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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Політичні, соціальні, економічні перетворення, що 

відбуваються в Україні, актуалізували проблему охорони та забезпечення 
конституційних прав людини і громадянина. У Конституції України закріплено, що 
права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 
держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком 
держави (ст. 3). У статті 21 Конституції України зазначено, що права і свободи людини 
є невідчужуваними та непорушними. Зокрема, відповідно до ст. 41 Основного закону 
право приватної власності є непорушним. Кожен має право володіти, користуватися і 
розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права 
власності. Однак існують певні винятки з цього загального правила. Зокрема, це 
стосується сфери кримінального судочинства, де вступають в суперечку суспільні та 
індивідуальні інтереси, виникають конфліктні ситуації, розв’язання яких потребує 
процесуального порядку. Так, у ст. 16 КПК України передбачено можливість 
позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження лише 
на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому 
Кримінальним процесуальним законом України.  

На сучасному етапі розвитку нашої держави злочинність набула досить 
небезпечного характеру і загрожує національній безпеці України. У такій ситуації 
держава повинна адекватно реагувати на швидкий розвиток злочинності і 
запроваджувати нові засоби боротьби з нею, тому значним кроком у сфері 
регулювання суспільних відносин щодо протидії злочинності стало прийняття 
нового КПК України, який набрав чинності 20 листопада 2012 року.  

Відповідно до КПК України суттєво змінено процесуальні механізми 
здійснення кримінального провадження. Реформа торкнулась фактично усіх 
стадій кримінального процесу, у тому числі і стадії досудового розслідування. 
Зокрема, розширено систему заходів забезпечення кримінального провадження, 
які пов`язані з обмеженням права власності, а саме: тимчасове обмеження у 
користуванні спеціальним правом, тимчасовий доступ до речей і документів, 
тимчасове вилучення майна.  

Актуальним залишається питання застосування такого заходу забезпечення 
кримінального провадження, як арешт майна. Хоча арешт майна не є новим 
заходом забезпечення кримінального провадження у кримінальному 
процесуальному законодавстві України, все ж залишаються актуальними окремі 
питання його застосування. 

У зв’язку з цим потребують дослідження та вирішення питання реалізації 
конституційного принципу недоторканності права власності на стадії досудового 
розслідування та його функціонального призначення в кримінальному 
провадженні. 

Принципам кримінального провадження присвячено роботи багатьох вчених: 
О. С. Александрова, Ю. П. Аленіна, Ю. В. Бауліна, Н. Л. Бондаренко, 
Ю. М. Грошевого, О. Г. Дехтяр, А. Я. Дубинського, М. В. Жогіна, О. В. Капліної, 
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Н. С. Карпова, Є. Г. Коваленка, В.В. Крижанівського, Г.М. Куцкір, 
О. П. Кучинської, П. А. Лупинської, В. Т. Маляренка, О. Р. Михайленка, 
М. М. Михеєнка, В. В. Навроцької, В. В. Назарова, М. О. Ноздріної, В. Т. Нора, 
В. М. Тертишника, Л. Д. Удалової, М. Є. Шумила та ін. 

Окремі заходи кримінального процесуального примусу досліджували 
О. В. Верхогляд-Герасименко, І. Й. Гаюр, І. В. Гловюк, Ю. М. Грошевий, 
М. П. Климчук, М. Костін, Ю. М. Мирошниченко, М. М. Михеєнко, В. Т. Нор, 
М. А. Погорецький, А. Е. Руденко, С. М. Смоков, Є. Стрельцов, О. Ю. Татаров, 
В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц, В. І. Фаринник, В. О. Фінагеєв, А. В. Холостенко, 
М. С. Цуцкірідзе, С. С. Чернявський, І. Чугуников, С. А. Шейфер, В. П. Шибіко, 
О. Г. Шило, М. Є. Шумило. Разом з цим низка питань реалізації принципу 
недоторканності права власності під час досудового розслідування потребує 
подальшого вивчення та вирішення як на теоретичному, так і на законодавчому рівні. 

Викладені обставини зумовили вибір теми дисертаційного дослідження і 
свідчать про її актуальність. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 
дослідження проведено згідно з пунктами 2.1, 2.6 додатку 2, пунктами 7.3, 7.12 
додатку 7 Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності 
органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 років, затвердженого 
наказом МВС України від 16.03.2015 № 275; пунктами 2.1, 7.4 Пріоритетних 
напрямів наукових досліджень Харківського національного університету 
внутрішніх справ на період 2016-2019 років, схвалених протоколом Вченої ради 
Харківського національного університету внутрішніх справ від 23.02.2016 № 2; 
науково-дослідною темою Харківського національного університету внутрішніх 
справ «Наукове супроводження реформування системи кримінальної юстиції в 
Україні» (реєстраційний номер 0113U008190). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 
комплексний аналіз процесуального порядку реалізації конституційного 
принципу недоторканності права власності на стадії досудового розслідування, а 
також розроблення відповідних науково-практичних рекомендацій щодо 
вдосконалення чинного кримінального процесуального законодавства України. 

Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі задачі:  
 сформулювати поняття та визначити ознаки принципів кримінального 

провадження; 
 розробити власне визначення поняття принципу недоторканності права 

власності; 
 визначити місце принципу недоторканності права власності в системі 

принципів кримінального процесу України; 
 розглянути визначені у правовій доктрині принципи (стандарти) 

обмеження прав особи та сформулювати систему принципів (стандартів) 
обмеження права власності; 

 удосконалити класифікацію заходів кримінального процесуального 
примусу, що пов’язані з обмеженням права власності особи під час досудового 
розслідування; 



3 

 охарактеризувати процесуальний порядок провадження тимчасового 
доступу до речей і документів, тимчасового вилучення майна, арешту майна та 
обшуку як окремих заходів кримінального процесуального примусу, що пов’язані 
з обмеженням права власності особи під час досудового розслідування; 

 окреслити перелік рішень, дій чи бездіяльності під час досудового 
розслідування, що підлягають оскарженню, та виокремити ті, що пов’язані з 
обмеженням права власності; 

 охарактеризувати рішення слідчого судді, які можуть бути оскаржені під 
час досудового розслідування, та виокремити ті, що пов’язані з обмеженням права 
власності; 

 розробити науково-практичні рекомендації щодо внесення змін та 
доповнень до КПК України стосовно удосконалення процесуального порядку 
реалізації принципу недоторканності права власності на стадії досудового 
розслідування. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час 
реалізації конституційного принципу недоторканності права власності на стадії 
досудового розслідування. 

Предметом дослідження є реалізація конституційного принципу 
недоторканності права власності на стадії досудового розслідування.  

Методи дослідження. Під час дослідження використовувалася система 
загальнонаукових і спеціальних методів. Формально-логічний метод 
застосовувався для визначення понять «принцип», «засада», «недоторканність», 
«власність», «право власності», «майно», «обмеження права власності», аналізу 
конструкцій деяких норм чинного законодавства України, обґрунтування висновків 
і пропозицій за темою дослідження (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2). 
Системно-структурний метод використовувався у ході визначення заходів 
кримінального процесуального примусу, що пов’язані з обмеженням права 
власності особи; виокремлення рішень, дій, бездіяльності, що пов’язані з 
обмеженням права власності особи та можуть бути оскаржені під час досудового 
розслідування (підрозділи 2.1, 3.1, 3.2). Метод юридичного аналізу застосовувався 
в процесі вивчення відповідних положень кримінального, кримінального 
процесуального законодавства (підрозділи 1.2, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2). Використання 
порівняльно-правового методу надало можливість зіставити норми кримінального 
процесуального законодавства України й окремих зарубіжних країн щодо сутності 
принципу недоторканності права власності та його унормування у кримінальному 
провадженні (підрозділи 1.2, 2.2, 2.3). Соціологічний метод застосовувався для 
отримання емпіричних даних, зокрема опитування за розробленими анкетами 
23 суддів, 82 слідчих органів Національної поліції України, 35 прокурорів органів 
прокуратури України Київської, Чернігівської областей та міста Києва (підрозділи 
2.2, 2.3). Статистичний метод використовувався для узагальнення результатів 
опитування практичних працівників, а також судової практики (підрозділи 2.2, 2.3). 
Метод прогнозування застосовувався під час розроблення пропозицій щодо 
удосконалення чинного кримінального процесуального законодавства України 
(підрозділи 2.2, 2.3, 3.1, 3.2).  



4 

Теоретичною основою дисертаційного дослідження є наукові роботи з теорії 
держави і права, кримінального права, кримінального процесуального права тощо. 

Інформаційну та нормативно-правову базу роботи становлять: Конституція 
України, Кримінально-процесуальний кодекс України 1960 р., Кримінальний 
процесуальний кодекс України 2012 р., Кримінально-процесуальний кодекс 
Республіки Казахстан, Кримінально-процесуальний кодекс Республіки 
Киргизстан, Кримінально-процесуальний кодекс Республіки Узбекистан, 
Кримінально-процесуальний кодекс Республіки Молдова, Кримінально-
процесуальний кодекс Республіки Грузія, Кримінально-процесуальний кодекс 
Республіки Вірменія, Кримінально-процесуальний кодекс Республіки 
Азербайджан, Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації тощо. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення судової практики 
Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, 
Апеляційного суду міста Києва, Апеляційного суду Запорізької області, 
статистичні дані Оболонського районного суду м. Києва; результати анкетування 
23 суддів, 82 слідчих органів Національної поліції України, 35 прокурорів органів 
прокуратури України Київської, Чернігівської областей та міста Києва. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що у дисертації 
обґрунтовано низку нових теоретичних положень і висновків, які є комплексним 
дослідженням реалізації принципу недоторканності права власності під час 
досудового розслідування. У дисертаційному дослідженні отримано основні 
положення і висновки, які мають певний ступінь наукової новизни, зокрема: 

уперше: 
 виходячи з аналізу поглядів науковців щодо місця інституту права 

власності в системі права, а також місця принципу недоторканності права 
власності в системі принципів кримінального процесу України, обґрунтовано 
віднесення принципу недоторканності права власності до загальноправових 
принципів права; 

 на підставі ґрунтовного дослідження таких заходів забезпечення 
кримінального провадження, як тимчасове вилучення майна та арешт майна 
обґрунтовано недоцільність виділення в ч. 2 ст. 167 КПК України як складових 
майна речей, документів, грошей. Аргументовано, що згідно з чинним 
законодавством документ не може бути віднесений до майна (крім цінних паперів 
у документарній формі, які відповідно до чинного законодавства є одночасно 
майном і документом). У зв’язку з цим запропоновано визначити в ч. 2 ст. 167 
КПК України, що тимчасово вилученими можуть бути майно та документи, не 
розкриваючи значень вказаних термінів та переліку їх складових, а лише 
вказавши ознаки, яким вони повинні відповідати. Враховуючи це, обґрунтовано 
необхідність включення документа до переліку об’єктів, на які може бути 
накладено арешт;  

 обґрунтовано визначення в КПК України процесуального статусу іншого 
власника або володільця майна та документів, що буде єдиним для осіб, які не є 
стороною кримінального провадження, однак їх майнові права обмежуються при 
застосуванні таких заходів забезпечення кримінального провадження, як 
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тимчасове вилучення майна та арешт майна, а також при оскарженні 
бездіяльності слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово 
вилученого майна; 

удосконалено:  
 визначення поняття принципів кримінального провадження як системи 

закріплених в законі основоположних правових положень, правил поведінки, 
основних засад, які відтворюють державну ідеологію щодо побудови 
кримінального процесу та визначають процесуальну форму здійснення 
правосуддя, забезпечують захист прав, свобод та законних інтересів учасників 
кримінального провадження, а їх порушення робить неможливим реалізацію 
завдань та досягнення мети кримінального провадження; 

 формулювання поняття принципу недоторканності права власності у 
кримінальному провадженні як закріплених в законі правових положень, що 
забезпечують право особи на вільне володіння, користування, розпорядження 
своїм майном та допускають обмеження або позбавлення права власності 
виключно для реалізації завдань і досягнення мети кримінального провадження та 
лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, 
передбаченому Кримінальним процесуальним законом; 

 визначення поняття обмеження права власності, під яким розуміється 
передбачене законом тимчасове звуження можливості здійснення правомочностей 
власника, які полягають в обов`язку власника утримуватися від будь-яких дій або 
зазнавати дії з боку третіх осіб;  

 систему принципів (стандартів) обмеження прав та свобод особи. Так, 
обмеження прав та свобод, зокрема права власності, повинно ґрунтуватися на законі 
та відповідати таким принципам (стандартам): 1) пропорційності; 2) рівності; 
3) підконтрольності суду; 4) тимчасовості; 5) можливості оскарження; 

 класифікацію заходів кримінального процесуального примусу, що 
обмежують майнові права особи, залежно від виду заходів кримінального 
процесуального примусу; необхідності отримання дозволу слідчого судді; мети 
застосування; 

 процесуальний порядок тимчасового доступу до речей і документів, 
зокрема обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до речей і 
документів працівникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого, 
прокурора; 

 положення принципу недоторканності права власності, відповідно до яких 
крім тимчасового вилучення майна без судового рішення можливе накладення 
попереднього арешту на нього; 

 нормативне регулювання арешту майна як заходу забезпечення 
кримінального провадження, що обмежує право власності особи під час 
досудового розслідування. Зокрема, запропоновано у виняткових випадках 
накладати арешт на майно з можливістю позбавлення права фактично володіти 
ним (можливістю вилучення майна); 

 процесуальний порядок виконання ухвали про арешт майна. Так, 
обґрунтовано необхідність більш детального законодавчого врегулювання 
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виконання ухвали про арешт майна, зокрема вказується на необхідність складання 
протоколу за результатами накладення арешту на майно; 

 процесуальний порядок проведення обшуку. У цьому контексті 
аргументується необхідність розширити мету проведення обшуку та доповнити ч. 
1 ст. 234 КПК України положеннями про те, що у разі невиконання ухвали про 
тимчасовий доступ до речей і документів обшук проводиться з метою відшукання 
та вилучення зазначених речей і документів, а також з метою відшукання 
предметів і документів, що мають значення для забезпечення цивільного позову 
та з метою виконання ухвали про накладення арешту на майно;  

дістало подальший розвиток:  
 розширення кола суб’єктів, які мають право оскаржити бездіяльність 

слідчого, прокурора, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна; 
 питання щодо необхідності нормативного врегулювання можливості 

оскарження ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук; про продовження строку 
відсторонення від посади або відмову в ньому; про застосування запобіжного 
заходу у вигляді застави в частині її розміру; 

 пропозиції щодо внесення змін та доповнень до КПК України стосовно 
удосконалення процесуального порядку реалізації принципу недоторканності 
права власності на стадії досудового розслідування. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
сформульовані в дисертації висновки та пропозиції мають значення для 
вирішення в ході кримінального провадження проблемних питань, пов’язаних із 
реалізацією конституційного принципу недоторканності права власності на стадії 
досудового розслідування, та можуть бути використані у: 

- науково-дослідній сфері  з метою проведення подальших досліджень щодо 
забезпечення недоторканності права власності особи під час досудового 
розслідування; 

- законотворчій діяльності  під час удосконалення положень чинного КПК 
України (акт впровадження Інституту законодавства Верховної Ради України від 
10.10.2016); 

- правозастосовній діяльності – для використання в практичній діяльності 
слідчих, прокурорів, слідчих суддів (акт впровадження Головного слідчого 
управління Національної поліції України від 10.10.2016); 

- навчальному процесі – під час викладання навчальних курсів з програм 
навчання слідчих, прокурорів, суддів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 
дисертації оприлюднено на науково-практичних конференціях: «Держава і право: 
проблеми становлення і стратегія розвитку» (Ужгород, 2015); «Юридична наука в 
XXI столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень» (Запоріжжя, 
2016); «Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства 
України до вимог Європейського Союзу» (Херсон, 2016); «Особливості розвитку 
законодавства України у контексті євроінтеграційних процесів» (Харків, 2016). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 
викладено в чотирьох статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях 
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України, одній статті, яка вийшла друком у науковому виданні іноземної держави, 
та чотирьох тезах повідомлень на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, що містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 
додатків. Загальний обсяг роботи становить 267 сторінок, з яких основного тексту 
– 202 сторінки; список використаних джерел складається із 441-го найменування і 
займає 50 сторінок; додатки викладено на 15-и сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено її зв’язок з 
науковими програмами, планами та темами, розкрито мету і задачі, об’єкт і 
предмет, методи дослідження, окреслено наукову новизну та практичне значення 
одержаних результатів, наведено відомості щодо апробації результатів дисертації 
та публікацій. 

Розділ 1 «Юридична природа конституційного принципу 
недоторканності права власності» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Поняття принципів кримінального провадження та їх 
основні ознаки» досліджено філософське й етимологічне розуміння терміна 
«принцип», проаналізовано позиції науковців щодо визначення поняття принципу 
права та принципу кримінального провадження.  

Виділено основні ознаки принципів кримінальної процесуальної діяльності: 
1) нормативність; 2) основоположність; 3) соціальна (суспільна) обумовленість; 
4) системність; 5) універсальність; 5) стабільність. 

У результаті проведеного дослідження зроблено висновок, що принципи 
мають тісний кореляційний зв'язок з метою та завданнями кримінального 
провадження. 

Запропоновано авторське визначення поняття принципів кримінального 
провадження. Так, під ними розуміється система закріплених в законі 
основоположних правових положень, правил поведінки, основних засад, які 
відтворюють державну ідеологію щодо побудови кримінального процесу та 
визначають процесуальну форму здійснення правосуддя, забезпечують захист 
прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а їх 
порушення робить неможливим реалізацію завдань та досягнення мети 
кримінального провадження. 

У підрозділі 1.2 «Поняття та зміст принципу недоторканності права 
власності в системі принципів кримінального процесу України» проаналізовано 
терміни «власність», «право власності», «недоторканність».  

Здійснено порівняльний аналіз змісту поняття «майно» за чинним національним 
законодавством, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та 
практикою Європейського суду з прав людини. Обґрунтовано, що розуміння поняття 
«майно» в національному законодавстві залишається дещо вужчим, ніж в розумінні 
практики Європейського суду з прав людини.  

Розкрито зміст термінів «обмеження», «обмеження права», «обмеження 
права власності» та сформульовано власне визначення обмеження права 
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власності, як передбаченого законом тимчасового звуження можливості 
здійснення правомочностей власника, які полягають в обов`язку утримуватися від 
будь-яких дій або зазнавати дії з боку третіх осіб. 

Зроблено висновок, що обмеження прав та свобод людини повинно 
ґрунтуватися на законі та відповідати таким принципам (стандартам): 
1) пропорційності; 2) рівності; 3) підконтрольності суду; 4) тимчасовості; 
5) можливості оскарження. 

Обґрунтовується, що принципом недоторканності права власності у 
кримінальному провадженні є закріплені в законі правові положення, що 
забезпечують право особи на вільне володіння, користування, розпорядження 
своїм майном та допускають обмеження або позбавлення права власності 
виключно для реалізації завдань і досягнення мети кримінального провадження і 
лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, 
передбаченому кримінальним процесуальним законом. 

У підрозділі 1.3 «Місце принципу недоторканності права власності в 
системі принципів кримінального процесу України» вивчено правову природу 
інституту права власності. Обґрунтовано позицію, згідно з якою сукупність 
правових норм, що регулюють відносини власності, містяться в усіх галузях права 
та утворюють загальноправовий інститут права. Виходячи з аналізу поглядів 
науковців щодо місця інституту права власності в системі права, а також місця 
принципу недоторканності права власності в системі принципів кримінального 
процесу України, обґрунтовано віднесення принципу недоторканності права 
власності до загальноправових принципів права. 

Розділ 2 «Функціональне призначення принципу недоторканності права 
власності при застосуванні заходів кримінального процесуального примусу, 
пов’язаних з обмеженням права власності особи під час досудового 
розслідування» складається з трьох підрозділів, один з яких включає три пункти. 

У підрозділі 2.1 «Поняття та класифікація заходів кримінального 
процесуального примусу, пов’язаних з обмеженням права власності особи під час 
досудового розслідування» досліджено визначення таких термінів, як «примус», 
«державний примус», «процесуальний примус» та «кримінальний процесуальний 
примус». Проаналізовано позиції науковців щодо класифікації заходів 
кримінального процесуального примусу.  

Окремо досліджено запропоновані в доктрині кримінального процесуального 
права критерії класифікації заходів кримінального процесуального примусу, що 
пов’язані з обмеженням майнових прав особи (О. В. Верхогляд-Герасименко, 
Н. С. Моргун, А. Е. Руденко), та на цій основі розроблено власну класифікацію 
заходів кримінального процесуального примусу, що обмежують майнові права 
особи, залежно від виду заходів кримінального процесуального примусу, 
необхідності отримання дозволу слідчого судді, мети застосування. 

Підрозділ 2.2 «Реалізація принципу недоторканності права власності під час 
застосування деяких заходів забезпечення кримінального провадження» 
складається з трьох пунктів. 

У пункті 2.2.1 «Обмеження права власності під час тимчасового доступу до 
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речей і документів у формі їх вилучення» вивчено точки зору вчених щодо 
сутності тимчасового доступу до речей і документів.  

Досліджуючи питання тимчасового доступу до речей і документів, автор 
поділяє висловлені в літературі пропозиції щодо необхідності надання 
потерпілому права на звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і 
документів.   

Наголошується, що у чинному КПК України не передбачено право особи, у 
володінні якої знаходяться речі і документи, або її представника ознайомлюватися 
з клопотанням та доданими в його обґрунтування матеріалами. Підтримується 
висловлена в літературі пропозиція щодо необхідності закріплення в КПК 
України прав осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, зокрема права 
на ознайомлення з клопотанням і доданими до нього матеріалами. 

Зазначається, що в чинному КПК України не регламентовано повноваження 
слідчого, прокурора доручати працівникам оперативних підрозділів проведення 
інших процесуальних дій (зокрема, тимчасового доступу до речей і документів), 
крім слідчих (розшукових) та негласних (слідчих) розшукових дій. Запропоновано 
розширити повноваження слідчого, прокурора та передбачити, що слідчий, 
прокурор уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій, 
негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій відповідним 
оперативним підрозділам. У зв’язку з цим вказано на необхідність внесення 
відповідних змін та доповнень до пункту 5 ч. 2 ст. 36, пункту 3 ч. 2 ст. 40, ч. 1, 3 
ст. 41, ч. 1 ст. 159 КПК України. Як свідчать результати анкетування практичних 
працівників, 94 % опитаних слідчих органів Національної поліції та прокурорів 
органів прокуратури України вказують на необхідність внесення змін до КПК 
України щодо надання права працівникам оперативних підрозділів здійснювати 
тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням слідчого, прокурора.  

У пункті 2.2.2 «Реалізація принципу недоторканності права власності під 
час тимчасового вилучення майна» зазначається, що одним із заходів 
забезпечення кримінального провадження, що пов’язаний з обмеженням 
майнових прав особи, є тимчасове вилучення майна.  

Проаналізовано законодавче визначення тимчасового вилучення майна, а 
також позиції науковців щодо необхідності його вдосконалення. У зв’язку з цим 
запропоновано внести зміни та доповнення до ч. 1 ст. 167 КПК України та вказано 
на необхідність виділення іншого власника або володільця майна, що зумовлено 
тим, що такий учасник згадується в главі 17 КПК України «Арешт майна», а 
також при оскарженні бездіяльності слідчого, прокурора, що полягає у 
неповерненні тимчасово вилученого майна. Зважаючи на вказане, дисертант 
пропонує визначити в КПК України процесуальний статус іншого власника або 
володільця майна, який буде єдиним для осіб, які не є стороною кримінального 
провадження, однак їх майнові права обмежуються при застосуванні таких 
заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасове вилучення майна 
та арешт майна, а також при оскарженні бездіяльності слідчого, прокурора, що 
полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна. 

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України ґрунтовно досліджено ознаки, яким 
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повинно відповідати майно, що може бути тимчасово вилученим. Аргументовано 
пропозицію щодо необхідності розширення переліку вказаних ознак та 
запропоновано доповнити ч. 2 ст. 167 КПК України пунктом п’ятим у такій 
редакції: «5) можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що 
встановлюються під час кримінального провадження».  

Вивчено точки зору вчених (В. В. Вапнярчука, Г. М. Куцкір, 
Ю. М. Мирошниченка, Н. С. Моргун та ін.) та судову практику щодо визначення 
обсягу майна, що може бути тимчасово вилученим, та констатовано 
недосконалість нормативного врегулювання даного питання. Так, у ч. 2 ст. 167 
КПК України частково деталізовано, яке майно може бути тимчасово вилученим, 
а саме майно у вигляді речей, документів, грошей тощо. У зв’язку з цим 
проаналізовано законодавче визначення таких понять, як «майно», «речі», 
«гроші», «документи» та зроблено висновок, що документ не може бути 
віднесений до майна, як це зроблено в ч. 2 ст. 167 КПК України. Винятком є цінні 
папери у документарній формі, що відповідно до чинного законодавства є 
одночасно і майном, і документом.  

Автор також звертає увагу, що, виходячи зі змісту ч. 2 ст. 167 КПК України, є 
незрозумілою позиція законодавця щодо виділення таких складових майна, як 
речі, документи, гроші (зважаючи на те, що згідно з чинним законодавством 
документи взагалі не належать до майна, крім вищевказаного винятку, а гроші, 
згідно зі ст. 177 ЦК України, прирівнюються до речей) та залишення поза увагою 
інших видів майна. Зважаючи на вищевикладене, аргументовано висновок, що 
більш доцільно було б зазначити, що тимчасово вилученими можуть бути майно 
та документи, не розкриваючи значень вказаних термінів та переліку їх 
складових, а лише вказавши ознаки, яким вони повинні відповідати.  

У зв’язку із недосконалістю нормативного регулювання ч. 2 ст. 167 КПК 
України часто практичні працівники неправильно розуміють, що саме входить до 
змісту поняття «майно» та накладають арешт на всі матеріальні об’єкти. Так, за 
результатами анкетування практичних працівників було встановлено, що 72 % 
слідчих органів Національної поліції України вважають, що всі матеріальні 
об’єкти, вилучені під час проведення обшуку, огляду і затримання та на 
вилучення яких не було надано дозвіл слідчого судді, є тимчасово вилученим 
майном. Зважаючи на вказане, пропонується доповнити ст. 167 КПК України 
положенням, згідно з яким питання про інші матеріальні об’єкти, що не 
відносяться до майна чи документів, однак відповідають хоча б одній із ознак, 
передбачених пунктами 1-4 (а також раніше запропонованим пунктом 5) ч. 2 ст. 
167 КПК України, вирішується в порядку, передбаченому ст. 100 КПК України.  

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученими можуть бути, 
зокрема, документи. У зв’язку з цим констатується, що поза законодавчим 
врегулюванням залишився документ як об’єкт, на який може бути накладено 
арешт (ч. 10 ст. 170 КПК України). Хоча вивчення судової практики дозволило 
дійти висновку, що, незважаючи на вказану прогалину, слідчі судді накладають 
арешт на документи. У зв’язку з цим запропоновано доповнити ч. 10 ст. 170 КПК 
України положенням, згідно з яким арешт може бути накладений також на 
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документи.  
У пункті 2.2.3 «Реалізація принципу недоторканності права власності під 

час застосування арешту майна» досліджено правову природу арешту майна.  
Розкрито законодавче визначення арешту майна та на підставі цього 

підтримується висловлена в науковій літературі позиція, згідно з якою арешт 
майна може бути реалізований такими способами: тимчасовим позбавленням 
можливості відчужувати певне майно; забороною розпоряджатися певним 
майном; забороною використовувати певне майно. У зв’язку з цим автором 
проаналізовано цивільно-правове значення термінів «володіння», «користування», 
«розпорядження» та зроблено висновок, що заборона або обмеження 
користування і розпорядження майном не перешкоджає можливості 
приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, 
використання, перетворення, пересування, передачі такого майна. Це пов’язано з 
тим, що норми глави 17 КПК України не передбачають можливості вилучення 
майна, на яке накладено арешт, а при накладенні заборони або обмеження 
користування та розпорядження майном власник не обмежується у володінні 
майном, тобто фактичному пануванні (владі) над річчю. Враховуючи зарубіжний 
досвід та позиції науковців, пропонується розширити зміст накладення арешту на 
майно можливістю тимчасового позбавлення права фактично володіти майном та 
внести відповідні доповнення до ч. 1 та ч. 11 ст. 170 КПК України. 

За результатами анкетування практичних працівників було встановлено, що 
вказану пропозицію схвалюють 68% слідчих органів Національної поліції 
України та 77% прокурорів органів прокуратури України. 

Констатується доцільність розширення кола осіб, на майно яких може бути 
накладено арешт. Так, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України з метою 
забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої 
фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно 
відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Однак у роботі 
звертається увага, що права осіб, на майно яких може бути накладено арешт з 
метою забезпечення збереження речових доказів, не визначені в КПК України. У 
зв’язку з вищевикладеним пропонується внести доповнення до ст. 3 КПК України 
щодо визначення кримінального процесуального статусу іншого власника або 
володільця, щодо майна якого вирішується питання про накладення арешту, з 
метою забезпечення збереження речових доказів. Крім того, зважаючи на те, що 
арешт майна тісно пов’язаний з таким заходом забезпечення кримінального 
провадження, як тимчасове вилучення майна, зазначається про необхідність 
врахування пропозицій, викладених в попередньому пункті дисертаційного 
дослідження, щодо визначення процесуального статусу іншого власника або 
володільця тимчасово вилученого майна та документів. Зважаючи на 
вищевикладене, параграф 5 глави 3 КПК України «Інші учасники кримінального 
провадження» пропонується доповнити ст. 64-3 «Інший власник або володілець 
майна та документів». Зазначену пропозицію підтримують 92% суддів, які взяли 
участь в анкетуванні. 

Автором звертається увага на те, що положення, які регулюють попередній 



12 

арешт майна (ч. 9 ст. 170 КПК України), не узгоджуються зі ст. 16 КПК України, де 
вказується, що на підставах та в порядку, передбачених КПК України, допускається 
тимчасове вилучення майна без судового рішення. Враховуючи вищевикладене, 
зазначається про необхідність доповнення ч. 2 ст. 16 КПК України положенням про 
те, що крім тимчасового вилучення майна на підставах та в порядку, передбачених 
КПК України, допускається попередній арешт без судового рішення. 

У роботі стверджується про недосконалість нормативного врегулювання 
порядку виконання ухвали про арешт майна. Дослідження даного питання у 
порівняльно-правовому аспекті дало змогу дійти висновку, що кримінально-
процесуальне законодавство зарубіжних країн (КПК Молдови, КПК Грузії, КПК 
Російської Федерації, КПК Республіки Киргизстан, КПК Республіки Узбекистан) 
більш ґрунтовно регулює порядок виконання ухвали про накладення арешту на 
майно. Вказано на необхідність більш детального врегулювання даного питання, у 
зв’язку з цим запропоновано власну редакцію ст. 175 КПК України. 

У підрозділі 2.3 «Процесуальний порядок проведення обшуку як гарантія 
принципу недоторканності права власності» акцентується увага на тому, що під час 
проведення обшуку обмежується принцип недоторканності права власності особи.  

Дисертантом проаналізовано мету проведення обшуку та, враховуючи 
теоретичні розробки і зарубіжний досвід, запропоновано доповнити ч. 1 ст. 234 
КПК України положеннями про те, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий 
доступ до речей і документів обшук проводиться з метою відшукання та вилучення 
зазначених речей і документів, а також з метою відшукання предметів і документів, 
що мають значення для забезпечення цивільного позову, та з метою виконання 
ухвали про накладення арешту на майно.  

Охарактеризовано позиції науковців, практичних працівників та практики 
Європейського суду з прав людини щодо необхідності зазначення в клопотанні 
слідчого, прокурора та ухвалі слідчого судді відомостей про конкретні речі, 
документи, а також осіб, які планується відшукати, та вказівку на конкретну мету 
проведення обшуку. 

Аргументовано позицію про недопустимість надання дозволу на проведення 
обшуку працівникам оперативних підрозділів. Вказана думка підтверджується тим, 
що хоча ст. 41 КПК України не встановлює переліку слідчих (розшукових) дій, 
виконання яких може бути покладено на оперативні підрозділи, однак ч. 1 ст. 236 
КПК України як спеціальна норма, що регулює порядок виконання ухвали про 
дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, містить імперативну норму про 
те, що виконати ухвалу про дозвіл на обшук можуть лише слідчий чи прокурор. 

Зазначається, що доцільним є покладання законодавцем обов’язку на особу, 
яка проводить обшук, вжити належних заходів для забезпечення присутності під 
час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені 
або порушені (ч. 1 ст. 236 КПК України). Разом з тим наголошується на 
необхідності вдосконалення даної норми, зокрема щодо надання особі, чиї права 
та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені під час проведення 
обшуку, права користуватися правовою допомогою адвоката.  

Також дослідником зосереджено увагу на інших проблемах виконання 
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ухвали про дозвіл на обшук. Так, ч. 3 ст. 235 КПК України передбачає, що 
виготовляються дві копії ухвали про дозвіл на обшук, які чітко позначаються як 
копії. Запропоновано внести зміни та доповнення до ч. 3 ст. 235 КПК України та 
зазначити необхідність виготовлення двох примірників оригіналу ухвали про 
дозвіл на обшук та двох копій, з посиланням на те, що перший примірник 
оригіналу ухвали зберігається в матеріалах судової справи, другий – вручається 
слідчому, прокурору. 

На думку дисертанта, доречним є доповнити перший абзац ч. 9 ст. 236 КПК 
України за аналогією з ч. 4 ст. 236 КПК України положенням про те, що у разі 
відсутності осіб у житлі чи іншому володінні другий примірник протоколу 
обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово 
вилучених речей (за наявності) повинен бути залишений на видному місці у житлі 
чи іншому володінні особи. 

Розділ 3 «Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що обмежують право 
власності особи під час досудового розслідування» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів 
досудового розслідування чи прокурора, що обмежують право власності під час 
досудового розслідування» проаналізовано позиції науковців стосовно визначення 
поняття «скарга», «скарга в досудовому провадженні», «оскарження», 
«оскарження в досудовому провадженні». 

Зазначено, що серед регламентованих у ст. 303 КПК України рішень, дій чи 
бездіяльності, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, 
безпосередньо спрямованою на захист майнових прав особи є можливість 
оскарження бездіяльності слідчого або прокурора, яка полягає у неповерненні 
тимчасово вилученого майна згідно з вимогам ст. 169 КПК України. 

Підтримується висловлена в науковій літературі позиція про те, що у пункті 
першому ч. 1 ст. 303 КПК України слова «володільцем тимчасово вилученого 
майна» слід замінити словами «власником або володільцем тимчасово вилученого 
майна». Крім того, здобувачем зазначається, що дана пропозиція потребує 
уточнення, оскільки власнику або володільцю тимчасово вилученого майна 
необхідно надати право на законного представника чи представника (особа, яка у 
кримінальному провадженні має право бути захисником).  

У підрозділі 3.2 «Оскарження ухвал слідчого судді, що обмежують право 
власності під час досудового розслідування» аргументується, що законність та 
обґрунтованість рішень слідчого судді, які обмежують майнові права осіб під час 
досудового розслідування, можуть бути забезпечені лише можливістю їх 
апеляційного перегляду.  

Автором зосереджується увага на об’єкті апеляційного оскарження. Так, 
дисертантом відзначається недосконалість законодавчого формулювання ст. 309 
КПК України, а саме те, що конструкція ч. 3 зазначеної статті є імперативною, 
оскільки вказує, що скарги на інші ухвали слідчого судді, ніж ті, що визначені у ч. 1, 
2 ст. 309 КПК України, оскарженню не підлягають. Проте, як свідчить комплексний 
аналіз норм КПК України, існують й інші випадки оскарження рішень слідчого судді 
(ч. 2 ст. 117, ч. 7 ст. 583, ч. 9 ст. 584, ч. 6 ст. 591 КПК України). 
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Обґрунтовується доцільність віднесення до ухвал слідчого судді, що 
обмежують майнові права осіб під час досудового розслідування та підлягають 
апеляційному перегляду, рішення про: 1) застосування запобіжного заходу у 
вигляді тримання під вартою або відмову в його застосуванні, а також 
продовження строку або відмову в його продовженні; 2) арешт майна або відмову 
у ньому; 3) тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення 
речей і документів, що посвідчують користування правом на здійснення 
підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-
підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою 
діяльність; 4) відсторонення від посади або відмову у ньому. 

На основі аналізу судової практики перегляду рішень слідчого судді, науки 
кримінального процесу обґрунтовується необхідність доповнення ч. 1 ст. 309 
КПК України положенням щодо можливості оскарження ухвали слідчого судді 
про продовження строку відсторонення від посади або відмову у ньому, про 
застосування запобіжного заходу у вигляді застави в частині її розміру, про дозвіл 
на проведення обшуку або відмову у його проведенні. 

 
ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового 
завдання, що полягає в удосконаленні процесуального порядку реалізації 
принципу недоторканності права власності на стадії досудового розслідування. У 
результаті проведеного дослідження сформульовано ряд висновків, пропозицій та 
рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої мети. Основні з них такі. 

1. Аргументовано, що принципи кримінального провадження – це система 
закріплених в законі основоположних правових положень, правил поведінки, 
основних засад, які відтворюють державну ідеологію щодо побудови 
кримінального процесу та визначають процесуальну форму здійснення 
правосуддя, забезпечують захист прав, свобод та законних інтересів учасників 
кримінального провадження, а їх порушення робить неможливим реалізацію 
завдань та досягнення мети кримінального провадження.  

Визначено, що основними ознаками принципів кримінального провадження 
є: нормативність; основоположність; соціальна (суспільна) обумовленість; 
системність; універсальність; стабільність. 

2. Принципом недоторканності права власності у кримінальному 
провадженні є закріплені в законі правові положення, що забезпечують право 
особи на вільне володіння, користування, розпорядження своїм майном та 
допускають обмеження або позбавлення права власності виключно для реалізації 
завдань і досягнення мети кримінального провадження і лише на підставі 
вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому 
Кримінальним процесуальним законом.  

3. Виходячи з аналізу поглядів науковців щодо місця інституту права 
власності в системі права, а також місця принципу недоторканності права 
власності в системі принципів кримінального процесу України, обґрунтовано 
віднесення принципу недоторканності права власності до загальноправових 
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принципів права.  
4. Сформульовано систему принципів (стандартів) обмеження прав та свобод 

особи. Так, обмеження прав та свобод, зокрема права власності, повинно 
ґрунтуватися на законі та відповідати таким принципам (стандартам): 
1) пропорційності; 2) рівності; 3) підконтрольності суду; 4) тимчасовості; 
5) можливості оскарження.  

5. Удосконалено класифікацію заходів кримінального процесуального 
примусу, що обмежують майнові права особи під час досудового розслідування, 
та запропоновано такі критерії класифікації: 1) залежно від виду заходів 
кримінального процесуального примусу: заходи забезпечення кримінального 
провадження (тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 
відсторонення від посади; тимчасовий доступ до речей і документів у разі їх 
вилучення; тимчасове вилучення майна; арешт майна; попередній арешт майна; 
застава; тримання під вартою); слідчі (розшукові) дії (обшук; огляд; слідчий 
експеримент; проведення експертизи); негласні слідчі (розшукові) дії (проведення 
контрольованої та оперативної закупки як різновиду контролю за вчиненням 
злочину; негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження; 
обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи; 
накладення арешту на кореспонденцію, її огляд і виїмка); 2) залежно від 
необхідності отримання дозволу слідчого судді: заходи кримінального 
процесуального примусу, що обмежують право власності особи під час 
досудового розслідування та потребують отримання дозволу слідчого судді 
(тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; відсторонення від 
посади; тимчасовий доступ до речей і документів у разі їх вилучення; арешт 
майна; застава; тримання під вартою; обшук; огляд; слідчий експеримент; 
проведення експертизи; проведення контрольованої та оперативної закупки як 
різновиду контролю за вчиненням злочину; негласне отримання зразків, 
необхідних для порівняльного дослідження; обстеження публічно недоступних 
місць, житла чи іншого володіння особи; накладення арешту на кореспонденцію, 
її огляд і виїмка); заходи кримінального процесуального примусу, що обмежують 
право власності особи під час досудового розслідування та для проведення яких 
не потрібен дозвіл слідчого судді (тимчасове вилучення майна; попередній 
арешт); 3) залежно від мети застосування: заходи, що застосовуються з метою 
досягнення дієвості кримінального провадження (тимчасове обмеження у 
користуванні спеціальним правом; відсторонення від посади; тимчасовий доступ 
до речей і документів у разі їх вилучення; тимчасове вилучення майна; арешт 
майна; попередній арешт майна; застава; тримання під вартою); заходи, що 
застосовуються з метою отримання доказів: слідчі (розшукові) дії (обшук; огляд; 
слідчий експеримент; проведення експертизи); негласні слідчі (розшукові) дії 
(проведення контрольованої та оперативної закупки як різновиду контролю за 
вчиненням злочину; негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного 
дослідження; обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого 
володіння особи; накладення арешту на кореспонденцію, її огляд і виїмка).  

6. Обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до речей і 
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документів працівникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого, 
прокурора. У зв’язку з цим запропоновано внести відповідні зміни та доповнення 
до пункту 5 ч. 2 ст. 36, пункту 3 ч. 2 ст. 40, ч. 1, 3 ст. 41, ч. 1 ст. 159 КПК України.  

На підставі ґрунтовного дослідження таких заходів забезпечення 
кримінального провадження, як тимчасове вилучення майна та арешт майна, 
зазначено про недоцільність виділення в ч. 2 ст. 167 КПК України таких 
складових майна, як речі, документи, гроші. Запропоновано визначити в ч. 2 ст. 
167 КПК України, що тимчасово вилученими можуть бути майно та документи, 
не розкриваючи значень вказаних термінів та переліку їх складових, а лише 
вказавши ознаки, яким вони повинні відповідати.  

Аргументовано пропозицію щодо необхідності розширення переліку ознак, 
яким повинно відповідати тимчасово вилучене майно.  

Констатується, що поза законодавчим урегулюванням залишився документ 
як об’єкт, на який може бути накладено арешт, хоча відповідно до ч. 2 ст. 167 
КПК України тимчасово вилученими можуть бути, зокрема, документи. У зв’язку 
з цим запропоновано доповнити ч. 10 ст. 170 КПК України положенням про те, 
що арешт може бути накладений також на документи.  

Обґрунтовано визначення в КПК України процесуального статусу іншого 
власника або володільця майна та документів, що буде єдиним для осіб, які не є 
стороною кримінального провадження, однак їх майнові права обмежуються при 
застосуванні таких заходів забезпечення кримінального провадження, як 
тимчасове вилучення майна та арешт майна, а також при оскарженні 
бездіяльності слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово 
вилученого майна. У зв’язку з цим аргументовано доповнення параграфу 5 глави 
3 КПК України «Інші учасники кримінального провадження» статтею 64-3 
«Інший власник або володілець майна та документів».   

Доведено необхідність розширення змісту накладення арешту на майно 
можливістю тимчасового позбавлення права фактично володіти майном та 
внесення відповідних доповнень до ч. 1 та ч. 11 ст. 170 КПК України.  

Зазначається про необхідність доповнення ч. 2 ст. 16 КПК України 
положенням про те, що, крім тимчасового вилучення майна на підставах та в 
порядку, передбачених КПК України, допускається попередній арешт без 
судового рішення.  

Запропоновано розширити мету проведення обшуку та доповнити ч. 1 ст. 234 
КПК України положеннями про те, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий 
доступ до речей і документів обшук проводиться з метою відшукання та 
вилучення зазначених речей і документів, а також з метою відшукання предметів і 
документів, що мають значення для забезпечення цивільного позову, та з метою 
виконання ухвали про накладення арешту на майно.  

Наголошується на необхідності унормувати питання щодо надання особі, чиї 
права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені під час проведення 
обшуку, права на правову допомогу адвоката.  

7. Зазначається, що серед рішень, дій чи бездіяльності, які можуть бути 
оскаржені під час досудового розслідування, що безпосередньо спрямовані на 
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захист майнових прав особи, є право на оскарження бездіяльності слідчого або 
прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з 
вимогами ст. 169 КПК України. 

Пропонується розширити коло суб’єктів, які мають право оскаржити 
бездіяльність слідчого, прокурора, що полягає у неповерненні тимчасово 
вилученого майна.  

8. Обґрунтовується доцільність віднесення до ухвал слідчого судді, що 
обмежують майнові права осіб під час досудового розслідування та підлягають 
апеляційному перегляду, рішення про: 1) застосування запобіжного заходу у 
вигляді тримання під вартою або відмову в його застосуванні, а також 
продовження строку або відмову в його продовженні; 2) арешт майна або відмову 
у ньому; 3) тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення 
речей і документів, що посвідчують користування правом на здійснення 
підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-
підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою 
діяльність; 4) відсторонення від посади або відмову у ньому.  

Аргументується необхідність доповнення ч. 1 ст. 309 КПК України 
можливістю оскаржувати ухвали слідчого судді про продовження строку 
відсторонення від посади або відмову у ньому; про застосування запобіжного 
заходу у вигляді застави в частині її розміру; про дозвіл на проведення обшуку 
або відмову у його проведенні. 

9. Обґрунтовано пропозиції щодо внесення змін та доповнень до ст. 3, 16, 36, 
40, 41, 159, 160, 163, 164, 166, 167, 169, 170, 175, 234, 236, 303, 309 КПК України 
та доповнення КПК України новою ст. 64-3 «Інший власник або володілець майна 
та документів». 
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АНОТАЦІЯ 

 

Музиченко О. В. Реалізація конституційного принципу недоторканності 
права власності на стадії досудового розслідування. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 
експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ. – Дніпро, 2016. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню питань реалізації 
принципу недоторканності права власності на стадії досудового розслідування. 
Висвітлено поняття та ознаки принципу кримінального провадження. Досліджено 
правову природу принципу недоторканності права власності. Проаналізовано 
міжнародно-правовий досвід забезпечення недоторканності права власності. 
Визначено місце принципу недоторканності права власності в системі принципів 
кримінального процесу України.  

Удосконалено класифікацію заходів кримінального процесуального примусу, 
що обмежують майнові права особи під час досудового розслідування. 

На основі аналізу норм чинного законодавства та доктрини кримінального 
процесу розкрито процесуальний порядок проведення деяких заходів кримінального 
процесуального примусу, що пов’язані з обмеженням права власності.  
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Розкрито сутність оскарження рішень, дій, бездіяльності, що обмежують 
право власності особи під час досудового розслідування. 

Сформульовано висновки та пропозиції щодо удосконалення чинного КПК 
України в контексті предмета дослідження. 

Ключові слова: принцип, власність, право власності, обмеження права 
власності, принцип недоторканності права власності, заходи кримінального 
процесуального примусу, скарга, оскарження. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Музыченко А. В. Реализация конституционного принципа 

неприкосновенности права собственности на стадии досудебного 
расследования. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная 
экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. – Днепропетровский 
государственный университет внутренних дел. – Днепр, 2016. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию вопросов реализации 
принципа неприкосновенности права собственности на стадии досудебного 
расследования. Сформулированы понятие и признаки принципа уголовного 
производства. Исследована правовая природа принципа неприкосновенности 
права собственности. Проанализирован международно-правовой опыт 
обеспечения неприкосновенности права собственности. Определено место 
принципа неприкосновенности права собственности в системе принципов 
уголовного процесса Украины. 

В процессе проведения исследования сформулирован вывод о том, что 
принципом неприкосновенности права собственности в уголовном производстве 
являются закрепленные в законе правовые положения, которые обеспечивают 
право лица на свободное владение, пользование, распоряжение своим 
имуществом и допускают ограничение или лишение права собственности 
исключительно для реализации задач и достижения цели уголовного 
производства только на основании мотивированного судебного решения, 
принятого в порядке, предусмотренном уголовным процессуальным законом. 

Усовершенствована классификация мер уголовного процессуального 
принуждения, которые ограничивают имущественные права лица во время 
досудебного расследования. Предложены следующие критерии их 
классификации: 1) в зависимости от вида мер уголовного процессуального 
принуждения; 2) в зависимости от необходимости получения разрешения 
следственного судьи; 3) в зависимости от цели применения. 

На основании норм действующего законодательства и доктрины уголовного 
процесса проанализирован процессуальный порядок проведения некоторых мер 
уголовного процессуального принуждения, связанных с ограничением права 
собственности (временный доступ к вещам и документам, временное изъятие 
имущества, арест имущества, обыск). 

Раскрыта сущность обжалования решений, действий, бездействия, которые 
ограничивают право собственности лица во время досудебного расследования. 

Обосновывается целесообразность отнесения к определениям следственного 
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судьи, которые ограничивают имущественные права лиц во время досудебного 
расследования и подлежат апелляционному пересмотру, решения о: 
1) применении меры пресечения в виде содержания под стражей или отказе в его 
применении, а также продлении срока или отказе в его продлении; 2) аресте 
имущества или отказе в нем; 3) временном доступе к вещам и документам, 
которым разрешено изъятие вещей и документов, удостоверяющих пользование 
правом на осуществление предпринимательской деятельности, или других, при 
отсутствии которых физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо 
лишаются возможности осуществлять свою деятельность; 4) отстранении от 
должности или отказе в нем. 

Аргументируется необходимость расширения перечня определений 
следственного судьи, которые могут быть обжалованы во время досудебного 
расследования. 

Сформулированы выводы и предложения по усовершенствованию 
действующего УПК Украины в контексте предмета исследования. 

Ключевые слова: принцип, собственность, право собственности, 
ограничения права собственности, принцип неприкосновенности права 
собственности, меры уголовного процессуального принуждения, жалоба, 
обжалование. 

 
SUMMARY 

 

Muzychenko O.V. Implementation of constitutional principle of inviolability 
of property rights under preliminary investigation. – On the rights of manuscript. 

The dissertation is for scientific degree of candidate of legal sciences, specialty 
12.00.09 – Criminal Procedure and Criminalistics; Forensics Examination; Operational-
Search Activity. – The Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. – Dnipro 2016. 

The dissertation deals with complex research of the principle of inviolability of 
property rights on the stage of preliminary investigation. Concept and characteristics of 
the principle of criminal proceedings are displayed. The legal nature of inviolability of 
property rights principle is studied. The analysis of international legal experience on 
ensuring inviolability of property rights is analysed. The place of the principle of 
inviolability of property rights in system of principles of criminal proceedings of 
Ukraine is determined. 

Classification of measures of criminal procedure compulsion that restrict the 
property rights of individuals during the preliminary investigation is improved. Basing 
on the effective legislation and doctrine of criminal proceedings, the procedural order of 
some activities of criminal procedure compulsion related to the restriction of property 
rights is disclosed. 

The essence of appeal of decisions, actions, omissions, which limit the ownership 
of an individual during the preliminary investigation, is disclosed. The conclusions and 
suggestions for improving the current Criminal Procedure Code of Ukraine in the 
context of the research subject are suggested. 

Keywords: principle, property, ownership, restriction of property rights, principle 
of inviolability of property rights, measures of criminal procedure compulsion, 
complaint, appeal. 


