії. 

Особа може бути викликана слідчим, прокурором якщо є: 

 − достатні підстави вважати, що вона може дати показання, які мають 

значення для кримінального провадження; 

− її участь у процесуальній дії є обов'язковою ( ст. 133 КПК). 

Процесуальний порядок здійснення виклику. Особа викликається до 

слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом: 

− вручення повістки про виклик; 

− надіслання повістки поштою, електронною поштою чи факсимільним 

зв'язком; 

− здійснення виклику по телефону або телеграмою.  



У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання, повістка 

для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім'ї особи чи іншій 

особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем 

проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.  

Особливості виклику окремих категорій суб’єктів кримінального 

провадження полягає в наступному: 

− якщо особа перебуває під вартою, то вона викликається через 

адміністрацію місця ув'язнення; 

− повістка про виклик неповнолітньої особи, як правило, вручається її 

батьку, матері, усиновлювачу або законному представнику; 

− повістка про виклик обмежено дієздатної особи вручається її 

піклувальнику;  

− повістка про виклик особи, яка проживає за кордоном, вручається 

згідно з міжнародним договором про правову допомогу, згода на 

обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності 

такого – за допомогою дипломатичного (консульського) представництва. 

Повістка про виклик вручається особі працівником органу зв'язку, 

працівником правоохоронного органу, слідчим, прокурором, а також 

секретарем судового засідання, якщо таке вручення здійснюється в 

приміщенні суду. 

Строки отримання повістки про виклик чи повідомлення іншим 

шляхом (ч.8 ст. 135 КПК): 

− не пізніше ніж за 3 дні до дня, коли особа зобов'язана прибути за 

викликом; 

− якщо здійснення процесуальних дій не дозволяють здійснити виклик 

в 3-х денний строк, особа має отримати повістку про виклик або бути 

повідомленою про нього іншим шляхом якнайшвидше, але в будь-якому разі 

з наданням їй звичайно необхідного часу для підготовки та прибуття за 

викликом. 

Відповідно до ст. 136 КПК належним підтвердженням отримання 

особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є: 

− розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому 

повідомленні; 

− відеозапис вручення особі повістки; 

− будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки 

про виклик або ознайомлення з її змістом; 

− отримання листа-підтвердження про отримання електронного листа. 

Якщо особа попередньо повідомила слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд 

про адресу своєї електронної пошти і повістка про виклик була надіслана на 

таку адресу. 

У повістці про виклик повинно бути зазначено:  

− прізвище та посада слідчого, прокурора, слідчого судді, 

найменування суду, який здійснює виклик; 

− адресу установи, до якої здійснюється виклик, номер телефону чи 

інших засобів зв'язку; 



− ім'я (найменування) особи, яка викликається, та її адреса; 

− найменування (номер) кримінального провадження, в рамках якого 

здійснюється виклик; 

− процесуальний статус, в якому перебуває викликана особа; 

− час, день, місяць, рік і місце прибуття викликаної особи; 

− процесуальна дія (дії), для участі в якій викликається особа;  

− наслідки неприбуття особи за викликом із зазначенням тексту 

відповідних положень закону, в тому числі можливість застосування 

приводу; 

− передбачені КПК поважні причини, через які особа може не з'явитися 

на виклик та обов'язок заздалегідь повідомити про неможливість з'явлення; 

− підпис слідчого, прокурора, слідчого судді, судді, який здійснив 

виклик. 

Якщо особа може не з'явитися на виклик, вона має повідомити 

слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про поважні причини, що 

перешкоджають його своєчасному прибуттю. 

Поважні причини неприбуття особи на виклик визначені в ст. 138 

КПК. Такими причинами є: 

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 

2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового 

рішення; 

3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха 

або інші подібні обставини); 

4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу 

внаслідок відрядження, подорожі тощо;  

5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я у зв'язку з 

лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей 

заклад;  

6) смерть близьких родичів, членів сім'ї чи інших близьких осіб або 

серйозна загроза їхньому життю; 

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 

8) інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення особи на 

виклик.  

Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний 

відповідач, який був у встановленому КПК порядку викликаний та не 

з'явився без поважних причин або не повідомив про причини свого 

неприбуття, до нього застосовуються такі заходи юридичної 

відповідальності: 

1) накладається грошове стягнення у розмірі: 

− від 0,25 до 0,5 РМЗП – у випадку неприбуття на виклик слідчого, 

прокурора; 

− від 0,5 до 2 РМЗП – у разі неприбуття на виклик слідчого судді, суду. 

2) застосовується привід (ст.ст. 140−143); 

3) за злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть 

відповідальність, встановлену законом (ст. 185-4 КУпАП). 



Привід (ст. 140 КПК) полягає у примусовому супроводженні особи, до 

якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про його здійснення, до 

місця її виклику в зазначений в ухвалі про здійснення приводу час.  

Привід може застосовуватися лише до підозрюваного, обвинуваченого, 

свідка. Привід свідка не може бути застосований до неповнолітніх, вагітних 

жінок, інвалідів першої і другої груп, осіб, які одноосібно виховують дітей 

віком до шести років або дітей-інвалідів, а також осіб, які згідно із КПК не 

можуть бути допитані як свідки. Привід співробітника кадрового складу 

розвідувального органу України при виконанні ним своїх службових 

обов'язків здійснюється тільки в присутності офіційних представників цього 

органу (ч.4 ст. 140 КПК). 

Привід застосовується якщо:  

− особа була викликана у порядку, встановленому КПК України; 

− наявне підтвердження отримання повістки про виклик або 

ознайомлення з її змістом іншим шляхом; 

− особа не з'явилася без поважних причин або не повідомила про 

причини свого неприбуття.  

Причини неявки мають бути встановлені до прийняття рішення про 

застосування приводу. Тобто, слідчий суддя чи суд мають впевнитися, що 

особа була викликана у визначеному законом порядку та не повідомила про 

наявність поважних причин її неприбуття за викликом.  

Юридичною підставою здійснення приводу є ухвала слідчого судді, 

суду, яка виноситься за клопотанням слідчого, прокурора або з власної 

ініціативи, а під час судового провадження − також за клопотанням сторони 

кримінального провадження, потерпілого. 

Порядок виконання ухвали про здійснення приводу.  

Копія ухвали про здійснення приводу, завірена печаткою суду, негайно 

надсилається органу, на який покладено її виконання. Виконання може бути 

доручене відповідним підрозділам ОВС, органів безпеки, органів, що 

здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства або органів 

державного бюро розслідувань. 

Ухвала про здійснення приводу оголошується особі, до якої він 

застосовується, особою, яка виконує ухвалу. 

Підозрюваний, обвинувачений чи свідок, щодо яких прийняте рішення 

про здійснення приводу, зобов'язана прибути до місця виклику в зазначений 

час у супроводі особи, яка виконує ухвалу. 

У випадку невиконання особою, що підлягає приводу, законних вимог 

щодо виконання ухвали про здійснення приводу, до неї можуть бути 

застосовані заходи фізичного впливу, які дозволяють здійснити її 

супроводження до місця виклику з дотриманням вимог, передбачених ч.3 ст. 

143 КПК. Зокрема, застосуванню заходів фізичного впливу повинно 

передувати попередження про намір їх застосування. У разі неможливості 

уникнути застосування заходів фізичного впливу вони не повинні 

перевищувати міри, необхідної для виконання ухвали про здійснення 

приводу, і мають зводитися до мінімального впливу на особу.  



Забороняється застосування заходів впливу, які можуть завдати шкоди 

здоров'ю особи, а також примушення особи перебувати в умовах, що 

перешкоджають її вільному пересуванню, протягом часу більшого, ніж 

необхідно для негайного доставлення особи до місця виклику. Перевищення 

повноважень щодо застосування заходів фізичного впливу тягне за собою 

відповідальність, встановлену законом (наприклад, ст. 118 та 124 КК). 

У разі неможливості здійснення приводу особа, яка виконує ухвалу про 

здійснення приводу, повертає її до суду з письмовим поясненням причин 

невиконання. 

Накладення грошового стягнення (ст. ст. 144−147 КПК). Грошове 

стягнення може бути накладено на учасників кримінального провадження за 

невиконання процесуальних обов'язків у випадках та розмірах, передбачених 

КПК. Так, ч.2 ст. 179 КПК передбачає можливість накладення грошового 

стягнення в разі невиконання покладених на підозрюваного, обвинуваченого 

зобов'язань, передбачених ст. 194 КПК; ч.5 ст. 180 КПК визначає, що у разі 

невиконання поручителем взятих на себе зобов'язань на нього накладається 

грошове стягнення. 

Грошове стягнення накладається: під час досудового розслідування – 

ухвалою слідчого судді за клопотанням слідчого, прокурора чи за власною 

ініціативою, під час судового провадження – ухвалою суду за клопотанням 

прокурора чи за власною ініціативою. 

Під час досудового розслідування клопотання слідчого, прокурора про 

накладення грошового стягнення на особу розглядається слідчим суддею не 

пізніше 3 днів із дня його надходження до суду. Про час та місце розгляду 

клопотання повідомляється службова особа, яка його внесла, та особа, на яку 

може бути накладено грошове стягнення, проте їх неприбуття не 

перешкоджає розгляду питання. 

Слідчий суддя, суд накладає на особу грошове стягнення, якщо 

встановить, що: 

− особа не виконала покладений на неї процесуальний обов'язок; 

− відсутність поважних причин його невиконання.  

Ухвала про накладення грошового стягнення може бути скасованою на 

підставі розгляду відповідного клопотання особи, на яку було накладено 

грошове стягнення, за умови, що особа не була присутня під час розгляду 

питання про накладення грошового стягнення (ст. 147 КПК). 

Слідчий суддя, суд, визнавши доводи особи обґрунтованими, може: 

− самостійно скасувати ухвалу про накладення грошового стягнення; 

− призначити судове засідання для розгляду клопотання про 

скасування ухвали про накладення грошового стягнення.  

За результатами клопотання про скасування грошового стягнення 

слідчий суддя, суд приймає одне з таких рішень: 

− скасовує ухвалу про накладення на особу грошового стягнення, якщо 

буде встановлено, що стягнення накладено безпідставно; 

 − відмовляє у задоволенні клопотання. 



Ухвала слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання про 

скасування ухвали про накладення грошового стягнення оскарженню не 

підлягає. 

Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом (ст.ст. 

148−153 КПК) − це захід забезпечення кримінального провадження який 

здійснюється шляхом вилучення слідчим, прокурором, іншою 

уповноваженою службовою особою документів, які посвідчують 

користування спеціальним правом, та тимчасового обмеження підозрюваного 

у користуванні цим правом з метою припинення кримінального 

правопорушення чи запобігання вчиненню іншого, припинення або 

запобігання протиправній поведінці підозрюваного щодо перешкоджання 

кримінальному провадженню, забезпечення відшкодування шкоди, завданої 

кримінальним правопорушенням.  

Тобто, тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом 

здійснюється за наявності достатніх підстав вважати, що це необхідно для: 

− припинення кримінального правопорушення; 

− запобігання вчиненню іншого правопорушення; 

− припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного 

щодо перешкоджання кримінальному провадженню; 

− забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням.  

Тимчасово вилученими можуть бути документи, які посвідчують 

користування таким спеціальним правом:  

− право керування транспортним засобом або судном; 

− право полювання; 

− право на здійснення підприємницької діяльності.  

Процесуальний порядок здійснення тимчасового обмеження у 

користуванні спеціальним правом.  

Особа, яка здійснила законне затримання, у передбаченому 

ст. 208 КПК порядку, зобов'язана одночасно із доставленням затриманої 

особи до уповноваженої службової особи (особи, якій законом надано право 

здійснювати тимчасове вилучення документів, що посвідчують користування 

спеціальним правом) передати їй тимчасово вилучені документи, які 

посвідчують користування спеціальним правом, якщо такі документи було 

вилучено. Факт передання тимчасово вилучених документів, які посвідчують 

користування спеціальним правом, засвідчується протоколом, складеним в 

порядку, передбаченому КПК. 

Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час 

законного затримання та тимчасового вилучення документів, які посвідчують 

користування спеціальним правом, або негайно після їх здійснення 

зобов'язана скласти відповідний протокол у порядку, визначеному КПК. 

Після складення протоколу про тимчасове вилучення документів, які 

посвідчують користування спеціальним правом, слідчий, прокурор, інша 

уповноважена службова особа зобов'язана передати тимчасово вилучені 



документи на зберігання у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України. 

Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором під час досудового 

розслідування звертаються до слідчого судді із клопотанням про тимчасове 

обмеження у користуванні спеціальним правом.  

У випадку тимчасового вилучення документів, які посвідчують 

користування спеціальним правом, прокурор, слідчий за погодженням з 

прокурором зобов'язаний звернутися до слідчого судді із відповідним 

клопотанням не пізніше 2 днів з моменту тимчасового вилучення. Пропуск 

вказаного строку тягне за собою необхідність повернення тимчасово 

вилучених документів.  

Клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним 

правом складається з дотриманням вимог, визначених ч.2 та ч.3 ст. 150 КПК.  

Клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним 

правом розглядається слідчим суддею не пізніше 3 днів з дня його 

надходження до суду за участю прокурора та/або слідчого, підозрюваного, 

його захисника ( ч.1 ст.151 КПК). 

Клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним 

правом, якщо документи, які посвідчують користування спеціальним правом, 

не були тимчасово вилучені, може розглядатися лише за участю 

підозрюваного, його захисника. 

При вирішенні питання про тимчасове обмеження у користуванні 

спеціальним правом слідчий суддя зобов'язаний врахувати такі обставини: 

− правову підставу для тимчасового обмеження у користуванні 

спеціальним правом; 

− достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального 

правопорушення; 

− наслідки тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом 

для інших осіб. 

За результатами розгляду клопотання слідчий суддя: 

− відмовляє у задоволенні клопотання про тимчасове обмеження у 

користуванні спеціальним правом; 

− постановляє ухвалу про тимчасове обмеження у користуванні 

спеціальним правом в якій зазначає мотиви застосування; перелік 

документів, які посвідчують користування спеціальним правом та які 

підлягають вилученню; строк тимчасового обмеження у користуванні 

спеціальним правом та порядок виконання ухвали. 

Копія ухвали надсилається особі, яка звернулася з відповідним 

клопотанням, підозрюваному, іншим заінтересованим особам не пізніше дня, 

наступного за днем її постановлення, та підлягає негайному виконанню в 

порядку, передбаченому для виконання судових рішень. 

Строк тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом 

під час досудового розслідування − не більше 2 місяців.  



Цей строк може бути продовжений за рішенням слідчого судді, суду, 

прийнятого на підставі клопотання прокурора, якщо під час розгляду цього 

клопотання прокурор доведе, що: 

− обставини, які стали підставою для тимчасового обмеження у 

користуванні спеціальним правом, продовжують існувати; 

− сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення 

цілей, заради яких було обмежено користування спеціальним правом, 

іншими способами протягом дії попередньої ухвали. 

Відсторонення від посади (ст. 154 КПК) − захід забезпечення 

кримінального провадження, який може бути здійснений щодо службової 

особи, яка визнається такою кримінальним законодавством (у примітці до 

ст. 364 КК України). 

Відсторонення від посади здійснюється з метою: 

− 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. 

Відсторонення від посади може бути здійснено: 

− щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні 

злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину; 

– щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу − 

незалежно від тяжкості злочину. 

Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого 

судді під час досудового розслідування чи суду під час судового 

провадження. Питання про відсторонення від посади осіб, що призначаються 

Президентом України, вирішується Президентом України; відсторонення 

судді від посади здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів 

України.  

Процесуальний порядок відсторонення від посади. 

Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором звертається із 

клопотанням про відсторонення особи від посади до слідчого судді (під час 

досудового розслідування) або суду (під час судового провадження).  

Із клопотанням про відсторонення від посади осіб, що призначаються 

Президентом України, має право звертатися лише прокурор. Із клопотанням 

про відсторонення від посади судді має право звертатися Генеральний 

прокурор України до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 

Клопотання прокурора, слідчого за погодженням з прокурором про 

відсторонення особи від посади розглядається слідчим суддею, судом не 

пізніше 3 днів з дня його надходження до суду за участю слідчого та/або 

прокурора та підозрюваного чи обвинуваченого, його захисника. 

Під час розгляду клопотання слідчий суддя, суд має право за 

клопотанням сторін кримінального провадження або за власною ініціативою 



заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають 

значення для вирішення питання про відсторонення від посади. 

За результатами розгляду клопотання слідчий суддя, суд приймає одне 

з таких рішень:  

− відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, 

якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 

такий захід є необхідним; 

− постановляє ухвалу про відсторонення від посади.  

Копія ухвали надсилається особі, яка звернулася з відповідним 

клопотанням, підозрюваному чи обвинуваченому, іншим заінтересованим 

особам не пізніше дня, наступного за днем її постановлення, та підлягає 

негайному виконанню. 

Строк відсторонення від посади − не більше 2 місяців. Продовження 

строку здійснюється за клопотанням прокурора. 

Відсторонення від посади може бути скасовано за клопотанням 

прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого, якого було відсторонено 

від посади, коли в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.  

Тимчасовий доступ до речей і документів (ст. 159 КПК) полягає у 

наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої 

знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити 

їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, 

вилучити їх (здійснити їх виїмку).  

Доступ заборонено до речей і документів, перелік яких наведений в 

ст. 161 КПК, а саме: 

− листування або інші форми обміну інформацією між захисником та 

його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку 

з наданням правової допомоги; 

− об'єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну 

інформацією.  

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом 

таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. До охоронюваної 

законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 

− інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації 

або журналіста і надана за умови нерозголошення авторства або джерела 

інформації; 

− відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 

− відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних 

дій; 

− конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну 

таємницю; 

− відомості, які можуть становити банківську таємницю; 

− особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 

− інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів 

телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, 



у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання 

тощо; 

− персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або 

в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних 

даних; 

− державна таємниця. 

Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять 

державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску 

відповідно до вимог закону ( ч.6 статі 163 КПК).  

Процесуальний порядок застосування.  

З клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до 

слідчого судді, суду мають право звернутися сторони кримінального 

провадження. Зокрема, зі сторони обвинувачення − слідчий, керівник органу 

досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий та його 

представник; зі сторони захисту – підозрюваний, обвинувачений, підсудний, 

їхні захисники та законні представники. 

Після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і 

документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні 

якої знаходяться такі речі і документи. Клопотання може бути розглянуто 

слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і 

документи, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з 

клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна 

загроза зміни або знищення цих речей чи документів. 

У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у 

володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов'язок 

збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент 

отримання судового виклику. 

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони 

кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні 

якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною 

другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої 

знаходять чини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. 

За результатами розгляду клопотання слідчий суддя, суд постановляє 

ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо 

сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність 

достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 

− перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної 

або юридичної особи; 

− самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами 

кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають 

суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному 

провадженні; 

− не становлять собою або не включають речей і документів, які 

містять охоронювану законом таємницю. 



Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей 

і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення 

речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе 

наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна 

загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення 

необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. 

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий 

доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана 

надати тимчасовий доступ до вказаних в ухвалі речей і документів особі, 

зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити 

особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал 

ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і 

документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей 

і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий 

доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених 

документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням 

копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або 

копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про 

тимчасовий доступ до речей і документів. 

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і 

документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального 

провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі 

ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з 

метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ст.166 КПК). 

Тимчасове вилучення майна (ст.167 КПК) − фактичне позбавлення 

підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися 

певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його 

повернення. 

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, 

грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи 

знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі 

його сліди; 

2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального 

правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення 

кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;  

3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх 

незаконним обігом; 

4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, 

доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення. 

Тимчасове вилучення майна застосовується при затримані особи у 

порядку, передбаченому статтями 207, 208 КПК. Якщо затримання було 



проведено не уповноваженою службовою особою, вона зобов'язана 

одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої 

уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт 

передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. 

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, 

огляду. 

Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час 

затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх 

здійснення зобов'язана скласти відповідний протокол. Після тимчасового 

вилучення майна уповноважена службова особа зобов'язана забезпечити 

схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України. 

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було 

вилучено: 

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна 

безпідставним; 

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні 

клопотання прокурора про арешт цього майна. 

3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч.6 ст.173 КПК.  

Арешт майна (ст. ст. 170-174 КПК) − це тимчасове позбавлення 

підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну 

відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого 

або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості 

відчужувати певне його майно чи заборону для особи, на майно якої 

накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, 

розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його за 

ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у 

встановленому КПК порядку (ч.1 ст. 170 КПК).  

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального 

провадження, суть якого полягає у тимчасовій забороні, адресованій 

власнику чи володільцю майна, відчужувати його, або розпоряджатися чи 

користуватися ним.  

Арешт майно застосовується з метою забезпечення: 

− виконання вироку в частині цивільного позову до набрання судовим 

рішенням законної сили ( ч.2 ст.170 КПК); 

− можливої конфіскації майна в справах про кримінальні 

правопорушення за які може бути застосовано додаткове покарання у вигляді 

конфіскації майна.  

Арешт може бути накладено на: 

1) нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, 

гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні 

папери, корпоративні права. 

2) майно у вигляді речей, документів, грошей якщо вони відповідають 

критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК а саме: 



− підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи 

знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі 

його сліди;  

− надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального 

правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення 

кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;  

− є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх 

незаконним обігом;  

− набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи 

від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.  

Не підлягають конфіскації майна, а тому і не підлягають з цією метою 

арешту предмети першої необхідності, що використовуються особою і 

членами її родини. Перелік цих предметів визначено в Додатку до КК 

України. 

Арешт може бути накладено на майно: підозрюваного; 

обвинуваченого; осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за 

шкоду, завдану кримінально-протиправними діяннями підозрюваного, 

обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне 

діяння.  

При чому, таке майно може перебувати як у вищевказаних осіб, так і в 

інших фізичних, або юридичних осіб. 

Відповідно до вимог ст. 170 КПК арешт майна полягає у забороні 

відчужувати, розпоряджатися чи користуватися майном.  

Відповідно до ч.4 та ч.5 ст. 170 КПК заборона на використання майна, а 

також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані 

лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, 

втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, 

які можуть перешкодити кримінальному провадженню. При цьому не 

допускається заборона використання житлового приміщення, в якому на 

законних підставах проживають будь-які особи, не допускається. 

Фактичною підставою накладення арешту на майно є сукупність 

фактичних даних, що вказують на завдання кримінальним правопорушенням 

матеріальної та/чи моральної шкоди, заявлення цивільного позову про її 

відшкодування або можливість заявлення такого позову та накладення 

майнових стягнень, конфіскації майна за вироком суду. Необхідність 

накладення арешту на майно зумовлюється обґрунтованою підозрою 

вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі чи 

неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої 

конфіскації майна або цивільного позову чи перешкоджатиме встановленню 

істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи 

пошкоджене.  

Правовою підставою накладення арешту є ухвала слідчого судді, суду. 

Тобто рішення про арешту майна може приймати лише ці суб’єкти 

кримінального провадження. Дане положення обумовлено вимогою ст. 41 



Конституції України, яка передбачає виключно судовий порядок позбавлення 

права власності. 

Процесуальний порядок здійснення арешту майна.  

З клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право 

звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою – 

забезпечення цивільного позову, також цивільний позивач.  

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого 

майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після 

вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої 

його було вилучено. 

Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не 

пізніше 2 днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або 

прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, 

підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності – 

також захисника, законного представника.  

При цьому, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про 

арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без 

повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх 

захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з 

метою забезпечення арешту майна. Така необхідність може обумовлюватися 

наявністю обґрунтованої підозри вважати, що в разі повідомлення 

підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна про наміри накласти 

арешт на їхнє майно, вони можуть його сховати, знищити, пошкодити тощо. 

За результатами розгляду клопотання слідчий суддя, суд приймають 

таке рішення: 

− відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, 

що його подала, не доведе необхідність такого арешту. Відмова у 

задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за 

собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово 

вилученого майна. 

− постановляє ухвалу, в якій зазначається: перелік майна, яке підлягає 

арешту, підстави застосування арешту майна, перелік тимчасово вилученого 

майна, яке підлягає поверненню особі, заборону розпоряджатися або 

користуватися майном у разі її передбачення та вказівку на таке майно, 

порядок виконання ухвали.  

Слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту 

майна та зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не 

призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної 

підприємницької діяльності особи або інших наслідків, які суттєво 

позначаються на інтересах інших осіб. 

Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд 

постановляє не пізніше 72 годин із дня находження до суду клопотання, 

інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.  

Арешт майна має бути скасованим повністю або частково, якщо: 

− відпали підстави його застосування; 



− арешт було накладено необґрунтовано.  

Правовою підставою скасування арешту майна є:  

− ухвала слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під 

час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, 

їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця 

майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу 

відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано;  

− винесення прокурором постанови про закриття кримінального 

провадження;  

− ухвалення судового рішення, яким закінчується судовий розгляд. Суд 

скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, 

закриття кримінального провадження судом, непризначення судом покарання 

у виді конфіскації майна, залишення цивільного позову без розгляду або 

відмови в цивільному позові. 

 

 

 

 

3 ПИТАННЯ 

МЕТА, ПІДСТАВИ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ 

 

Мета застосування запобіжних заходів у кримінальному процесі 

регламентована в ч. 1 ст. 177 КПК як забезпечення виконання підозрюваним, 

обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов’язків, а також 

запобігання спробам:   

1) переховуватися від органів досудового розслідування та (або) суду, 

або 

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, 

які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального 

правопорушення, або 

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, 

обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному 

провадженні, або 

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, або 

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити 

кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. 

Оскільки відповідно до ч.2 ст.131 КПК запобіжні заходи є складовою 

частиною заходів забезпечення кримінального провадження, не слід оминати 

увагою мету останніх, що визначається як досягнення дієвості кримінального 

провадження.  

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої 

підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також 

наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, 

що підозрюваний, обвинувачений може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 



КПК. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування 

запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених КПК. 

Підстави застосування запобіжних заходів складаються із 2 елементів:  

1) дані про негативну поведінку обвинуваченого, що загрожує балансу 

можливостей сторін; 

2) дані, що вказують на можливість продовження такої поведінки в 

майбутньому. 

Відповідно до ст.178 КПК при вирішенні питання про обрання 

запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК, 

слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами матеріалів зобов'язаний 

оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 

1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим 

кримінального правопорушення; 

2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання 

підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному 

правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 

3) вік та стан здоров'я підозрюваного, обвинуваченого; 

4) міцність соціальних зв'язків підозрюваного, обвинуваченого в місці 

його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й 

утриманців; 

5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи 

або навчання; 

6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 

7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 

8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 

9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих 

запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 

10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого 

кримінального правопорушення. 

Загальні положення застосування запобіжних заходів: 

1) запобіжний захід застосовується під час досудового розслідування 

слідчим суддею за клопотанням слідчого погодженого з прокурором або за 

клопотанням прокурора, під час судового провадження – судом за 

клопотанням прокурора (ч.4 ст.176 КПК); 

2) клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу 

подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого 

здійснюється досудове розслідування (ч.1 ст.184 КПК); 

3) застосування запобіжного заходу до кожної особи потребує внесення 

окремого клопотання (ч.4 ст.184 КПК); 

4) застосування запобіжного заходу не допускається, якщо слідчий, 

прокурор не доведе, що 1) існує обгрунтована підозра щодо вчинення 

кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути 

підставою для застосування запобіжного заходу; 2) потреби досудового 

розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи 

особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути 



виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звертається із 

клопотанням (ч.3 ст.132 КПК); 

5) 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 

ч.1 ст. 176 КПК, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або 

ризикам (ч.3 ст.176 КПК); 

6) до підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який 

передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано 

запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках 

та в порядку, передбачених Главою 18 КПК; 

7) для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя, суд 

зобов’язаний врахувати можливість без застосування запобіжного заходу 

(заходу забезпечення кримінального провадження) отримати речі і 

документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для 

встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4 ст.132 КПК); 

8) під час розгляду питання про застосування запобіжного заходу сторони 

повинні надати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони 

посилаються (ч.5 ст.132 КПК); 

9) до клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну чи 

скасування запобіжного заходу додається витяг з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається 

клопотання (ч.6 ст.132 КПК); 

10) під час вирішення питання про застосування того чи іншого 

запобіжного заходу, крім підстав, зазначених у ст. 177 КПК, враховуються 

також інші обставини, передбачені в ст.178 КПК як то: тяжкість покарання; 

вік та стан здоров’я підозрюваного, обвинуваченого тощо; 

11) при застосуванні запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під 

вартою, слідчий суддя, суд зобов’язує підозрюваного, обвинуваченого 

прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу 

державної влади, а також виконувати один або кілька обов’язків, 

необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) 

прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) 

не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає 

чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти 

слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця 

роботи; 4) утримуватися від спілкування із будь-якою особою, визначеною 

слідчим суддею, судом або спілкуватися з нею з дотриманням умов, 

визначених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені 

слідчим суддею, судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або 

алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або для 

навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій 

паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на 



виїзд з України і в’їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю (ч.5 

ст.194 КПК); 

12) щодо однієї особи може бути застосований тільки один запобіжний 

захід. Однак це не виключає можливості одночасного застосування іншого 

заходу забезпечення крирмінального провадження (наприклад, 

обвинуваченого, щодо якого обрано заставу, можна відсторонити від 

займаної посади); 

13) запобіжний захід скасовується або замінюється, коли відпаде 

необхідність у раніше обраному заході; 

14) запобіжний захід скасовується: 

- при закритті кримінального провадження; 

- при постановленні виправдувального вироку. Якщо підсудний 

знаходиться під вартою, то суд негайно звільняє його з-під варти в залі 

судового засідання; 

- при постановленні вироку, яким підсудний звільняється від відбуття 

покарання або засуджується до покарання, не пов’язаного з позбавленням 

волі; 

- коли відпаде необхідність у обраному запобіжному заході. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

1. Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання 

підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних 

обов’язків. 

2. Підстави до застосування запобіжних заходів складаються із двох 

елементів: 1) даних про негативну поведінку обвинуваченого, що загрожує 

балансу можливостей сторін; 2) даних, що вказують на можливість 

продовження такої поведінки в майбутньому. 

3. Застосування запобіжних заходів здійснюється за певними 

правилами, які мають щодо них загальний характер. 

 

 

 

4 ПИТАННЯ 

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ 

ЗАХОДІВ 

 

За наявності підстав, передбачених у ст.177 КПК України,  клопотання 

слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу подається до 

місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється 

досудове розслідування. Відповідно до ст.184 КПК, клопотання повинно 

містити: 

1) короткий виклад фактичних обставин кримінального 

правопорушення, в якому підозрюється або обвинувачується особа; 



2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із 

зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну 

відповідальність; 

3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати, обвинувачувати 

особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на матеріали, 

що підтверджують ці обставини; 

4) посилання на один або кілька ризиків, зазначених у статті 177 КПК. 

Ці ризики висвітлені при викладенні 1-го питання лекції; 

5) виклад обставин, на підставі яких слідчий, прокурор дійшов 

висновку про наявність одного або кількох ризиків, зазначених у його 

клопотанні, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини; 

6) обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, 

зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м’яких запобіжних 

заходів; 

7) обґрунтування необхідності покладення на підозрюваного, 

обвинуваченого конкретних обов’язків, передбачених частиною п’ятою 

статті 194 КПК. Зазначені обов’язки перелічені при висвітленні першого 

питання цієї лекції. 

Копія клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність 

застосування запобіжного заходу, надається підозрюваному, обвинуваченому 

не пізніше ніж за три години до початку розгляду клопотання. 

До клопотання додаються: 

1) копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи 

клопотання; 

2) перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне 

допитати під час судового розгляду щодо запобіжного заходу; 

3) підтвердження того, що підозрюваному, обвинуваченому надані 

копії клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність 

застосування запобіжного заходу. 

Застосування запобіжного заходу до кожної особи потребує внесення 

окремого клопотання. 

Відповідно до ст.186 КПК, клопотання про застосування або зміну 

запобіжного заходу розглядається слідчим суддею, судом невідкладно, але не 

пізніше сімдесяти двох годин з моменту фактичного затримання 

підозрюваного, обвинуваченого або з моменту надходження до суду 

клопотання, якщо підозрюваний, обвинувачений перебуває на свободі, чи з 

моменту подання підозрюваним, обвинуваченим, його захисником до суду 

відповідного клопотання. 

Відповідно до ч.1 ст.193 КПК розгляд клопотання про застосування 

запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, 

обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених ч.6 ст.193 

КПК, а саме: слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий 

запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, 

якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених ст.177 КПК, буде 
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доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний 

розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім 

годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, 

суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про 

застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 

або його зміну на більш м’який запобіжний захід, про що постановляє 

ухвалу. 

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК під час розгляду клопотання про 

застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов’язаний 

встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження 

докази обставини, які свідчать про: 

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, 

обвинуваченим кримінального правопорушення; 

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, 

передбачених статтею 177 КПК, і на які вказує слідчий, прокурор; 

3) недостатність застосування більш м’яких запобіжних заходів для 

запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні. 

Якщо прокурор доведе обставини, передбачені п.1 ч.1 ст.194 КПК, але 

не доведе обставини, передбачені п.2 та п.3 ч.1 ст.194 КПК, то слідчий суддя, 

суд має право лише зобов’язати підозрюваного, обвинуваченого прибувати за 

кожною вимогою до суду або до іншого органу державної влади, 

визначеного слідчим суддею, судом. В цьому разі слідчий суддя, суд 

зобов’язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного 

заходу. 

Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу 

прокурор доведе обставини, передбачені п.1 та п.2 ч.1 ст.194 КПК, але не 

доведе обставини, передбачені п.3 ч.1 ст.194 КПК, то слідчий суддя, суд має 

право застосувати більш м’який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у 

клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов’язки, 

передбачені ч.5 ст.194 КПК, необхідність покладення яких встановлена з 

наведеного прокурором обґрунтування клопотання.  

Якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не 

пов’язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх 

обставин, передбачених ч.1 ст.194 КПК, слідчий суддя, суд застосовує 

відповідний запобіжний захід, зобов’язує підозрюваного, обвинуваченого 

прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу 

державної влади, а також виконувати один або кілька обов’язків, 

передбачених у ч.5 ст.194 КПК, необхідність покладення яких була доведена 

прокурором. 

У разі застосування тримання під вартою, в покладенні на 

підозрюваного, обвинуваченого обов’язків, передбачених у ч.5 ст.194 КПК, 

не виникає потреби, і тому в такому разі покладення зазначених обов’язків на 

підозрюваного, обвинуваченого у КПК не передбачається. 

Обов’язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК, можуть бути покладені на 

підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі 



необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в 

порядку, передбаченому ст.199 КПК, тобто в порядку, передбаченому для 

продовження строку тримання під вартою. Цей порядок висвітлений у 

попередньому питанні лекції при розгляді процесуальної характеристики 

тримання під вартою. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, 

на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні 

обов’язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині 

припиняє свою дію і обов’язки скасовуються. 

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК до підозрюваного, обвинуваченого у 

вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу 

понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути 

застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під 

вартою. 

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

1. Рішення про застосування запобіжного заходу приймається в місцевому 

суді, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове 

розслідування. В судовому засіданні обов’язково повинен бути присутнім 

підозрюваний, обвинувачений за винятком випадку оголошення його в 

міжнародний розшук. В разі застосування запобіжного заходу, не 

пов’язаного з триманням під вартою, до підозрюваного, обвинуваченого 

можуть застосовуватися обов’язки, передбачені в ч.5 ст.194 КПК. 

 

 

5 ПИТАННЯ 

ПІДСТАВИ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК  

ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ БЕЗ УХВАЛИ СЛІДЧОГО СУДДІ, СУДУ. 

 

Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду регламентується в 

ст. 192, § 2  гл.18 КПК „Запобіжні заходи. Затримання особи.‖ 

Відповідно до ст. 209 КПК особа є затриманою з моменту, коли вона 

силою або через підкорення наказу змушена залишатися поряд із 

уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному 

уповноваженою службовою особою. 

Відповідно до ст.204 КПК якщо до підозрюваного, обвинуваченого 

застосовано запобіжний захід, не пов'язаний із триманням під вартою, він не 

може бути затриманий без дозволу суду, слідчого судді у зв'язку з підозрою 

або обвинуваченням у тому ж кримінальному правопорушенні. 

У ч.2 ст.207 КПК зазначено, що кожен має право затримати без ухвали 

слідчого судді, суду будь-яку особу, крім осіб, зазначених у ст.482 КПК 

(тобто, крім суддів і народних депутатів України): 

1) при вчиненні або замаху на вчинення кримінального 

правопорушення; Замахом є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії 

або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення 

правопорушення, передбаченого відповідною статтею ЗУ про кримінальну 
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відповідальність, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, 

що не залежали від її волі ( ≈ ст.15 КК); 

2) безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під 

час безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні. 

(ч.2 ст.207 КПК). 

Кожен, хто не є уповноваженою службовою особою і затримав 

відповідну особу, зобов’язаний негайно доставити її до уповноваженої 

службової особи або негайно повідомити уповноважену службову особу про 

затримання та місцезнаходження особи, яка підозрюється у вчиненні 

кримінального правопорушення (ч.3 ст.207 КПК). 

Затримавши особу той, хто її затримав, може тимчасово вилучити 

відповідно до ст.167 КПК в затриманого майно у вигляді речей, документів, 

грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи 

знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі 

його сліди; під засобами розуміють предмети матеріального світу , які 

застосовуються при вчиненні злочину для його полегшення чи прискорення 

(підроблені документи для шахрайського заволодіння майном, транспортні 

засоби для перевезення членів злочинної групи або викраденого майна, 

відмички або ключі для проникнення у житло з метою вчинення крадіжки 

тощо). Знаряддя – це предмети, які безпосередньо використовуються для 

виконання об’єктивної сторони злочину, зокрема для заподіяння суспільно 

небезпечних наслідків (наприклад, зброя, якою заподіюються смерть чи 

тілесні ушкодження потерпілому). 

2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального 

правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення 

кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 

3) є предметом кримінального правопорушення, пов’язаного з їх 

незаконним обігом; 

4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, 

доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення. 

(ст.167 КПК). 

Таким чином, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно 

затримав особу в порядку, передбаченому ст.207, 208 КПК. Кожна особа, яка 

здійснила законне затримання, зобов’язана одночасно із доставленням 

затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової 

особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово 

вилученого майна засвідчується протоколом. (ч.1 ст.168 КПК) 

Уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, 

суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене 

покарання у виді позбавлення волі, лише у випадках: 

1) якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його 

вчинення; 
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2) якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі 

потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події 

вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин. (ч.1 ст.208 КПК); 

Крім того, уповноважена службова особа має право без ухвали 

слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за 

який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три 

тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виключно у випадку, 

якщо підозрюваний не виконав обов’язки, покладені на нього при обранні 

запобіжного заходу, або не виконав у встановленому порядку вимог щодо 

внесення коштів як застави та надання документа, що це підтверджує. (ч.2 

ст.208 КПК) 

Уповноважена службова особа, що здійснила затримання особи, 

повинна негайно повідомити затриманому зрозумілою для нього мовою 

підстави затримання та у вчиненні якого злочину він підозрюється, а також 

роз’яснити право мати захисника, отримувати медичну допомогу, давати 

пояснення, показання або не говорити нічого з приводу підозри проти нього, 

негайно повідомити інших осіб про його затримання і місце перебування 

відповідно до положень ст.213 КПК, вимагати перевірку обґрунтованості 

затримання та інші процесуальні права, передбачені КПК. (ч.4 ст.208 КПК) 

Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, складається 

протокол, в якому, крім відомостей, передбачених ст.104 КПК, зазначаються: 

місце, дата і точний час (година і хвилини) затримання відповідно до 

положень статті 209 КПК; підстави затримання; результати особистого 

обшуку; клопотання, заяви чи скарги затриманого, якщо такі надходили; 

повний перелік процесуальних прав та обов’язків затриманого. Протокол про 

затримання підписується особою, яка його склала, і затриманим. Копія 

протоколу негайно під розпис вручається затриманому, а також надсилається 

прокурору. (ч.5 ст.208 КПК). 

У разі наявності достатніх підстав вважати, що для припинення 

кримінального правопорушення чи запобігання вчиненню іншого, 

припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного щодо 

перешкоджання кримінальному провадженню, забезпечення відшкодування 

шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, необхідно тимчасово 

обмежити підозрюваного у користуванні спеціальним правом, слідчий, 

прокурор, інша уповноважена службова особа мають право тимчасово 

вилучити документи, які посвідчують користування спеціальним правом, у 

законно затриманої ними особи в порядку, передбаченому ст.208 КПК. 

Тимчасово вилученими можуть бути документи, які посвідчують 

користування таким спеціальним правом: 

1) право керування транспортним засобом або судном; 

2) право полювання; 

3) право на здійснення підприємницької діяльності. (ч.1 ст. 148 КПК) 

Особа, яка здійснила затримання у передбаченому статтею 208 КПК 

порядку, зобов’язана одночасно із доставленням затриманої особи до 

уповноваженої службової особи (особи, якій законом надано право 
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здійснювати тимчасове вилучення документів, що посвідчують користування 

спеціальним правом) передати їй тимчасово вилучені документи, які 

посвідчують користування спеціальним правом, якщо такі документи було 

вилучено. Факт передання тимчасово вилучених документів, які посвідчують 

користування спеціальним правом, засвідчується протоколом, складеним в 

порядку, передбаченому КПК (ч.1 ст.149 КПК) 

Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час 

законного затримання та тимчасового вилучення документів, які посвідчують 

користування спеціальним правом, або негайно після їх здійснення 

зобов’язана скласти відповідний протокол у порядку, визначеному КПК (ч.2 

ст.149 КПК). 

Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором під час досудового 

розслідування має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про 

тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. У випадку 

тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування 

спеціальним правом, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором 

зобов’язаний звернутися до слідчого судді із відповідним клопотанням не 

пізніше двох днів з моменту тимчасового вилучення. Пропуск зазначеного 

строку тягне за собою необхідність повернення тимчасово вилучених 

документів (ч.1 ст.150 КПК). 

Уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може здійснити 

обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених частиною 

сьомою статті 223 і статтею 236 КПК (ч.3 ст.208 КПК) за ухвалою слідчого 

судді. 

Уповноважена службова особа зобов’язана доставити затриману особу 

до найближчого підрозділу органу досудового розслідування, в якому 

негайно реєструються дата, точний час (година і хвилини) доставлення 

затриманого та інші відомості, передбачені законодавством (ч.1 ст. 210 КПК). 

Уповноважена службова особа, що здійснила затримання, зобов’язана 

надати затриманій особі можливість негайно повідомити про своє 

затримання та місце перебування близьких родичів, членів сім’ї чи інших 

осіб за вибором цієї особи. Якщо уповноважена службова особа, що 

здійснила затримання, має підстави для обґрунтованої підозри, що при 

повідомленні про затримання ця особа може зашкодити досудовому 

розслідуванню, вона може здійснити таке повідомлення самостійно, проте 

без порушення вимоги щодо його негайності (ч.1 ст.213 КПК). 

Уповноважена службова особа, що здійснила затримання, зобов’язана 

негайно повідомити про це орган (установу), уповноважений законом на 

надання безоплатної правової допомоги. У разі неприбуття в установлений 

законодавством строк захисника, призначеного органом (установою), 

уповноваженим законом на надання безоплатної правової допомоги, 

уповноважена службова особа негайно повідомляє про це відповідний орган 

(установу), уповноважений законом на надання безоплатної правової 

допомоги. (ч.4 ст.213 КПК). 



Строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду не може 

перевищувати сімдесяти двох годин з моменту затримання, який 

визначається згідно з вимогами статті 209 КПК (ч.1 ст.211 КПК). Затримана 

без ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше шістдесяти годин з моменту 

затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду для розгляду 

клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу. (ч.2 ст.211 КПК). 

Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися 

із клопотанням про застосування запобіжного заходу до особи, яку затримано 

без ухвали про дозвіл на затримання за підозрою у вчиненні кримінального 

правопорушення, до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції 

якого знаходиться орган досудового розслідування, а якщо це неможливо у 

строк, передбачений частиною другою статті 211 КПК, - до місцевого суду, в 

межах територіальної юрисдикції якого особа була затримана. Клопотання 

про застосування запобіжного заходу до особи, яку затримано без ухвали про 

дозвіл на затримання за підозрою у вчиненні кримінального 

правопорушення, має відповідати вимогам, зазначеним у статті 184 КПК. До 

клопотання має бути доданий протокол затримання підозрюваного 

відповідно до ст.192 КПК. 

 

ВИСНОВКИ З ПЯТОГО ПИТАННЯ: 

1. Без ухвали слідчого судді, суду будь-яка особа має право затримати будь-

яку особу (за виключенням суддів і народних депутатів України), в зв’язку зі 

вчиненням останньою кримінального правопорушення для передачі 

затриманого уповноваженій службовій особі. Уповноважена службова особа 

може затримати будь-яку особу (за виключенням суддів і народних депутатів 

України), лише в зв’язку зі вчиненням останньою злочину. 

 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

1. Запобіжні заходи не є кримінально-правовими санкціями, 

пов’язаними з визнанням особи винною у вчиненні злочину. 

2. Ці заходи, на відміну від кримінально-правових санкцій покликані 

забезпечити нормальний хід кримінально-процесуальної діяльності, тобто 

вони є гарантією ефективного функціонування процесу. 

3. Держава, надаючи суб’єктам кримінального процесу права і 

покладаючи на них обов’язки, розраховує на те, що завдяки громадській 

свідомості права будуть активно використовуватися, а обов’язки добровільно 

виконуватися. Але в дійсності механізм правового регулювання без примусу 

є абстракцією і тому запобіжні заходи створені для забезпечення дієвості 

правового регулювання. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

Під час вивчення даної теми рекомендується особливу увагу звернути 

на питання щодо підстав і порядку застосування заходів примусу взагалі і 

запобіжних заходів зокрема. 
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Основне, що треба засвоїти курсантам, це те, що стосується обмеження 

конституційних прав громадян. Працівники правоохоронних органів не 

наділені компетенцією щодо застосування заходів примусу, що обмежують 

конституційні права. Це – прерогатива суду. Під час підготовки теми треба 

з`ясувати, які саме заходи примусу спрямовані на обмеження конституційних 

прав. Розглянути яким є порядок ініціювання питання про обрання 

запобіжного заходу судом. 

Рекомендується також ознайомитися із Рішеннями Європейського суду 

з прав людини, де розглядаютьмя питання обрання запобіжних заходів. 

 

 

 

 

 

ТЕМА № 7.  

ЗУПИНЕННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

 

ПЛАН 

1. Поняття та підстави зупинення досудового розслідування 

2. Умови зупинення досудового розслідування 

3. Відновлення досудового розслідування  
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МЕТА ЛЕКЦІЇ 

 

Довести до відома курсантів поняття, підстави і умови зупинення 

досудового розслідування та підстави й процесуальний порядок 

відновлення досудового розслідування.  

 

 

ВСТУП 
 

Розслідування злочину - це дослідницька і пізнавальна за своїм змістом 

діяльність, яка здійснюється шляхом всебічного, повного і об’єктивного 

дослідження фактичних обставин провадження. Вона полягає у виявленні, 

закріпленні, перевірці й оцінці доказів, зібраних при провадженні слідчих дій 

і в обсязі, необхідному як для прийняття як проміжних, так і кінцевих рішень 

в кримінальному провадженні.  

Важливим є питання поняття зупинення досудового розслідування, 

його підстав й умов та відновлення досудового розслідування, які необхідно 

знати майбутньому слідчому. 

Сутність, підстави, умови і процесуальний порядок зупинення та 

відновлення досудового розслідування у зупиненому провадженні й буде 

предметом даної лекції. 

 

 

 

 

 

 

1 ПИТАННЯ 

ПОНЯТТЯ ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Відповідно до Конституції України, кримінально-процесуального 

законодавства та інших нормативних актів України, що регулюють 

діяльність органів досудового розслідування, на останніх, крім обов’язків 

швидко, повно, всебічно та об’єктивно проводити розслідування, також 

покладено й обов’язок суворого дотримання законності при здійсненні 

розслідування та прийнятті процесуальних рішень.  

В процесі провадження органи досудового розслідування не завжди 

мають можливість закінчити розслідування в формі прийняття рішення про 

направлення справи до суду з обвинувальним актом або прийняти інше 



кінцеве рішення. Іноді виникають обставини, які тягнуть за собою зупинення 

провадження в кримінальному провадженні. 

Зупинення досудового розслідування - це тимчасове вимушене 

припинення провадження слідчих та окремих процесуальних дій у 

кримінальному провадженні внаслідок появи передбачених у ст. 280 КПК 

України обставин, за яких досудове розслідування не може бути закінченим. 

Відповідно до ст. 280 КПК України досудове розслідування в 

кримінальному провадженні зупиняється за такими підставами: 

1) підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає його 

участі у кримінальному провадженні, за умови підтвердження цього 

відповідним медичним висновком; 

2) підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою 

ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження 

невідоме; 

3) наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах 

міжнародного співробітництва. 

Приведений перелік підстав зупинення досудового розслідування, є 

вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає. 

Будь-які інші обставини, що перешкоджають закінченню досудового 

розслідування, наприклад: хвороба потерпілого, свідка, експерта, тривале 

відрядження підозрюваного, або необхідність тривалого часу для проведення 

експертизи, законодавцем, як підстави зупинення провадження у справі, не 

передбачені. Тому за наявності зазначених обставин розслідування повинно 

продовжуватись, а якщо строк досудового розслідування закінчується, 

слідчий повинен порушити перед відповідним прокурором клопотання про 

продовження строку розслідування. 

Таким чином, лише за наявності однієї з трьох зазначених в ст. 280 

КПК підстав досудове розслідування може бути зупинено. 

 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:  

1. Зупинення досудового розслідування - це тимчасове вимушене 

припинення провадження слідчих та окремих процесуальних дій у 

кримінальному провадженні внаслідок появи передбачених ст. 280 КПК 

України обставин, які не дозволяють закінчити розслідування. 

2. Відповідно до ст. 280 КПК досудове розслідування зупиняється за 

такими підставами: 

1) підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає його 

участі у кримінальному провадженні, за умови підтвердження цього 

відповідним медичним висновком; 

2) підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою 

ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження 

невідоме; 

3) наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах 

міжнародного співробітництва. 



3. Приведений перелік підстав, які тягнуть зупинення досудового 

розслідування, є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає. 

 

 

 

 

 

 

 

2 ПИТАННЯ 

УМОВИ ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Належить чітко уяснити, що наявність лише будь-якої підстави для 

зупинення досудового розслідування недостатньо для прийняття такого 

рішення, якщо відсутні умови його прийняття. 

Розглянемо окремо зміст кожної з підстав і необхідних умов по ній. 

Перша підстава зупинення досудового розслідування – Коли 

підозрюваний захворів на тяжу хворобу, яка перешкоджає його участі у 

кримінальному провадженні, за умови підтвердження цього відповідним 

медичним висновком (п.1 ч.1 ст.280 КПК). 

Провадження може бути зупинено за наявності таких умов: 

1) особу повідомлено про підозру; 

2) хвороба підозрюваного є тяжкою. Закон не містить переліку психічних 

чи інших захворювань, а вказує лише на те, що захворювання повинно бути 

тяжким. В практиці діяльності слідчих органів тяжким визнається 

захворювання, за якого стан здоров’я підозрюваного не дозволить допитати 

його як підозрюваного або залучити до участі у інших слідчих діях; 

3) хвороба має тимчасовий, а не хронічний характер. Це означає, що вона 

піддається лікуванню, а тому можна очікувати одужання підозрюваного. 

Якщо захворювання є хронічним, то: 

- в разі фізичного захворювання слід розглянути питання про звільнення 

особи від кримінальної відповідальності за ст. 48 КК та ст. 286 КПК у зв’язку 

із зміною обстановки (особа внаслідок тяжкого захворювання перестає бути 

суспільно небезпечною); 

- в разі психічного захворювання — про направлення кримінальної справи 

до суду для вирішення питання про застосування до особи примусових 

заходів медичного характеру; 

4) захворювання підозрюваного повинно бути підтверджене медичним 

висновком (про що зазначається у п.1 ч.1 ст.280 КПК), який засвідчує лікар, 

який працює в лікувальній установі або висновком судово-медичної чи 

судово-психіатричної експертизи; 

5) виконані всі слідчі та процесуальні дії, провадження яких можливе за 

відсутності хворого підозрюваного, вжито всіх можливих заходів до 

знайдення, отримання та збереження всіх доказів у справі. 



Не можна зупиняти досудове слідство за п. 1 ст. 280 КПК в тому разі, 

коли у справі призначена стаціонарна судово-медична або судово-

психіатрична експертиза. Незалежно від тяжкості захворювання 

підозрюваного з ним провадиться слідча дія — експертиза, а тому говорити 

про неможливість участі підозрюваного у провадженні слідчих дій не можна. 

Розслідування зупиняється за мотивованою постановою прокурора, або 

слідчого за погодженням з прокурором до одужання підозрюваного. Якщо ж 

захворів один підозрюваний, а в провадженні є декілька підозрюваних осіб, 

слідчий повинен визначитися з доцільністю виділення провадження в окреме 

провадження щодо підозрюваного, який захворів психічною або іншою 

тяжкою хворобою. 

Слід враховувати й те, що якщо підозрюваний захворів тяжкою 

психічною хворобою, то в такому разі виникає необхідність проведення 

судово-психіатричної експертизи і слідчий за постановою судді може 

направити підозрюваного у відповідну медичну установу для дослідження, 

нагляду та лікування. 

Згідно із ст. 509 КПК, якщо при проведенні судово-психіатричної 

експертизи виникає необхідність тривалого спостереження за підозрюваним 

або обстеження його, суд за поданням слідчого, погодженим з прокурором, 

поміщає його у відповідний медичний заклад, про що виносить постанову.  

Необхідно зазначити, що зупинення розслідування з приводу 

призначення вказаної експертизи не допускається. Обґрунтуванням цьому 

служить те що: 

- по-перше, п. 1 ст. 280 КПК передбачає зупинення розслідування тоді, 

коли факт тяжкого захворювання підозрюваного вже засвідчений 

відповідним медичним закладом, експертом, тобто експертиза вже 

проведена, а не у випадку, коли вона тільки призначається, і наслідки її, 

тобто висновки, ще невідомі; 

- по-друге, експертиза – завжди слідча дія, тому слідство повинно 

продовжуватись, а не зупинятись; 

- і останнє, при проведенні стаціонарної експертизи завжди може 

виникнути необхідність у додаткових даних про підозрюваного, які 

слідчий і повинен витребувати та зібрати. До того ж підозрюваний може 

заявити бажання дати слідчому додаткові показання, а слідчий, в свою 

чергу, ці показання повинен прийняти і перевірити, оскільки підозрюваний 

ще не визнаний психічно хворим. 

Між тим, якщо підозрюваний хворіє іншим тяжким захворюванням, яке 

лікарем або медичною установою визнано невиліковним, слідчому 

доцільно вирішувати питання про звільнення такої особи від кримінальної 

відповідальності внаслідок зміни обстановки. 

Друга підстава зупинення досудового розслідування – коли 

підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення 

від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме (п.2 ч.1 

ст.280, 281 КПК). 



Характерною ознакою цієї підстави зупинення досудового 

розслідування є те, що органи досудового розслідування знають, хто вчинив 

злочин, але місце знаходження підозрюваного не встановлено в силу того, що 

він переховується від органів слідства і суду. Як правило, особи, що вчинили 

тяжкі злочини, ховаються одразу ж після вчинення злочину або отримання 

відомостей про початок досудового розслідування. 

Рішення про зупинення досудового розслідування у зв’язку з тим, що 

підозрюваний переховується від органів слідства і суду і його місце 

знаходження невідоме, приймається, якщо виконані наступні процесуальні 

умови: 
1) у справі зібрані достатні та неспростовні докази, які вказують на те, що 

злочин вчинений певною особою; 

2) особу повідомлено про підозру; 

3) виконані всі слідчі дії, провадження яких можливе за відсутності 

підозрюваного, вжито всіх можливих заходів до знайдення, отримання та 

збереження всіх доказів у справі. 

Запровадження цієї умови має на меті, по-перше, забезпечення реалізації 

принципу публічності (ст. 25 КПК), а, по-друге, дає змогу слідчому якомога 

швидше зафіксувати обставини, що мають значення для справи, і після 

встановлення місця знаходження підозрюваного відразу розпочати 

виконання дій за його участю; 

4) встановлено, що підозрюваний переховується від органів слідства та 

суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. 

5) вжито усіх заходів щодо встановлення місцезнаходження 

підозрюваного, але встановити його місцезнаходження не надалося 

можливим (допитано всіх свідків, родичів, сусідів, проведено обшуки за 

місцем проживання та іншими місцями де може перебувати підозрюваний, 

надано доручення оперативним підрозділам та інше). 

Слідчий повинен вжити необхідні заходи щодо з’ясування всіх 

обставин вчиненого злочину і зібрання в достатній кількості доказів у справі,  

бо якщо з часу зупинення розслідування і до моменту його відновлення 

пройде багато часу, то сліди злочину й інші докази по справі можуть 

зникнути: людська пам’ять не досконала і свідки можуть забути істотні для 

справи дані та обставини; в свою чергу експерт в зв’язку з неповнотою 

зібраних матеріалів не зможе дати висновок тощо. Невиконання цієї вимоги 

може призвести до того, що на час затримання підозрюваного зібрати деякі 

докази буде важко або зовсім неможливо. 

Про зупинення досудового розслідування прокурор, а слідчий за 

погодженням з прокурором виносить мотивовану постанову. 

Розшук підозрюваного. Слідчий має право оголосити розшук 

підозрюваного, а якщо є для того підстави, то й прийняти рішення про 

направлення клопотання до суду про дозвіл на затримання підозрюваного.  

Розшук може бути оголошено як під час досудового розслідування, так і 

одночасно з його зупиненням (ст. 281 КПК). 



Про оголошення розшуку підозрюваного, слідчий складає мотивовану 

постанову, в якій зазначає необхідні відомості про особистість 

підозрюваного та характер вчиненого ним злочину. Після оголошення 

розшуку слідчий вживає заходів, у тому числі і проведення слідчих дій (якщо 

досудове розслідування не зупинено) до встановлення місцезнаходження 

підозрюваного. 

Для забезпечення розшуку, слідчий може надавати оперативним 

підрозділам доручення про розшук підозрюваного, яке є обов’язковим для 

виконання. До доручення про розшук додається постанова про розшук 

підозрюваного, а якщо судом винесено постанову про затримання 

підозрюваного, то й зазначена постанова судді (ч.3 ст. 281 КПК).  

Посадові особи органів досудового розслідування мають право через 

пресу, радіо та телебачення звертатись в особливо важливих випадках до 

населення за допомогою з розшуку підозрюваного та з пропозиціями 

повідомляти будь-яку інформацію, яка стосується справи. 

Відповідно до ст. 191 КПК, у разі затримання підозрюваного, якого 

розшукували і щодо якого є ухвала суду про затримання з метою приводу, 

останнього необхідно доставити до суду не пізніше 36 годин, або звільнити. 

Міжнародний розшук та екстрадиція. Підставою для ініціювання 

міжнародного розшуку громадян України є запит правоохоронного органу, 

надісланий до Національного центрального бюро Інтерполу в Україні. У 

запиті повинна бути викладена інформація про злочин і розшукуваних осіб, 

який запобіжний захід обрано, заходи, які з точки зору ініціатора розшуку 

доцільно вжити щодо розшукуваної особи у разі виявлення її на території 

іноземної держави. Такими заходами, як правило, можуть бути: встановлення 

контролю за пересуванням розшукуваної особи; затримання та арешт 

розшукуваної особи з наступною її екстрадицією (видачею).   

Третя підстава зупинення досудового розслідування – коли наявна 

необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного 

співробітництва (п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК).  

Розділом IX КПК «Міжнародне співробітництво під час кримінального 

провадження» передбачено можливість здійснення:  

1) міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій 

(глава 43). 

Міжнародне співробітництво здійснюється шляхом надсилання судом, 

прокурором або слідчим за погодженням з прокурором до уповноваженого 

(центрального) органу України запиту про міжнародну правову допомогу у 

кримінальному провадженні, яке він здійснює (ст. 551 КПК).  

Уповноважений (центральний) орган України протягом 10 днів надсилає 

запит уповноваженому (центральному) органу запитуваної сторони 

безпосередньо, або дипломатичним шляхом.  

У разі відмови у направленні запиту всі матеріали протягом десяти днів 

повертаються відповідному органу України з викладом недоліків, які потрібно 

усунути, або з поясненням причин неможливості направлення запиту. 



В рамках міжнародного співробітництва органи досудового розслідування 

та суду мають змогу клопотати перед іноземною країною провести необхідні 

процесуальні дії на території цієї іноземної країни і надання результатів цих 

процесуальних дій до України. Також в рамках міжнародного 

співробітництва, органи розслідування та суду України можуть здійснювати 

на території України процесуальні дії, про необхідність проведення яких 

звернулася з запитом іноземна держава.  

2) видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція) 

(глава 44). 

Запит про видачу особи (екстрадицію) направляється за умови, якщо за 

законом України хоча б за один із злочинів, у зв’язку з якими запитується 

видача, передбачено покарання у виді позбавлення волі на максимальний 

строк не менше одного року або особу засуджено до покарання у виді 

позбавлення волі і невідбутий строк становить не менше чотирьох місяців. 

Здійснювати екстрадицію в Україні уповноважені Генеральна прокуратура 

України та Міністерство юстиції України.   

3) кримінального провадження у порядку перейняття (глава 45);  

Клопотання компетентних органів інших держав про перейняття 

Україною кримінального провадження розглядається центральним органом 

України щодо міжнародної правової допомоги або органом, уповноваженим 

здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 КПК, протягом 

двадцяти днів з дня його надходження. 

Кримінальне провадження, в якому судовими органами іноземної 

держави не було ухвалено вирок, може бути перейняте Україною за таких 

умов: 

- особа, яка притягається до кримінальної відповідальності, є 

громадянином України і перебуває на її території; 

- особа, яка притягається до кримінальної відповідальності, є іноземцем 

або особою без громадянства і перебуває на території України, а її видача 

згідно із цим Кодексом або міжнародним договором України неможлива або у 

видачі відмовлено; 

- запитуюча держава надала гарантії, що у разі ухвалення вироку в 

Україні особа, яка притягається до кримінальної відповідальності, не 

піддаватиметься у запитуючій державі державному обвинуваченню за те ж 

кримінальне правопорушення; 

- діяння, якого стосується запит, є кримінальним правопорушенням за 

законом України про кримінальну відповідальність. 

4) визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передачі 

засуджених осіб (глава 46).  

Вирок суду іноземної держави може бути визнаний і виконаний на 

території України у випадках і в обсязі, передбачених міжнародним 

договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. 

У разі відсутності міжнародного договору положення цієї глави можуть 

бути застосовані при вирішенні питання про передачу засудженої особи для 

подальшого відбування покарання. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4651%D1%94-17/print1336814080151893#n32#n32


Запит про виконання вироку суду іноземної держави, крім запиту про 

передачу засудженої особи, Міністерство юстиції України розглядає протягом 

тридцяти днів з моменту надходження запиту. Якщо запит і додаткові 

матеріали надійшли іноземною мовою, цей строк продовжується до трьох 

місяців. 

Враховуючи вищевикладене можливо зазначити, що зупинення 

досудового розслідування за п.3 ч.1 ст.280 можливе лише за наступних умов: 

1) особу повідомлено про підозру; 

2) під час досудового розслідування проведені всі можливі слідчі та 

процесуальні дії, проведення яких можливе до потреби виконання 

процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва; 

3) встановлена підстава міжнародного співробітництва під час 

кримінального провадження. 

Перелік підстав, які тягнуть зупинення досудового розслідування (ст. 

280 КПК), є вичерпним і поширеному тлумаченню не підлягає. Будь-які 

інші обставини, що перешкоджають закінченню досудового розслідування, 

наприклад: хвороба потерпілого, експерта, тривале відрядження 

підозрюваного, необхідність встановлення якогось факту рішенням 

адміністративного, господарського суду не можуть бути підставою до 

зупинення досудового розслідування
*
. Тому за наявності зазначених 

обставин, розслідування повинно продовжуватись, а якщо строк досудового 

розслідування закінчується, слідчий повинен порушити перед відповідним 

прокурором клопотання про продовження строку розслідування в порядку, 

передбаченому ст. 294-297 КПК. 

Доречно зазначити, що в КПК зарубіжних країн існують інші підстави 

зупинення досудового розслідування. Так, у Російській Федерації 

провадження у справі може бути зупинене також в разі, коли громадянин, 

реалізуючи своє право (ч. 4 ст. 125 Конституції РФ), вирішив звернутися зі 

скаргою до Конституційного Суду РФ. Згідно зі ст. 98 Закону РФ «Про 

Конституційний Суд» цей суд в разі прийняття скарги до розгляду сповіщає 

про це орган, у провадженні якого знаходиться справа. Одержавши таке 

повідомлення слідчий, керуючись ст. 103 згаданого Закону, може зупинити 

провадження до прийняття Конституційним Судом рішення за скаргою. 

За вітчизняним законодавством громадяни України, іноземці, особи без 

громадянства та юридичні особи також мають право на конституційне 

звернення (п. 4 ст. 13; ч. 1 ст. 43 Закону «Про Конституційний Суд 

України»), тобто на надання письмового клопотання до Конституційного 

Суду України про необхідність офіційного тлумачення Конституції України 

та законів України з метою забезпечення реалізації чи захисту 

конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також прав 

юридичної особи (ч. 1 ст. 42 Закону «Про Конституційний Суд України»). 

                                                           
*
  В інших українських процесуальних кодексах є положення про те, що неможливість розгляду справи 

до вирішення іншої справи — до набрання законної сили відповідним судовим рішенням — є підставою до 

зупинення провадження (п. 3 ч. 1 ст. 156 КАС; п. 4 ч. 1 ст. 201 ЦПК). 



Згідно з ч. 3 ст. 57 Закону «Про Конституційний Суд України» строк 

провадження у справах за конституційними зверненнями не повинен 

перевищувати 6 місяців. 

Доцільно було б в КПК регламентувати підставу зупинення досудового 

розслідування у кримінальній справі, пов’язану з поданням і розглядом 

конституційного звернення підозрюваного про тлумачення застосованого 

щодо нього закону і Конституції. 6-місячний строк конституційного 

провадження у порівняння зі строком, на який зупиняється досудове 

розслідування за іншими підставами, не є значним. 

Загальні процесуальні вимоги щодо прийняття рішення про 

зупинення досудового розслідування: 

1) під час зупинення досудового розслідування не можуть проводитись 

слідчі дії, але розшук осіб, які вчинили злочин, продовжується; 

2) у разі прийняття рішення про зупинення досудового розслідування 

прокурором, або слідчим за згодою з прокурором, складається мотивована 

постанова; 

3) в описовій частині постанови зазначається дата, час, місце вчинення 

злочину й інші обставини провадження, які відомі органу розслідування, а 

також статті КК, під ознаки якої підпадає цей злочин, вказівки про 

наявність таких підстав та виконання необхідних умов для зупинення 

слідства з посиланням на відповідні статті КПК; 

4) в резолютивній частині постанови викладається рішення про 

зупинення досудового розслідування. В необхідних випадках у постанові 

зазначається також і рішення про оголошення розшуку підозрюваного. 

5) постанова підписується слідчим та затверджується прокурором.   

Одночасно з зупиненням провадження слідчий повинен внести відповідні 

дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.  

 

ВИСНОВОК З ДРУГОГО ПИТАННЯ. 

Для вирішення питання про зупинення досудового розслідування одних 

підстав недостатньо, необхідна і наявність визначених законом умов 

прийняття такого процесуального рішення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ПИТАННЯ 

ВІДНОВЛЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Якщо підстави, що були причиною зупинення провадження перестали 

існувати, то відповідно до ст. 282 КПК провадження у зупиненому 

провадженні обов’язково відновлюється. А саме, провадження 

відновлюється, коли:  

1) підозрюваний видужав,  

2) його місцезнаходження встановлено,  

3) завершено проведення процесуальних дій у межах міжнародного 

співробітництва, а також  

4) у разі потреби проведення слідчих (розшукових) чи інших 

процесуальних дій, а також у разі  

5) скасування слідчим суддею постанови про зупинення досудового 

розслідування. 

Копія постанови про відновлення досудового розслідування 

надсилається стороні захисту, потерпілому. Про прийняте процесуальне 

рішення вноситься відповідна інформація до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань.  

 

 

 

ВИСНОВОК З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Провадження в зупиненій справі відновлюється, коли: 1) підозрюваний 

видужав, 2) його місцезнаходження встановлено, 3) завершено проведення 

процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва, 4) у разі потреби 

проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій, а також 5) у 

разі скасування слідчим суддею постанови про зупинення досудового 

розслідування. 

 

 

ВИСНОВКИ ПО ЛЕКЦІЇ 

1. Зупинення досудового розслідування - це тимчасове вимушене 

припинення провадження слідчих та процесуальних дій у кримінальному 

провадженні внаслідок появи передбачених у ст. 280 КПК України обставин, 

які не дозволяють закінчити розслідування. 

2. Відповідно до ст. 280 КПК досудове розслідування зупиняється за 

такими підставами: 

1) підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає його 

участі у кримінальному провадженні, за умови підтвердження цього 

відповідним медичним висновком; 

2) підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою 

ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження 

невідоме; 



3) наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах 

міжнародного співробітництва. 

3. Приведений перелік підстав, які тягнуть зупинення досудового 

слідства, є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає. 

4. Для вирішення питання про зупинення досудового розслідування 

одних підстав недостатньо, необхідна і наявність визначених законом умов 

прийняття такого рішення. 

5. Провадження в зупиненій справі відновлюється, коли:  1) 

підозрюваний видужав, 2) його місцезнаходження встановлено, 3) завершено 

проведення процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва, а 

також 4) у разі потреби проведення слідчих (розшукових) чи інших 

процесуальних дій, а також 5) у разі скасування слідчим суддею постанови 

про зупинення досудового розслідування. 

 

 

 

ТЕМА № 8  

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

 
ПЛАН 

 

4. Підстави і процесуальний порядок закриття кримінального провадження.  

5. Підстави і процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної 

відповідальності. 

6. Закінчення досудового розслідування при наявності достатніх доказів для 

складання обвинувального акту. Обвинувальний акт. Значення, структура 

і зміст. 

7. Підстави і процесуальний порядок направлення до суду клопотання про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру. 
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Мета лекції 

З’ясувати значення та структуру обвинувального акту, підстави та 

процесуальний порядок закриття кримінального провадження, звільнення 

особи від кримінальної відповідальності, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру. 

 

 

ВСТУП 
 

 Розслідування злочину – це дослідницька і пізнавальна за своїм змістом 

діяльність, яка здійснюється шляхом всебічного, повного і об’єктивного 

дослідження фактичних обставин діяння. Вона полягає у виявленні, 

закріпленні, перевірці й оцінці фактичних даних (доказів), зібраних при 

провадженні слідчих дій і в обсязі, необхідному як для прийняття проміжних, 

так і кінцевих рішень у кримінальному провадженні.  

 Після провадження всіх слідчих дій, які дають змогу з повною 

достовірністю встановити об’єктивну істину по справі, пізнати злочин, який 

для органів розслідування є подією минулого, наступає завершальний етап 

досудового розслідування – прийняття кінцевого процесуального рішення у 

цій стадії, що і буде розглянуто в даній лекції. 

  

 

 

1 ПИТАННЯ 

ПІДСТАВИ І ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАКРИТТЯ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

Закінчення досудового розслідування є заключним етапом діяльності 

слідчого в кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування. 

На цьому етапі слідчий підводить підсумки своїй роботі по розкриттю 

злочину, дає кінцеву оцінку зібраним доказам з точки зору їх повноти, 

всебічності дослідження обставин вчиненого діяння і достатності для 

прийняття кінцевого рішення на стадії досудового розслідування. 

Визнавши, що досудове розслідування проведено всебічно і повно, всі 

висунуті версії перевірені і всі обставини, що належить доказати, встановлені 

з вичерпною повнотою і достовірністю, на стадії досудового розслідування 

може бути прийнято кінцеве рішення. 

Відповідно до ст. 283 КПК, досудове розслідування може бути 

закінчене шляхом прийняття одного з зазначених рішень:  

1) закрити кримінальне провадження; 

2) звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності; 

3) звернутися до суду з обвинувальним актом; 

4) звернутися до суду з клопотанням про застосування примусових 

заходів медичного характеру; 



5) звернутися до суду з клопотанням про застосування примусових 

заходів виховного характеру. 

З наведеного переліку процесуальних рішень видно, що однією із форм 

закінчення досудового розслідування є закриття кримінального провадження. 

Що являє із себе ця форма ми розглянемо далі.  

Закриття кримінального провадження — це одна із форм закінчення 

досудового розслідування (дізнання або досудового слідства), що полягає у 

прийнятті прокурором а також слідчим за згодою з прокурором (за 

окремими підставами) рішення про припинення кримінального провадження 

(здійснення кримінального переслідування) і вирішення інших процесуальних 

питань, як то: вирішення долі речових доказів; скасування запобіжних 

заходів щодо підозрюваного; скасування арешту на майно; роз’яснення 

заінтересованим учасникам досудового розслідування прав, що виникають у 

них у зв’язку із закриттям кримінального провадження. 

Рішення про закриття кримінального провадження ґрунтується на 

всебічному, повному розгляді всіх обставин в їх сукупності на підставі 

оцінки всіх доказів 

Підстави закриття кримінального провадження 

Кримінальне провадження закривається на стадії досудового 

розслідування у разі встановлення наступних підстав: 

1) встановлена відсутність події кримінального правопорушення; 

2) встановлена відсутність в діянні складу кримінального 

правопорушення; 

3) не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в 

суді і вичерпані можливості їх отримати; 

4) набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність 

за діяння, вчинене особою; 

5) помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо 

провадження є необхідним для реабілітації померлого; 

6) існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної 

сили, або постановлена ухвала суду про закриття кримінального 

провадження по тому самому обвинуваченню; 

7) потерпілий, а у випадках, передбачених цим Кодексом, його 

представник відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у 

формі приватного обвинувачення; 

8) стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано 

згоди держави, яка видала особу. 

За вказаними підставами, кримінальне провадження може бути закрите 

постановою прокурора. Слідчий вправі його закрити лише за підставами 

зазначеними у п.п. 1, 2, 4 ч.1 ст. 284 КПК, якщо у кримінальному 

провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру. 

Слід звернути увагу і на те, що лише судом можуть бути застосовані 

підстави закриття кримінального провадження, які передбачають так звані 

альтернативні способи розв’язання кримінально-правового конфлікту 

(звільнення від кримінальної відповідальності). Застосування цих підстав 



пов’язано з встановленням винуватості особи у вчиненні злочину, а тому 

застосовуються ці підстави закриття провадження лише судом, з 

урахуванням принципу презумпції невинуватості. Згідно КПК, кримінальне 

провадження закривається виключно судом за такими підставами: 

1) у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності; 

2) якщо прокурор відмовився від підтримання державного 

обвинувачення.   

Підстави та процесуальний порядок закриття кримінального 

провадження судом, ми розглянемо далі. 

Перед тим як почати розглядати кожну з підстав закриття 

кримінального провадження, доречно зазначити, що досудове розслідування 

завжди розпочинається з обґрунтованого припущення про вчинення 

кримінального правопорушення, оскільки на момент його початку слідчим 

органам відомі не всі обставини події, що відбулася. Досудове розслідування 

це ретроспективне пізнання минулого, а тому і завданням досудового 

розслідування є встановлення всіх обставин розслідуваної події та 

встановлення наявності чи відсутності кримінального правопорушення. 

Зважаючи на це, процесуальне рішення про закриття кримінального 

провадження є цілком природним процесуальним рішенням і не означає 

браку в роботі. 

Тепер розглянемо кожну з підстав закриття кримінального 

провадження на стадії досудового розслідування окремо, визначившись 

також з процесуальним порядком прийняття цього процесуального рішення. 

Відсутність події кримінального правопорушення означає, що 

діяння (дія або бездіяльність людини), у зв’язку з припущенням про 

наявність якого розпочато кримінальне провадження в дійсності не мало 

місця. Наприклад: припускали, що людина, яка зникла – вбита, але 

виявилося, що вона жива, або припускалося, що будинок підпалили, але 

з’ясувалося, що в нього влучила блискавка.   

Розглядувана підстава є реабілітаційною, а тому закриття провадження 

за цією підставою надає паво на реабілітацію особі, стосовно якої була 

висунута підозра. 

Відсутність в діянні складу кримінального правопорушення  

свідчить про те, що діяння (дія або бездіяльність), з приводу якого було 

розпочате провадження, дійсно вчинене людиною, але воно не визнається 

кримінальним законом як злочин. Іншими словами, подія, з приводу якої 

велося розслідування, хоча і була в дійсності, але не є злочином. 

В ряді випадків закон прямо вказує на обставини, в силу яких діяння не 

визнаються злочином. Згідно з ч. 2 ст. 11 КК не є злочином дія або 

бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, 

передбаченого КК, але через малозначність не становить суспільної 

небезпеки. 

Не є злочином діяння, які хоча і підпадають під ознаки злочину, 

передбаченого КК, але їх вчинення за законом вважається правомірним. 

Такими є діяння, що вчинені: у стані необхідної оборони (ст. 36 КК); у стані 



уявної оборони (ст. 37 КК); у стані крайньої необхідності (ст. 39 КК ); під час 

затримання особи, що вчинила злочин (ст. 38 КК), особою під фізичним або 

психічним примусом (ст. 40 КК); при виконанні наказу або розпорядження 

(ст. 41 КК); в умовах виправданого ризику для досягнення значної суспільної 

корисної мети (ст. 42 КК); при виконанні спеціального завдання з 

попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи 

злочинної організації (ст. 43 КК). Не буде складу злочину і в діях особи, 

якщо вона під час його вчинення добровільно відмовилась від доведення 

злочину до кінця (ст. 17 КК), а також при добровільній відмові співучасника 

від вчинення злочину (ст. 31 КК). 

При наявності зазначених обставин кримінальне провадження підлягає 

закриттю на підставі п. 2 ст. 284 КПК. За цією ж підставою закривається 

кримінальне провадження у разі, коли встановлено, що особа на момент 

вчинення суспільно небезпечного діяння не досягла одинадцятирічного 

віку.  
Якщо ж буде встановлено, що суспільно-небезпечне діяння вчинила 

особа у віці від 11 років і до виповнення віку, з якого можлива  кримінальна 

відповідальність, то вона за ці дії не несе кримінальної відповідальності. Але 

відносно такої особи розпочинається кримінальне провадження, яке після 

проведення досудового розслідування направляється до суду для 

застосування стосовно неповнолітнього примусових заходів виховного 

характеру. (глава 38 параграф 2).  Цей порядок ми розглянемо дещо пізніше. 

Підстава закриття кримінального провадження передбачена п.2 ч.1 ст. 

284 КПК України є реабілітаційною. Це означає, що особа, стосовно якої 

була висунута підозра, може реабілітуватися, тобто відновити усі свої права, 

які були обмежені під час досудового розслідування. 

Наступна підстава закриття кримінального провадження застосовується 

у разі не встановлення достатніх доказів для доведення винуватості 

особи в суді і вичерпані можливості їх отримати (п.3 ст.284 КПК).  
Для закриття провадження за цією підставою необхідна сукупність 

таких умов:  

а) повинна бути встановлена наявність події та складу кримінального 

правопорушення; 

б) особі, щодо якої приймається рішення про закриття провадження,  

повинно бути повідомлено про підозру (складено обвинувальний акт); 

г) під час провадження органами розслідування вичерпані всі 

можливості для подальшого збору доказів (тобто проведені всі можливі 

процесуальні рішення для притягнення особи до кримінальної 

відповідальності); 

д) доказів, що є в матеріалах кримінального провадження стосовно 

участі особи у вчиненні злочину, недостатньо для притягнення її до 

кримінальної відповідальності. 

Наступна підстава закриття кримінального провадження застосовується 

у разі, коли набрав чинності закон, яким скасована кримінальна 

відповідальність за діяння, вчинене особою (п.4 ст. 284 КПК).  



Застосування зазначеної підстави можливе лише за наявності таких 

обставин: 

а) достовірно встановлено діяння людини, за вчинення якого на час 

його виявлення передбачалася кримінальна відповідальність; 

б) стаття КК України, яка передбачала розглядуване діяння як 

злочинне, була скасована  відповідним державним органом (діяння 

декриміналізовано). 

Пункт 4 та п. 2 ст. 284 КПК за своєю юридичною конструкцією є дуже 

схожими, адже застосування цих обох підстав означає встановлення діяння  

що вчинено людиною, але у ньому відсутній один або декілька елементів 

складу кримінального правопорушення. Підстава передбачена п. 4 ст. 284 

КПК відрізняється лише тим, що зазначене діяння раніше КК визначалося 

злочинним, але згодом було декриміналізовано.  

Кримінальне провадження підлягає закриттю у разі коли помер 

підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є 

необхідним для реабілітації померлого (п. 5 ст. 284 КПК). 

Смерть особи, яка вчинила злочин, тягне закриття кримінального 

провадження, незалежно від того чи було повідомлено їй про підозру чи ні. 

Якщо особі не повідомлялося про підозру то кримінальне провадження 

за цією підставою закривається лише тоді, коли під час розслідування зібрано 

достатньо даних, що підтверджують, що злочин вчинено померлим. Якщо 

таких даних немає, розслідування повинно продовжуватися з метою 

забезпечення розкриття злочину. 

Закриття провадження у зв’язку зі смертю особи, що підозрюється у 

вчиненні злочину, не реабілітує померлого, тому, якщо родичі цієї особи 

переконані, що померлий був не винним, вони мають право клопотати про 

продовження досудового розслідування з метою реабілітації померлого, або 

закриття кримінального провадження щодо нього за реабілітаційних підстав 

(за відсутності події кримінального правопорушення, складу 

правопорушення тощо). 

Кримінальне провадження підлягає закриттю якщо  існує вирок по 

тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або 

постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по 

тому самому обвинуваченню (п.6 ст. 284 КПК). 

Після вступу в закону силу вирок, ухвала чи постанова суду 

обов’язкові для всіх державних, громадських установ, підприємств, 

організацій, посадових осіб та громадян, і підлягають обов’язковому 

виконанню на всій території України. Вони набувають сили 

преюдиціальності, це означає, що в основу прийняття процесуального 

рішення, яким вирішується кримінальне провадження, може бути покладено 

раніше винесений вирок суду за тим же фактом.  

За цими правилом, особа не може бути двічі притягнута до 

кримінальної відповідальності або засуджена за вчинення одного і того ж 

злочину, тобто, якщо існуючий у відношенні даної особи вирок по тому ж 



обвинуваченню або ухвала чи постанова суду не скасовані, то кримінальне 

провадження підлягає закриттю. 

Провадження досудового розслідування неможливе і в тих випадках, 

коли під час розслідування встановлено, що особа раніше вже притягувалася 

до кримінальної відповідальності за цей злочин, і є постанова або ухвала 

суду про закриття провадження по цьому ж обвинуваченню. При відсутності 

підстав для скасування вказаної постанови чи ухвали, нове провадження по 

цьому ж обвинуваченню підлягає закриттю. 

Підставою для закриття кримінального провадження є випадок, коли 

потерпілий, а у випадках, передбачених цим Кодексом, його представник 

відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі 

приватного обвинувачення (п. 7 ст. 284 КПК). 

Відповідно до ст. 25 КПК прокурор, слідчий зобов’язані в межах своєї 

компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку 

безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за 

виключенням випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате 

лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви 

(повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити 

всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального 

правопорушення та особи, яка його вчинила. 

У випадку, коли при провадженні досудового розслідування буде 

встановлено, що вчинено злочин, розслідування якого регламентується ч. 1 

ст. 477 КПК, а скарги від потерпілого не надійшло, провадження 

закривається на підставі п. 7 ст. 284  КПК, і потерпілому роз’яснюється його 

право звернутися зі скаргою до суду. Коли ж скарга потерпілого в 

провадженні є, вона, при бажанні потерпілого, направляється в суд для 

вирішення питання щодо віддання обвинуваченого до суду. Відсутність 

такого бажання означає фактично примирення потерпілого з підозрюваним 

(обвинуваченим) і провадження підлягає закриттю па підставі п. 7 ст. 284 

КПК. 

Кримінальне провадження по злочинам, що перелічені в ст. 477 КК, 

розпочинається слідчим тільки з письмової чи усної заяви потерпілої 

(записується в протоколі), в якій повинно бути викладено прохання 

притягнути винного до відповідальності. Якщо такої скарги немає, то 

провадження підлягає закриттю за п. 7 ст. 284 КПК.    

Кримінальне провадження закривається у разі, якщо стосовно 

кримінального правопорушення, щодо якого не отримано згоди 

держави, яка видала особу. 

Ця підстава стосується випадків екстрадиції, порядок здійснення якої 

передбачено відповідними законами укладеними між Україною та тією 

державою, яка екстрадує особу. У такому довогорі передбачається 

можливість притягнення до кримінальної відповідальності такої особи лише 

за певний злочин (злочини). А тому у разі встановлення інших злочинів, які 

вчинені цією особою, про які не зазначено у договорі про екстрадицію, ця 

особа за ці злочини може бути притягнута до кримінальної відповідальності 



лише у разі отримання дозволу країни, яка видала цю особу. У разі відмови, 

кримінальне провадження закривається за п.8 ст. 284 КПК.  

Закриття кримінального провадження здійснюється в наступному 

процесуальному порядку. 

1) Слідчий, прокурор не ознайомлюючи учасників досудового 

розслідування з матеріалами провадження, закриває її мотивованою 

постановою, в якій зазначає: 

- відомості про особу підозрюваного (якщо такий є); 

- суть справи; 

- підстави для закриття кримінального провадження; 

- рішення про скасування запобіжного заходу і заходів забезпечення 

цивільного позову та можливої конфіскації майна; 

- рішення щодо вирішення питання про речові докази відповідно до ст. 

100 КПК. 

Постанова про закриття кримінального провадження є підсумковим 

документом. Тому викладення його змісту має відображати найголовніші 

результати провадження. В описовій частині постанови про закриття 

провадження за нереабілітуючими підставами доцільно навести здобуті 

докази із вказівкою на аркуші провадження, де вони містяться. 

2) Якщо розслідуванням встановлено факти, які вимагають 

застосування заходів громадського або дисциплінарного впливу чи 

адміністративного стягнення щодо особи, якій було повідомлено про підозру, 

або щодо інших осіб, слідчий, закриваючи кримінальне провадження, 

доводить ці факти до відома громадської організації, трудового колективу 

або адміністрації підприємства, установи, організації для вжиття відповідних 

заходів впливу або надсилає матеріали провадження до суду для 

застосування заходів адміністративного стягнення. 

3) Копія постанови про закриття провадження надсилається: 

- прокуророві (якщо провадження закривається слідчим); 

- особі, яка повідомлялася про підозру її захиснику; 

- особі, за заявою якої було розпочато кримінальне провадження; 

- потерпілому його представнику (ч.5 ст.284 КПК). 

Процесуальний порядок оскарження постанови про закриття 

кримінального провадження. Прийняття рішення про закриття 

кримінального провадження може бути оскаржене заінтересованими 

учасниками кримінального судочинства, у разі їхньої незгоди з прийнятим 

рішенням: 

1) Постанова слідчого про закриття провадження може бути скасована 

прокурором протягом 20-денного строку з моменту отримання копії 

постанови. Також постанова про закриття кримінального провадження може 

бути скасована прокурором за скаргою заявника, потерпілого, якщо така 

скарга подана протягом 10 днів з моменту отримання заявником, потерпілим 

копії постанови (ч. 5 ст. 284 КПК). 

Постанова органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття 

кримінального провадження може бути оскаржена заявником, потерпілим 



його представником чи законним представником (п.п. 4, 5 ч.1 ст. 303 КПК) до 

слідчого судді місцевого суду за місцем розташування органу або роботи 

посадової особи, яка винесла постанову, протягом 10 днів з моменту 

прийняття рішення. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється 

постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її 

копії (ч.1 ст. 304 КПК). Скарги на рішення про закриття кримінального 

провадження розглядаються слідчим суддею місцевого суду не пізніше 5 днів 

з моменту надходження скарги. 

Таким чином, постанова про закриття провадження, складена слідчим, 

може бути оскаржена або до прокурора або відразу до суду. Це положення 

закріплено в ч. 2 ст. 55 Конституції, згідно з якою «кожному гарантується 

право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної 

влади». 

2) В разі закриття провадження через смерть підозрюваного 

(обвинуваченого) близькі родичі і громадські організації вправі з метою 

реабілітації померлого просити про доведення досудового розслідування до 

кінця та направлення кримінального провадження до суду. 

 

 

 

 

 

2 ПИТАННЯ 

ПІДСТАВИ І ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ 

ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. 

 

Окрім закриття кримінального провадження, законодавцем, згідно зі ст. 

285 - 289 КПК, передбачено звільнення обвинуваченого від кримінальної 

відповідальності у таких випадках: 

1) зміна обстановки (ст. 48 КК; ст.ст. 285-289 КПК); 

2) дійове каяття особи (ст. 45 КК; ст.ст. 285-289 КПК); 

3) примирення обвинуваченого з потерпілим (ст. 46 КК; ст.ст. 285-289 

КПК); 

4) передача особи на поруки колективу підприємства, установи чи 

організації (ст. 47 КК; ст.ст. 285-289 КПК); 

5) закінчення строків давності притягнення до кримінальної 

відповідальності (ст. 49 КК; ст.ст. 285-289 КПК); 

6) застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного 

характеру (ч. 1 ст. 97 КК; ст.ст. 285-289, 497 КПК); 

Процесуальний порядок прийняття рішення про направлення 

клопотання до суду для вирішення питання про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності. 

1) Особі, яка підозрюється у вчиненні кримінального 

правопорушення та щодо якої передбачена можливість звільнення від 

кримінальної відповідальності у разі здійснення передбачених законом 



України про кримінальну відповідальність дій, роз’яснюється право на таке 

звільнення. З таким правом особа повинна бути ознайомлена під час її 

ознайомлення з правами на захист.  

Підозрюваному, обвинуваченому, який може бути звільнений від 

кримінальної відповідальності, повинно бути роз’яснено: 

- суть підозри чи обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної 

відповідальності; 

- право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї 

підстави; 

- у разі якщо підозрюваний чи обвинувачений, щодо якого передбачене 

звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, 

досудове розслідування та судове провадження проводяться в повному обсязі 

в загальному порядку.  

Вказані процесуальні дії повинні бути оформлені протоколом по 

закінченню досудового розслідування та встановленню підстав звільнення 

особи від кримінальної відповідальності. Окремо у заяві підозрюваний 

повинен зазначити чи не заперечує він проти звільнення його від 

кримінальної відповідальності. 

2) Клопотання про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності складається лише прокурором, про що зазначається у ч.2 ст. 

286 КПК. Згідно ст. 287 КПК у клопотанні прокурора про звільнення від 

кримінальної відповідальності вказується: 

- найменування кримінального провадження та його реєстраційний 

номер; 

- анкетні відомості підозрюваного (прізвище, ім’я, по батькові, дата та 

місце народження, місце проживання, громадянство); 

- прізвище, ім’я, по батькові та займана посада прокурора; 

- виклад фактичних обставин кримінального правопорушення та його 

правова кваліфікація з зазначенням статті (частини статті) закону України про 

кримінальну відповідальність та формулювання підозри; 

- розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та відомості 

про її відшкодування; 

- докази, які підтверджують факт вчинення особою кримінального 

правопорушення; 

- наявність обставин, які свідчать, що особа підлягає звільненню від 

кримінальної відповідальності, та відповідна правова підстава; 

- відомості про ознайомлення з клопотанням потерпілого та його думка 

щодо можливості звільнення підозрюваного від кримінальної 

відповідальності; 

- дата та місце складення клопотання. 

До клопотання прокурора повинна бути додана письмова згода особи на 

звільнення від кримінальної відповідальності. 

3) Прокурор ознайомлює з клопотанням потерпілого та з’ясовує 

його думку щодо можливості звільнення підозрюваного від кримінальної 

відповідальності. 



4) Без проведення досудового розслідування у повному обсязі, 

направляє провадження до суду. 

Тепер більш детально розглянемо умови та процесуальний порядок 

звільнення від кримінальної відповідальності враховуючи особливості 

кожної з підстав. 

 Умови, за якими особу може бути звільнено від кримінальної 

відповідальності: 

1) особа, яка вчинила злочин, вперше притягується до кримінальної 

відповідальності; 

2) вчинений нею злочин є злочином невеликої тяжкості; 

3) особа щиро покаялась у вчиненому злочині; 

1) особа активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала 

завдані нею збитки або усунула заподіяну нею шкоду; 

2) особа не повинна бути проти прийняття цього рішення. 

Звільнення від кримінальної відповідальності внаслідок зміни 

обстановки. Згідно зі ст. 48 КК, особу, яка вперше вчинила злочин невеликої 

або середньої тяжкості, може бути звільнено від кримінальної 

відповідальності, якщо буде визнано, що на час розслідування або розгляду 

провадження в суді внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило 

суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною. 

Прокурор за наявності підстав, зазначених у ст. 48 КК, складає 

мотивовану постанову про направлення провадження до суду для вирішення 

питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

До направлення кримінального провадження до суду особі повинно 

бути роз’яснено сутність підозри, підставу звільнення від кримінальної 

відповідальності і право заперечувати проти закриття провадження з цієї 

підстави. Направлення кримінального провадження до суду не допускається, 

якщо особа (підозрюваний) проти цього заперечує. В цьому разі кримінальне  

провадження продовжується в звичайному порядку. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим 

каяттям. Згідно зі ст. 45 КК, особа, яка вперше вчинила злочин невеликої 

тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після 

вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і 

повністю відшкодувала завдані збитки або усунула заподіяну шкоду. Більш 

того, згідно зі ст. 46 КК, особа, яка вперше вчинила злочин невеликої 

тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона 

примирилася з потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки або усунула 

заподіяну нею шкоду. 

При відсутності навіть однієї з умов, скажімо: під час слідства 

підозрюваний давав неправдиві свідчення проти інших осіб - співучасників 

злочину; не вжив заходів по відшкодуванню завданої шкоди тощо, 

звільнення цієї особи від кримінальної відповідальності не можливе, що 

випливає із вимог ст. 45 КК. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 

примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим. 



Норма цієї статті розповсюджується при наявності наступних умов: 

1) особа вчинила злочин вперше і він є невеликої тяжкості, або злочин 

середньої тяжкості вчинений з необережності; 

2) особа примирилась з потерпілим та відшкодувала завдані нею 

збитки або усунула заподіяну шкоду. 

Порядок прийняття рішення про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності такий же, як і при дійовому каятті. 

Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням до 

неповнолітнього примусових заходів виховного характеру. 

Чинне кримінально-процесуальне законодавство передбачає 

можливість звільнення неповнолітнього у віці від 14 (16) до 18 років, який 

вчинив злочин невеликої тяжкості, від кримінальної відповідальності із 

застосуванням до нього примусових заходів виховного характеру. 

Прокурор за умов, зазначених в ч. 1 ст. 97 КК, може прийняти рішення 

про звільнення неповнолітньої особи від кримінальної відповідальності, а 

саме: винести мотивоване клопотання про направлення провадження до суду 

для вирішення питання про звільнення неповнолітнього від кримінальної 

відповідальності і застосування заходів виховного характеру. 

Для звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності із 

застосуванням до нього примусових заходів виховного характеру необхідна 

сукупність наступних умов: 

а) встановлення події злочину; 

б) злочин не має великої суспільної небезпеки; 

в) можливість виправлення неповнолітнього без застосування 

кримінального покарання; 

г) відсутність заперечення з боку неповнолітнього або його законного 

представника про закриття кримінального провадження за цією підставою. 

Якщо неповнолітній або його законний представник проти звільнення 

від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів 

виховного характеру, то в цьому випадку закриття провадження за цією 

підставою не можливе.  

При вирішенні питання про направлення провадження до суду для 

звільнення особи від кримінальної відповідальності необхідно з’ясувати 

думку потерпілого про це рішення, але заперечення потерпілого не можуть 

заважати прийняттю цього рішення. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 

передачею особи на поруки. 

Прокурор, слідчий вправі направити провадження в суд з клопотанням 

про вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності з 

передачею особи на поруки колективу підприємства, установи чи організації, 

за наявності наступних умов: 

1) особа, що підозрюється, вчинила злочин вперше, і він не є тяжким; 

2) особа раніше на поруки не передавалася; 

3) особа щиро покаялася у вчиненому злочині (визнала свою провину, 

засуджує свої дії, відшкодувала завдану шкоду); 



4) за своїм характером особа маже бути виправлена і без застосування 

кримінального покарання; 

5) від установи, підприємства чи організації, де працює дана особа, 

надійшло клопотання (прийняте на загальних зборах) про взяття особи на 

поруки; 

6) ця особа повинна пообіцяти, що протягом року з дня передачі її на 

поруки вона виправдає довіру колективу, не буде ухилятися від заходів 

виховного характеру, і не буде порушувати громадський порядок. 

Прийняте на загальних зборах рішення оформлюється протоколом, 

який обов’язково додається до провадження . У випадку відсутності 

протоколу, рішення про звільнення обвинуваченого від кримінальної 

відповідальності з передачею його на поруки колективу підприємства, 

установи чи організації не може прийматися. 

Необхідно також наголосити, що для передачі особи на поруки, поряд з 

зазначеними умовами, необхідно, щоб: 

а) винність особи, яка передається на поруки, була повністю доведена 

матеріалами провадження; 

б) винна особа не наполягає на розгляді справи в суді. 

Зазначимо також, що при прийнятті рішення щодо задоволення 

клопотання по суті, суд, прокурор, слідчий зобов’язані повідомити колектив 

про прийняття такого рішення. 

Між тим, закон надає право суду, прокурору, слідчому відмовити в 

клопотанні про передачу особи на поруки з обов’язковим повідомленням 

мотивів відхилення клопотання. 

Особа, передана на поруки, може бути притягнута до кримінальної 

відповідальності, якщо протягом року не виправдала довіри колективу або 

залишила роботу та в зв’язку з цим надійшло рішення трудового колективу 

або громадської організації про відмову від поручительства. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із 

закінченням строків давності. 
Згідно з ч. 1 ст. 49 КК особа звільняється від кримінальної 

відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання 

вироком законної сили минули такі строки: 

1) 2 роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який 

передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 

2) 3 роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який 

передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі; 

3) 5 років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості; 

4) 10 років – у разі вчинення тяжкого злочину; 

5) 15 років – у разі вчинення особливо тяжкого злочину. 

Прокурор, а також слідчий за згодою прокурора при наявності підстав 

для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із 

закінченням строків давності (ч. 1 ст. 49 КК), виносять про це клопотання і 

направляють провадження до суду. Суд у судовому засіданні визнавши, що 

підстави закриття провадження у зв’язку із закінченням строків давності, які 



передбачені законом, дійсно існують, закриває його, в тому числі і у 

випадках, коли провадження надійшло до суду з обвинувальним актом. 

Якщо в ході досудового розслідування протягом строків, зазначених у 

ч. 1 ст. 49 КК, не встановлено особу, яка вчинила злочин, то прокурор, 

слідчий виносить клопотання  про направлення провадження до суду для 

вирішення питання про його закриття у зв’язку із закінченням строків 

давності.   

Якщо суд вирішує питання про застосування давності до особи, що 

вчинила особливо тяжкий злочин, за який згідно з законом може бути 

призначене довічне позбавлення волі, і під час його вирішення не визнає за 

можливе застосувати давність, то при постановленні вироку довічне 

позбавлення волі не може бути призначено і замінюється позбавленням волі 

на певний строк (ч. 4 ст. 49 КК). 

Давність не застосовується у разі вчинення злочинів проти миру та 

безпеки людства, передбачених у ст. ст. 437-439 і ч. 1 ст. 442 КК. 

Необхідно зазначити, що давність притягнення до кримінальної 

відповідальності осіб, які вчинили злочин у віці до 18 років, застосовується 

відповідно до ст. 49 та 80 КК з урахуванням положень, передбачених ст. 106 

КК. 

Щодо неповнолітніх встановлюються такі строки давності: 

1) 2 роки – у разі вчинення злочину невеликої тяжкості; 

2) 5 років – уразі вчинення злочину середньої тяжкості; 

3) 7 років – у разі вчинення тяжкого злочину; 

4) 10 років – у разі вчинення особливо тяжкого злочину. 

Підводячи підсумок, зазначимо: рішення про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності у 

всіх випадках належить до компетенції суду. 

До того ж, при направленні кримінального провадження до суду особі, 

відносно якої буде прийматися таке рішення, повинно бути роз’яснено 

сутність  підозри, підстави звільнення від кримінальної відповідальності і 

його право заперечувати проти закриття провадження з цієї підстави. Якщо 

особа заперечує проти цього, то провадження не закривається, а 

продовжується у звичайному порядку і після закінчення досудового 

розслідування направляється до суду. Суд в судовому засіданні розглядає 

справу і виносить одне з двох рішень: 

1) звільняє особу від кримінальної відповідальності у зв’язку із 

закінченням строків давності, якщо вина її доведена; 

2) виносить виправдовувальний вирок, якщо вина особи не доказана. 

Підозрюваний, в разі дачі своєї згоди на закриття кримінального 

провадження, повинен бути ознайомлений з названою постановою, до того ж 

йому повинно бути роз’яснено його права, передбачені законом.  

 

 

ВИСНОВКИ :  



Закриття кримінального провадження - це одна із форм закінчення 

досудового розслідування, що полягає у прийнятті слідчим чи прокурором 

рішення про припинення провадження у кримінальному провадженні.  

Законодавцем також передбачені підстави та процесуальний порядок 

звільнення особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності: 

внаслідок зміни обстановки; у зв’язку з дійовим каяттям; у зв’язку з 

примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим; у зв’язку із 

застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру; 

у зв’язку з передачею особи на поруки; у зв’язку із закінченням строків 

давності. 

Звільнення особи від кримінальної відповідальності є альтернативним 

способом вирішення кримінально-правових конфліктів, а тому застосування 

підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності не надають особі 

права на реабілітацію. 

 

3 ПИТАННЯ 

ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИ НАЯВНОСТІ 

ДОСТАТНІХ ДОКАЗІВ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ОБВИНУВАЛЬНОГО 

АКТУ. ОБВИНУВАЛЬНИЙ АКТ. ЗНАЧЕННЯ, СТРУКТУРА І ЗМІСТ. 

 

Досудове розслідування закінчується складанням обвинувального акту 

тоді, коли матеріали провадження дають підстави вважати, що зібрані у 

ньому докази є достатніми і справа може бути направлена в суд для розгляду. 

Іншими словами, слідчий може визнати розслідування злочину 

закінченим, а зібрані докази достатніми для складання обвинувального акту 

тоді, коли дійде висновку, що розслідування проведено всебічно, об’єктивно, 

повно і що встановлено всі обставини, передбачені ст. 91 КПК. 

Зібравши в процесі розслідування кримінальної справи достатньо 

доказів для складання обвинувального акту, слідчий здійснює ряд дій, які 

необхідні для закінчення досудового розслідування. А саме: 

1. До моменту закінчення досудового розслідування всі матеріали 

досудового провадження повинні бути належним чином систематизовані. 

Систематизацію матеріалів провадження доцільно проводити ще під 

час розслідування, що дозволить бачити наочно весь процес розслідування і 

допоможе швидше перевірити всі матеріали щодо дотримання вимог 

кримінального-процесуального законодавства при провадженні слідчих дій; 

це також  дасть учасникам кримінального процесу у передбачених законом 

випадках швидко ознайомитись з матеріалами досудового розслідування. 

Крім цього, систематизація матеріалів кримінального провадження 

полегшить слідчому роботу по складанню обвинувального акту, забезпечить 

найбільш повне вивчення прокурором матеріалів провадження при 

затвердженні обвинувального акту і підтримання ним обвинувачення в суді. 

В свою чергу, вона також дозволить суду та іншим учасникам процесу з 

найменшою затратою часу всебічно дослідити всі зібрані під час досудового 

розслідування докази. 



Практикою вироблені найбільш доцільні форми систематизації 

матеріалів. В залежності від характеру і обсягу злочину, що розслідується, 

матеріали можуть бути систематизовані в хронологічному порядку, по 

епізодам злочинної діяльності або особах, обвинувачених у вчиненні 

злочину. 

У кримінальних провадженнях з великою кількістю епізодів, а також з 

декількома обвинуваченими, матеріали рекомендується складати в 

тематичному порядку, тобто послідовно за окремими епізодами, а ті 

матеріали, які відносяться до кожного з епізодів, повинні розподілятися в 

хронологічному порядку або ж за об’єктами вчинення злочину. 

В тих випадках, коли у справі накопичується значна кількість 

документів, які одночасно відносяться до багатьох або до всіх епізодів 

обвинувачення, їх краще скласти в окремому томі. Такими документами 

можуть бути бухгалтерські документи, акти ревізій, висновки експертів 

тощо. 

2. Після систематизації матеріалів, їх підшивки, нумерування та 

складання опису, якщо слідчий доходить висновку, що досудове слідство 

можна вважати закінченим, наступає етап відкриття матеріалів іншій стороні.  

Це передбачено ст. 290 КПК «Відкриття матеріалів іншій стороні». 

Оскільки ці дії виконуються в послідовності, чітко визначеній кримінальним 

процесуальним законом (ст. 290 КПК), можна говорити про те, що вони 

утворюють у своїй єдності певну процедуру.   

Загальні правила відкриття матеріалів іншій стороні: 
КПК передбачає взаємне відкриття матеріалів іншій стороні, а саме 

спочатку стороною обвинувачення – стороні захисту, а потім стороною 

захисту – стороні обвинувачення.  

Відкриття матеріалів кримінального провадження стороною 

обвинувачення: 

1) Прокурором, або слідчим за його дорученням надається доступ до 

матеріалів кримінального провадження які є в його розпорядженні, у тому 

числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами 

можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня 

винуватості обвинуваченого, або сприяти пом’якшенню покарання. 

2) Прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний надати 

доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-

які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати 

доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під 

контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що 

містяться в них, як докази у суді.  

Надання доступу до матеріалів включає в себе можливість робити копії 

або відображення матеріалів. 

3) У документах, які надаються для ознайомлення, можуть бути 

видалені відомості, які не будуть розголошені під час судового розгляду. 

Видалення повинно бути чітко позначено. За клопотанням сторони 



кримінального провадження суд має право дозволити доступ до відомостей, 

які були видалені. 

Відкриття матеріалів кримінального провадження стороною 

захисту: 

1) Сторона захисту за запитом прокурора зобов’язана надати доступ та 

можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові 

докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до 

житла чи іншого володіння, якщо вони знаходяться у володінні або під 

контролем сторони захисту, якщо сторона захисту має намір використати 

відомості, що містяться в них, як докази у суді. 

2) Сторона захисту має право не надавати прокурору доступ до будь-

яких матеріалів, які можуть бути використані прокурором на підтвердження 

винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення. 

Вирішення питання про віднесення конкретних матеріалів до таких, що 

можуть бути використані прокурором на підтвердження винуватості 

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення і, як наслідок, 

прийняття рішення про надання чи ненадання прокурору доступу до таких 

матеріалів, може бути відкладено до закінчення ознайомлення сторони 

захисту з матеріалами досудового розслідування. 

Повідомлення потерпілого, цивільного позивача та його 

представника та законного представника, цивільного відповідача про 

відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів. 

1) Про відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів 

прокурор або слідчий за його дорученням повідомляє потерпілого, після чого 

останній має право ознайомитися з ними за правилами, викладеними в цій 

статті. 

2) Про відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів 

повідомляються цивільний позивач, його представник та законний 

представник, цивільний відповідач, його представник, після чого ці особи 

мають право ознайомитися з ними в тій частині, яка стосується цивільного 

позову, за правилами, викладеними в цій статті. 

Строки для відкриття матеріалів кримінального провадження 

іншій стороні. Сторонам кримінального провадження, потерпілому надається 

достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до 

яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до 

яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального 

провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до 

них зобов’язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після 

спливу якого сторона захисту вважаюється такою, що реалізувала своє право 

на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого 

суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове 

розслідування, не пізніше п’яти днів з дня його надходження до суду з 

повідомленням сторін кримінального провадження. Неприбуття у судове 

засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час 

проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання. 



Не відкриття будь-якою із сторін  матеріалів відповідно до положень  

статті 290 КПК призведе до неможливості в суді допустити відомості, що 

містяться в них, як докази. 

Після ознайомлення відповідних учасників з матеріалами досудового 

розслідування втрачає чинність правило про недопустимість розголошення 

даних досудового розслідування («таємниця слідства»). Із матеріалами 

справи знайомляться обидві сторони (обвинувачення і захисту). 

Слід звернути увагу на те, що сторони кримінального провадження 

зобов’язані письмово підтвердити протилежній стороні, а потерпілий - 

прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням 

найменування таких матеріалів. 

Про здійснення відкриття матеріалів іншій стороні повинен бути 

складений і відповідний процесуальний документ. У ньому повинні 

міститися наступні відомості: 

- дата та місце складання протоколу; 

- посада та прізвище посадової особи, яка склала протокол; 

- хто знайомився з матеріалами кримінального провадження в 

скількох томах та на скількох аркушах; 

- найменування процесуальних документів (перелік назви 

процесуальних документів) які надавалися для ознайомлення; 

- заяви та клопотання заявлені під час ознайомлення з матеріалами 

провадження; 

- перелік документів наданих для ознайомлення (у разі відкриття 

матеріалів стороною захисту). 

- підпис посадової особи та учасників процесуальної дії.  

ОБВИНУВАЛЬНИЙ АКТ. ЗНАЧЕННЯ, СТРУКТУРА І ЗМІСТ 

ОБВИНУВАЛЬНОГО АКТУ 

Виконавши вимоги ст. 290 КПК, слідчий, прокурор складає 

обвинувальний акт. 

Підставами до складання обвинувального акту є: 

1) встановлення особи, яка вчинила злочин; 

2) повідомлення їй про підозру; 

3) обґрунтованість підозри достатньою сукупністю доказів; 

4) відсутність підстав закриття кримінального провадження або 

направлення клопотання до суду про звільнення обвинуваченого від 

кримінальної відповідальності. 

Значення рішення про складання обвинувального акту визначається 

через такі положення: 

1) це рішення обумовлює розвиток кримінального процесу, перехід 

його із стадії досудового розслідування в судові стадії; 

2) обвинувальним актом визначаються межі судового розгляду 

обвинувачення. Тому він має відповідати таким вимогам: 

- бути об’єктивним (спиратися в ньому треба тільки на перевірені 

докази); 



- визначеним (однозначним), а не альтернативним щодо кваліфікації 

злочину; 

- юридично обґрунтованим, з посиланням на норми кримінального, 

кримінального процесуального та інших галузей права; 

- текст має відповідати вимогам щодо граматики, лексики тощо. 

Обвинувальний акт — це кримінально-процесуальний документ, в 

якому відображається рішення слідчого, затверджене прокурором, або 

рішення самого прокурора, про закінчення досудового розслідування та 

поставлення перед судом питання про вирішення кримінально-правового 

конфлікту шляхом притягнення обвинуваченого до кримінальної 

відповідальності.  

Цей процесуальний документ складається тільки тоді, коли прокурор, 

слідчий доходить висновку, що всі обставини, які мають значення для 

провадження, повно, всебічно та об’єктивно досліджені, винність 

підозрюваного в інкримінованому йому злочині повністю підтверджується 

зібраними в справі доказами і підозрюваний, за переконанням прокурора та 

слідчого, повинен бути відданий суду. 

За підсумками проведеного досудового розслідування, в 

обвинувальному акті слідчий висловлює своє власне переконання щодо 

винності обвинуваченого. Остаточно вина чи невинуватість підозрюваного (а 

після затвердження обвинувального акту прокурором - обвинуваченого) 

вирішується судом і тільки по закінченню судового розгляду, висновки якого 

і зазначаються у вироку суду.  

Обвинувальний акт - особливо відповідальний документ що 

складається на стадії досудового розслідування. За своєю процесуальною 

природою - це акт обвинувальної влади, тобто акт органу, який здійснює і 

підтримує перед судом обвинувачення. Хоч він складається слідчим, але 

свою юридичну силу набирає тільки після затвердження прокурором, і тільки 

це затвердження придає обвинувальному акту силу, на підставі якого суд 

вирішує питання про призначення справи до розгляду. 

Обвинувальний акт – це процесуальний документ, який закінчує 

досудове розслідування, формулює обвинувачення, на підставі якого 

прокурор вирішує питання про направлення справи до суду, для 

попереднього розгляду справи суддею. 

Обвинувачення в обвинувальному акті повинно віддзеркалювати 

основні дані, які входять в предмет доказування цього кримінального 

провадження, в точній відповідальності з дійсністю. 

Законність обвинувального акту повинна ґрунтується на бездоганному 

дотриманні слідчим кримінального-процесуального законодавства під час 

провадження досудового розслідування, а також на правильному 

застосуванні норм кримінального закону при кваліфікації злочину, норм 

цивільного, трудового, адміністративного й іншого законодавства при 

вирішенні питань цивільного позову, а також інших питань, що виникають у 

справі. 



Про обґрунтованість обвинувального акту свідчить відповідність 

викладених у ньому стверджень і висновків дійсним обставинам, які 

викладені в матеріалах кримінального провадження. 

Автор такого процесуального акту повинен не лише сам бути 

переконаний в правильності і об’єктивності викладених ним висновків, але й 

обґрунтовувати їх шляхом посилання на конкретні, достатньо переконливі 

для інших учасників процесу, докази. 

На відміну від письмового повідомлення про підозру, що складається 

на кожного підозрюваного окремо, обвинувальний акт складається один 

відносно всіх підозрюваних у цьому провадженні. 

При розслідуванні групових злочинів обвинувальний акт повинен 

показувати злочинну діяльність всіх обвинувачених, з індивідуалізацією 

вини кожного учасника злочину (злочинів). Обвинувальний акт повинен бути 

чітко аргументованим і не повинен ґрунтуватися на положеннях, які 

витікають з припущень слідчого, чи доказах зібраних з порушеннями закону. 

Обвинувальний акт має велике процесуально-правове значення, 

суть якого полягає в тому, що він: 

1) підводить підсумки досудового розслідування; 

2) формулює обвинувачення, тобто при складанні ―формули‖ 

обвинувачення, яка ґрунтується на письмовому повідомленні про підозру, 

чітко дотримуються меж повідомлення про підозру, статті КК, за якою 

кваліфікуються дії обвинуваченого; 

3) є підставою для прийняття прокурором і суддею рішень в межах 

наданої їм компетенції. Так, для прокурора обвинувальний акт є підставою 

для вирішення питання про направлення його до суду, а для судді - 

прийняття рішення про попередній розгляд справи; 

4) встановлює межі судового розгляду обвинувачення, тобто розгляд 

справи в суді провадиться тільки стосовно підсудних, яким в 

обвинувальному акті пред’явлено обвинувачення. Якщо під час судового 

розгляду встановлюються обставини, які свідчать, що підсудний вчинив ще й 

інший злочин, по якому обвинувачення не пред’явлено, або особа, яка 

вчинила злочин, не притягнута до кримінальної відповідальності, то суд за 

клопотанням прокурора, може відкласти судовий розгляд для збору 

прокурором доказів та виконання вимог ст.ст. 276-278, 290-293 КПК, але не 

більше ніж на 14 днів (ст. 338-339 КПК). 

Обвинувальний акт носить і виховний характер, а саме: судовий 

розгляд починається завжди з оголошення обвинувального акту (ст. 347 

КПК), що дає змогу всім присутнім в залі судового засідання швидше 

зрозуміти обставини вчинення злочину й увійти в курс справи. Але 

необхідно зазначити, що психологічний вплив обвинувального акту на 

присутніх в залі осіб, і його виховне значення знаходяться в прямій 

залежності від того, як складено цей важливий процесуальний документ. Він 

повинен бути таким же образним і яскравим, як часом бувають яскраві 

доповіді прокурора або адвоката в суді. Саме об’єктивний, аргументований, 

логічний, образний та яскравий за своїм змістом обвинувальний акт 



переконує людей в правильності позиції органів досудового розслідування як 

з точки зору закону, так і з точки зору моралі суспільства. 

Форма обвинувального акту — це його внутрішня структура. Згідно з 

ч. 1 ст. 291 КПК обвинувальний акт має містити такі відомості: 

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний 

номер; 

2) анкетні відомості кожного обвинуваченого (прізвище, ім’я, по 

батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство); 

3) анкетні відомості кожного потерпілого (прізвище, ім’я, по батькові, 

дата та місце народження, місце проживання, громадянство). У списку з 

метою нерозголошення відомостей про осіб, щодо яких застосовані заходи 

безпеки, замість їх справжніх прізвища, ім’я і по батькові зазначається 

псевдонім, а замість адреси — назва органу, який здійснює заходи безпеки, 

та його адреса; 

4) прізвище, ім’я, по батькові та займана посада слідчого, прокурора; 

5) виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які 

прокурор вважає встановленими, правову кваліфікацію кримінального 

правопорушення з посиланням на положення закону і статті (частини статті) 

закону України про кримінальну відповідальність та формулювання 

обвинувачення; 

6) обставини, які обтяжують чи пом’якшують покарання; 

7) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; 

8) розмір витрат на залучення експерта (у разі проведення експертизи 

під час досудового розслідування); 

9) дату та місце його складення та затвердження. 

До обвинувального акту додається: 

1) реєстр матеріалів досудового розслідування (згідно ст.. 109 КПК, 

реєстр матеріалів досудового розслідування повинен містити: а) номер та 

найменування процесуальної дії, проведеної під час досудового 

розслідування, а також час її проведення; б) реквізити процесуальних рішень, 

прийнятих під час досудового розслідування; в) вид заходу забезпечення 

кримінального провадження, дату і строк його застосування); 

2) цивільний позов, якщо він був пред’явлений під час досудового 

розслідування; 

3) розписка підозрюваного про отримання копії обвинувального акта, 

копії цивільного позову, якщо він був пред’явлений під час досудового 

розслідування, і реєстру матеріалів досудового розслідування; 

4) розписка або інший документ, що підтверджує отримання цивільним 

відповідачем копії цивільного позову, якщо він був пред’явлений під час 

досудового розслідування не до підозрюваного. 

Надавати до суду інших документів до початку судового розгляду КПК 

забороняє. 

Тепер більш докладніше розглянемо зміст та обсяг обвинувального 

акту.  



1. Найменування кримінального провадження та його реєстраційний 

номер. На початку розглядуваного процесуального документу зазначається 

його назва та найменування кримінального провадження у зв’язку із 

закінченням розслідування якого був складений цей обвинувальний акт. 

Поняття «найменування кримінального провадження» слід розуміти як 

викладення основної інформації про кримінальне провадження, за якою 

можливо чітко відрізнити одне кримінальне провадження від іншого. Такою 

інформацією є дуже стисла інформація про вчинене діяння, прізвище 

потерпілого (якщо він є у справі) та прізвище обвинуваченого. Крім цього 

вказується і реєстраційний номер кримінального провадження. Таким чином, 

це повинно мати наступний вигляд: «Обвинувальний акт за фактом вчинення 

розбійного нападу обвинуваченими Петровим М.М. та Савченко В.М. на 

потерпілого громадянина Сидорова В.С. у м. Підгороднє Дніпропетровського 

району, кримінальне провадження № 48123748 за ст. 187 ч.3 КК України». 

2. Анкетні відомості кожного обвинуваченого (прізвище, ім’я, по 

батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство). 

 Надалі зазначається інформація про анкетні дані обвинувачених яка 

викладається в такому порядку: «За фактом вчинення зазначеного злочину 

обвинувачуються: Петров Михайло Миколайович 17.11.1985 року 

народження, місце народження м. Підгороднє Дніпропетровського району, 

громадянин України, українець, освіта середня-спеціальна, не одружений, 

проживає в м. Підгородному вул. Партизанська 81, раніше судимий 

19.04.2004 року судом Дніпропетровського району за ст. 185 ч. 3 КК України 

до 3 років позбавлення волі. Звільнений з місць позбавлення волі 15.02.2007 

року; 

 Савченко Володимир Матвійович 23.06.1989 року народження,  

місце народження м. Підгороднє Дніпропетровського району, громадянин 

України, українець, освіта середня, не одружений, проживає в м. 

Підгородному пров. Сірий 4, раніше не судимий». 

3. Анкетні відомості кожного потерпілого (прізвище, ім’я, по батькові, 

дата та місце народження, місце проживання, громадянство). 

З метою нерозголошення відомостей про осіб, щодо яких застосовані 

заходи безпеки, замість їх справжніх прізвища, ім’я і по батькові зазначається 

псевдонім, а замість адреси – назва органу, який здійснює заходи безпеки, та 

його адреса. 

 Наприклад: «Потерпілий Сидоров Віталій Серафімович 28.03.1981 

року народження,  місце народження м. Підгороднє Дніпропетровського 

району, громадянин України, українець, освіта середня, не одружений, 

проживає в м. Підгородному вул.. Бережна 41, раніше не судимий». 

 4. Прізвище, ім’я, по батькові та займана посада слідчого, 

прокурора; 

 На початку обвинувального акту вказується прізвище прокурора 

який затвердив обвинувальний акт та дату цього рішення. Також вказується 

посада та прізвище працівника органу досудового розслідування, який склав 

обвинувальний акт. 



5. виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які 

прокурор вважає встановленими, правову кваліфікацію кримінального 

правопорушення з посиланням на положення закону і статті (частини 

статті) закону України про кримінальну відповідальність та формулювання 

обвинувачення. 

 В обвинувальному висновку повинні бути викладені фактичні данні, 

які були встановлені під час досудового розслідування і вказують на 

наявність діяння людини у якому існує склад кримінального 

правопорушення. А саме повинно бути встановлено час місце вчинення 

діяння, мотиви вчинення злочину. 

Слід пам’ятати, що обвинувальний акт не може ґрунтуватися на 

одному припущенні або догадці слідчого, якими б важливими вони йому не 

уявлялися. Саме тому виклад фактичних даних повинен ґрунтуватися лише з 

урахуванням достовірно встановлених доказів. Це служитиме гарантією від 

домислів особи, яка здійснювала досудове розслідування.  

6.Обставини, які обтяжують чи пом’якшують покарання; 

 Статтями 66 та 67 КК України передбачені обставини які 

пом’якшують або обтяжують кримінальну відповідальність. Зазначені 

обставини повинні бути встановлені під час досудового розслідування та 

вказані в обвинувальному акті. 

7.Розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; 

8.Розмір витрат на залучення експерта (у разі проведення експертизи 

під час досудового розслідування); 

 9.Дату та місце його складення та затвердження. 

Додатки до обвинувального акту. Згідно зі ч. 4 ст. 291 КПК до 

обвинувального акту додаються: 

1) реєстр матеріалів досудового розслідування; 

Реєстр матеріалів досудового розслідування повинен містити у собі 

інформацію про основні процесуальні рішення, що були прийняті під час 

досудового слідства. Наприклад дата початку кримінального провадження та 

початкова кваліфікація діяння, дата затримання особи, дата повідомлення про 

підозру, дата обрання особі запобіжного заходу,    

2) цивільний позов, якщо він був пред’явлений під час досудового 

розслідування. 

3) розписка підозрюваного про отримання копії обвинувального акта, 

копії цивільного позову, якщо він був пред’явлений під час досудового 

розслідування, і реєстру матеріалів досудового розслідування. 

4) розписка або інший документ, що підтверджує отримання цивільним 

відповідачем копії цивільного позову, якщо він був пред’явлений під час 

досудового розслідування не до підозрюваного. 

Надання суду інших документів до початку судового розгляду 

забороняється. 

Обвинувальний акт необхідно друкувати в такій кількості примірників, 

щоб кожному підозрюваному була вручена його копія, окрім цього, один 



примірник залишається в наглядовому провадженні, а один - підшивається в 

справу. 

Склавши обвинувальний акт, слідчий направляє провадження 

прокуророві. Отримавши кримінальне провадження з обвинувальним актом, 

прокурор повинен його перевірити та затвердити, або відмовити в його 

затвердженні, внести зміни в складений слідчим обвинувальний акт, або ж 

скласти новий обвинувальний акт (п. 13 ч.1 ст. 36 КПК).   

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

 

Відповідно до ст. 283 КПК досудове розслідування закінчується 

складанням постанови про закриття кримінального провадження; зверненням 

до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності; зверненням до суду з обвинувальним актом, клопотанням 

про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру. 

Досудове розслідування закінчується складанням обвинувального акту 

в тих випадках, коли зібрані в справі докази є достатніми для його складання 

і направлення справи до суду. 

Прийнявши рішення про закінчення досудового розслідування і 

вважаючи докази, які є в справі, достатніми для складання обвинувального 

акту, слідчий, прокурор повинні виконати низку процесуальних дій, 

пов’язаних з відкриттям матеріалів іншій стороні. 

 

 

 

4. ПІДСТАВИ І ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ НАПРАВЛЕННЯ ДО СУДУ 

КЛОПОТАННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ 

МЕДИЧНОГО АБО ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ.  

 

Особливими формами досудового розслідування є кримінальне 

провадження стосовно неповнолітніх осіб, які на час вчинення злочину не 

досягли віку кримінальної відповідальності та стосовно повнолітніх осіб, 

які на час вчинення злочину знаходилися у стані неосудності, або ж після 

вчинення злочину захворіли на душевну хворобу (стали неосудними). 

Спочатку розглянемо підстави та процесуальний порядок досудового 

розслідування шляхом направлення кримінального провадження до суду з 

клопотанням про застосування до неповнолітнього примусових заходів 

виховного характеру (розділ 6 глава 38). 

Статтею 498 КПК передбачається, що застосування примусових заходів 

виховного характеру застосовується до неповнолітніх, яким на час вчинення 

суспільно небезпечного діяння виповнилося 11 років, та до досягнення віку з 

якого можлива кримінальне відповідальність (14 чи 16 років). Якщо 

суспільно небезпечне діяння вчинено особою у віці до 11 років, кримінальне 

провадження закривається на підставі п.2 ст. 284 КПК у зв’язку з відсутністю 

в діянні складу кримінального правопорушення. 



Участь захисника у такому досудовому розслідуванні є обов’язковою 

(ч.3 ст.499 КПК). Під час досудового розслідування до неповнолітньої особи 

можуть бути застосовані заходи примусу у вигляді поміщення її до 

приймальника-розподільника для дітей на строк до 30 днів. Цей строк може 

бути продовжено ще на 30 днів (ч.4 ст. 499 КПК). Застосування цього 

примусового заходу можливе лише у разі, якщо неповнолітній вчинив 

злочин, за який передбачено позбавлення волі на строк понад п’ять років. 

Для поміщення неповнолітнього в приймальник–розподільник, слідчий 

виносить про це мотивоване подання, яке погоджується з прокурором, і лише 

після мотивованого рішення слідчого судді неповнолітній поміщується в 

приймальник-розподільник на визначений термін. 

 Після проведення досудового розслідування, яке проводиться у 

повному обсязі за виключенням застосування заходів кримінально-

процесуального примусу та повідомлення про підозру. В процесі 

розслідування слідчий приймає заходи по встановленню обставин суспільно 

небезпечного діяння і особи, яка його вчинила. Ці відомості встановлюються 

шляхом проведення зазначених в КПК слідчих дій в строки, передбачені ст. 

219 КПК.  

Якщо під час розслідування не буде встановлено підстав до закриття 

кримінального провадження, слідчий складає клопотання про застосування 

до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру. Після цього 

справа разом з клопотанням, яке затверджує прокурор, направляється до 

суду. 

Неповнолітньому, щодо якого винесено таке клопотання, а також його 

батькам або особам, що їх замінюють, перед направленням справи прокурору 

надається можливість ознайомитися з усіма матеріалами кримінального 

провадження з обов’язковою участю захисника.  

Застосування до особи примусових заходів медичного характеру. 

Наступною особливою формою досудового розслідування є 

провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру 

(розділ 6 глава 39). Статтею 503 КПК визначено, що кримінальне 

провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру, 

передбачених законом України про кримінальну відповідальність, 

здійснюється за наявності достатніх підстав вважати, що: 

1) особа вчинила суспільно небезпечне діяння, передбачене законом 

України про кримінальну відповідальність, у стані неосудності; 

2) особа вчинила кримінальне правопорушення у стані осудності, але 

захворіла на психічну хворобу до постановлення вироку. 

Якщо під час досудового розслідування будуть встановлені підстави 

для здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових 

заходів медичного характеру, слідчий, прокурор виносить постанову про 

зміну порядку досудового розслідування і продовжує його згідно з 

правилами, передбаченими главою 39 КПК. 

Під час досудового розслідування КПК вимагає здійснювати 

кримінально-правову оцінку суспільно небезпечного діяння, вчиненого у 



стані неосудності, повинна ґрунтуватися лише на відомостях, які 

характеризують суспільну небезпеку вчинених дій. КПК вимагає не 

враховувати попередньої судимості, факту вчинення раніше кримінального 

правопорушення, за який особу звільнено від відповідальності або 

покарання, факт застосування до неї примусових заходів медичного 

характеру. 

Під час здійснення досудового розслідування щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру повинні бути встановлені: 

1) час, місце, спосіб та інші обставини вчинення суспільно небезпечного 

діяння або кримінального правопорушення; 

2) вчинення цього суспільно небезпечного діяння або кримінального 

правопорушення цією особою; 

3) наявність у цієї особи розладу психічної діяльності в минулому, 

ступінь і характер розладу психічної діяльності чи психічної хвороби на час 

вчинення суспільно небезпечного діяння або кримінального правопорушення 

чи на час досудового розслідування; 

4) поведінка особи до вчинення суспільно небезпечного діяння або 

кримінального правопорушення і після нього; 

5) небезпечність особи внаслідок її психічного стану для самої себе та 

інших осіб, а також можливість спричинення іншої істотної шкоди такою 

особою; 

6) характер і розмір шкоди, завданої суспільно небезпечним діянням або 

кримінальним правопорушенням. 

Особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів 

медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, 

користується правами підозрюваного та обвинуваченого в обсязі, який 

визначається характером розладу психічної діяльності чи психічного 

захворювання відповідно до висновку судово-психіатричної експертизи, та 

здійснює їх через законного представника, захисника. 

Якщо характер розладу психічної діяльності чи психічного 

захворювання особи перешкоджає проведенню процесуальних дій за її участю 

або участі у судовому засіданні, прокурор, суд мають право прийняти рішення 

про проведення відповідних процесуальних дій без участі такої особи. 

У кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру участь захисника є обов’язковою. 

До особи, стосовно якої передбачається застосування примусових 

заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, 

можуть бути застосовані судом такі запобіжні заходи: 

1) передання на піклування опікунам, близьким родичам чи членам сім’ї 

з обов’язковим лікарським наглядом; 

2) поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають її 

небезпечну поведінку. 

2. Передбачені частиною першою цієї статті запобіжні заходи 

застосовуються судом до особи з моменту встановлення факту розладу 

психічної діяльності чи психічної хвороби. 



3. Застосування передбачених запобіжних заходів здійснюється згідно із 

загальними правилами, передбаченими цим Кодексом. 

Слідчий, прокурор зобов’язані залучити експерта (експертів) для 

проведення психіатричної експертизи у разі, якщо під час кримінального 

провадження будуть встановлені обставини, які дають підстави вважати, що 

особа під час вчинення суспільно небезпечного діяння була в неосудному або 

обмежено осудному стані або вчинила кримінальне правопорушення в 

осудному стані, але після його вчинення захворіла на психічну хворобу, яка 

позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними. Такими 

обставинами, зокрема, є: 

1) наявність згідно з медичним документом у особи розладу психічної 

діяльності або психічного захворювання; 

2) поведінка особи під час вчинення суспільно небезпечного діяння або 

після нього була або є неадекватною (затьмарення свідомості, порушення 

сприйняття, мислення, волі, емоцій, інтелекту чи пам’яті тощо). 

2. У разі необхідності здійснення тривалого спостереження та 

дослідження особи може бути проведена стаціонарна психіатрична 

експертиза, для чого така особа направляється до відповідного медичного 

закладу на строк не більше двох місяців. Питання про направлення особи до 

медичного закладу для проведення психіатричної експертизи вирішується під 

час досудового розслідування - ухвалою слідчого судді за клопотанням 

сторони кримінального провадження в порядку, передбаченому для подання 

та розгляду клопотань щодо обрання запобіжного заходу, а під час судового 

провадження - ухвалою суду. 

3. Ухвала слідчого судді про направлення особи до медичного закладу 

для проведення психіатричної експертизи або відмова у такому направленні 

може бути оскаржена в апеляційному порядку. 

 

ВИСНОВКИ ПО ТЕМІ: 

Особа має право на розгляд обвинувачення проти неї в суді в 

найкоротший строк або на його припинення шляхом закриття провадження. 

Прокурор зобов'язаний у найбільш короткий строк після повідомлення 

особі про підозру: 1) закрити кримінальне провадження, або 2) звернутися до 

суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, 

або 3) звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про 

застосування примусових заходів виховного характеру або клопотанням про 

застосування примусових заходів медичного характеру. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Для успішної підготовки даної теми курсантам потрібно: 

1) повторити теоретичні положення щодо сутності закінчення 

досудового розслідування, підстави закінчення досудового розслідування та 

інших питань, що виносилися на лекцію; 



2) ознайомитися з текстами наукових робіт, рекомендованих до 

вивчення. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


