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ТТЕЕММАА  №№  11..  Сутність і значення процесуальних рішень в кримінальному 

провадженні, їх класифікація 
 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

 Вступ 

 1. Кримінально-процесуальна форма та її значення для прийняття 

процесуальних рішень в кримінальному провадженні. 

 2. Характерні риси процесуальних рішень як актів застосування 

кримінального процесуального права. 

 3. Правові властивості кримінально-процесуальних рішень. Поняття 

законності, обґрунтованості та вмотивованості процесуального рішення. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: закріпити теоретичні знання щодо суб’єктів 

кримінально-процесуальної діяльності на різних стадіях кримінального 

процесу, а також з’ясувати найпроблемніші питання їх правового статусу. 

 

ВСТУП 

 

Процесуальна діяльність по кримінальному провадженні складається, 

значною мірою, з прийняття процесуальних рішень і проведення 

процесуальних дій та по суті має закінчуватися прийняттям остаточних 

процесуальних рішень по кримінальному провадженню. Саме в них 

уповноважений орган або посадова особа в межах своєї компетенції і в 

передбаченому законом порядку роблять висновок про встановлені фактичні 

обставини і на їх підставі, керуючись законом, дають відповіді на правові 

питання, що виникають по справі і виражають владне волевиявлення про дії, 

що витікають із встановлених обставин і приписів Кримінального 

процесуального кодексу України. 

 

 

 1. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА ФОРМА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ 

ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ РІШЕНЬ В 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
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Кримінально-процесуальна форма як встановлений законом 

процесуальний порядок розслідування, розгляду і вирішення кримінальних 

справ, має величезне значення для прийняття процесуальних рішень, 

оскільки вона визначає: підстави, умови і порядок провадження 

процесуальних дій; підстави, умови та процесуальний порядок прий-няття 

процесуальних рішень; види, зміст і форми процесуальних рішень, які 

можуть бути прийняті у кримінальному провадженні. 

Порушення кримінально-процесуальної форми тягне визнання 

процесуальних дій незаконними, а отримані докази – недопустимими (ст. 87 

КПК), а також скасування процесуальних рішень у кримінальній справі. 

Проте не всі порушення вимог кримінально-процесуальної форми, тягнуть 

скасування процесуального рішення у справі, а лише істотні, під яким 

розуміються такі порушення вимог закону, які перешкодили чи могли 

перешкодити суду ухвалити законний і обґрунтований вирок чи ухвалу (ст. 

412 КПК). 

Однією з вимог кримінально-процесуальної форми є письмове 

закріплення усіх процесуальних дій та прийнятих процесуальних рішень в 

певних процесуальних документах. 

 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

 

 

 Таким чином, дотримання кримінально-процесуальної форми є 

гарантією законності кримінального провадження та прийняття законних, об-

ґрунтованих і мотивованих процесуальних рішень. 

 

 

 2. ХАРАКТЕРНІ РИСИ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ РІШЕНЬ ЯК АКТІВ 

ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 
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Під процесуальними актами розуміються як окремі процесуальні дії, 

так і процесуальні документи, що складаються під час кримінального 

провадження. 

Процесуальна дія – це вольовий акт суб’єкта кримінального про-

вадження, який направлений на реалізацію його повноважень, прав та 

виконання обов’язків. Слід відмітити, що процесуальні дії можуть вчиняти як 

особи, які ведуть кримінальне провадження, так і інші суб’єкти 

кримінального процесу (наприклад, захисник, подаючи документи слідчому, 

заявляючи відвід тощо). 

Кожна з процесуальних дій має бути належним чином оформлена. Для 

владних процесуальних дій передбачено їх протоколювання, а також фіксація 

за допомогою технічних засобів (аудіо-, відеозапису). Для процесуальних дій 

учасників провадження це можуть бути різні клопотання, заяви тощо. 

Всі процесуальні документи у кримінальному провадженні поді-

ляються на два види: протоколи та процесуальні рішення. Протоколи 

процесуальних дій – це інформаційно-посвідчувальні акти, закріплюють факт 

проведення, зміст та результати певних процесуальних дій. Виділяють 

протоколи слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та 

інших процесуальних дій. Протоколи проце-суальних дій як різновиди 

документів розглядаються законом як одне з джерел доказів у кримінальному 

процесі (ч. 2 ст. 99 КПК). Процесуальні рішення – це прийняті у 

встановленому порядку акти, викладені у встановленій законом формі, 

спрямовані на настання певних юридичних наслідків. 

Діючий КПК дає визначення поняття «процесуальне рішення» – це всі 

рішення органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду 

(ст. 110 КПК). 

У теорії кримінального процесу існують різні визначення поняття 

кримінально-процесуального рішення в залежності від того, які ознаки (риси) 

цього поняття беруться авторами за основу визначення. 
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Так, П. А. Лупінська визначає рішення в кримінальному судочинстві як 

виражений у встановлену законом процесуальну форму правовий документ, в 

якому орган дізнання, слідчий, прокурор, суддя або суд в межах своєї 

компетенції в передбаченому законом порядку вказують, які фактичні 

обставини ними встановлені (чи не встановлені), і на основі цього дають 

відповіді на окремі правові питання або по справі в цілому, і виражає владне 

волевиявлення про дії, що витікають зі встановлених обставин і приписів 

закону, спрямованого на досягнення завдань кримінального судочинства. 

Н. А. Власова дотримується думки, що рішення – це владно-розпорядчі 

акти, що містять проміжні або остаточні висновки у справі і обов'язкові для 

виконання усіма підприємствами, установами, організаціями, посадовими 

особами і громадянами. На досудових стадіях дізнавач, слідчий, прокурор 

викладають свої рішення і висновки в постановах, поданнях, вказівках, 

окремих дорученнях, обвинувальному акту. 

А. Б. Ломідзе визначає процесуальне рішення як необхідний елемент 

процесуальної діяльності органу дізнання, слідчого, прокурора, суду (судді), 

суть якого полягає у виборі в межах своєї компетенції з визначених законом 

альтернативних мети і засобів, які витікають зі встановлених на момент 

прийняття рішення фактичних даних, виражають владне веління, спрямовані 

на здійснення завдань розслідування і, як правило, втілені у формі 

індивідуального правозастосовного акту. 

Аналіз існуючих думок та характерних рис процесуальних рішень, 

дозволило нам сформулювати власне визначення цього поняття.  

Кримінально-процесуальні рішення мають правовий характер, оскільки 

вони є індивідуальними актами застосування кримінальних та кримінально-

процесуальних норм, шляхом прийняття та виконання процесуальних рішень 

по кримінальній справі охороняються права та законні інтереси учасників 

кримінального провадження, а також забезпечується швидке, повне та 

неупереджене розслідування і судовий розгляд та правильне застосування 

кримінально-процесуального закону. 
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ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, процесуальні рішення – це правозастосовні акти владно-

розпорядчого характеру, виражені у встановленій законом формі, пов’язані з 

вирішенням правових питань, що виникають у процесі кримінального 

провадження та містять владні приписи щодо вчинення певних правових дій 

чи настання певних правових наслідків. 

 

 3. ПРАВОВІ ВЛАСТИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-

ПРОЦЕСУАЛЬНИХ РІШЕНЬ. ПОНЯТТЯ ЗАКОННОСТІ, 

ОБГРУНТОВАНОСТІ ТА ВМОТИВОВАНОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 

РІШЕННЯ 

 

Процесуальним рішенням як правозастосовним актам притаманні певні 

характерні риси (ознаки): рішення виносяться лише уповноваженими 

суб'єктами кримінального процесу, які реалізують свої владні повноваження 

в межах своєї компетенції; рішення виражають владний припис; рішення 

породжують, змінюють або припиняють кримінально-процесуальні 

відносини, рішення підтверджують існування або відсутність матеріально-

правових відносин; рішення виражаються у встановленій законом формі 

постанови, ухвали, обвинувального акту, вироку, тощо.  

Всі рішення, що приймаються в кримінальному процесі, повинні 

відповідати загальним для них правовим властивостям – бути законними, 

обґрунтованими і вмотивовані. Ці загальні властивості процесуальних рішень 

витікають з принципу законності в кримінальному судочинстві і природи 

процесуальних рішень як актів застосування права. 

Законність кожного рішення, що виносяться в кримінальному про-

вадженні, визначається такими рисами: 1) рішення має бути винесено 

своєчасно компетентною посадовою особою або органом; 2) винесенню 

рішення повинно передувати проведення відповідно до закону слідчих 

(розшукових) дії та інших процесуальних дій, які призводять до 
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встановлення обставин, на підставі оцінки яких може бути винесено рішення; 

3) при кваліфікації діяння має бути правильно застосовано матеріальний 

закон; 4) рішення має бути виражене у встановленій законом процесуальній 

формі, містити у собі необхідні реквізити. 

Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами 

матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, 

передбачених КПК (ч. 1 ст. 370). 

Процесуальна вимога обґрунтованості рішення по суті є проявом самої 

природи рішення як акту, що містить відповіді на правові питання, які 

виникли у справі та визначає дії, які мають бути здійснені у зв'язку зі 

встановленими фактичними обставинами. Оскільки кожне рішення 

приймається саме у зв'язку з певними фактичними обставинами, уся 

передуюча прийняттю рішення процесуальна діяльність і полягає у збиранні, 

перевірці і оцінці тих фактичних даних – доказів, на підставі яких 

приймаються певні рішення і які, власне, і обґрунтовують його. В основі 

кожного рішення повинні лежати встановлені у справі фактичні обставини, 

що свідчать про наявність підстав, з якими закон пов'язує можливість 

прийняття цього рішення. 

Таким чином, обґрунтованість рішення – це відповідність викладених 

в ньому висновків про фактичні обставини справи доказам, які є у справі і 

отримані в результаті діяльності по їх збиранню, перевірці і оцінці, що 

передувала прийняттю рішення. 

Обґрунтованими мають бути всі твердження, що містяться як в 

описовій, так і в резолютивній частині рішення. При цьому власне рішення, 

виражене в резолютивній частині, повинне витікати з обставин, визнаних 

встановленими і відображених в описовій (описово-мотивувальній) частині 

документу. 

Ч. 3 ст. 370 КПК вказує, що обґрунтованим є рішення, ухвалене судом 

на підставі об’єктивно з’ясованих обставин, які підтверджені доказами, 
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дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до 

ст. 94 КПК. 

Обґрунтованість рішення повинна знайти відображення в документі у 

вигляді мотивування рішення. Вимога винесення мотивованої постанови 

(ухвали), є в цілому ряду норм КПК (ст.ст. 220, 280, 370), хоча закон і не дає 

загального поняття мотивованого рішення. Проте ст. 370 КПК визначає 

поняття вмотивованості судового рішення – це рішення, в якому наведені 

належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення. 

Вмотивованість посилює обґрунтованість рішення, надає йому 

внутрішню і зовнішню переконливість, полегшує розуміння учасниками 

процесу суті прийнятого рішення і тим самим забезпечує реальне здійснення 

їх права на захист проти неправомірних рішень. 

Розглядаючи співвідношення обґрунтованості і вмотивованості 

рішення, слід мати на увазі, що, незважаючи на взаємозв'язок і вза-

ємообумовленість цих властивостей рішення, вказані поняття не можуть бути 

ототожнені. На думку О. Р. Михайленко, «вмотивованість – це посилання на 

докази, їх аналіз, відповідні роз'яснення». 

На нашу думку, вмотивованість це така властивість процесуального 

рішення, яка свідчить про аналіз усієї сукупності доводів (підстав) для 

прийняття рішення, приведення їх в таку систему, яка підтверджує і 

переконує у правильності прийнятого рішення. 

У літературі обґрунтовуються і інші властивості процесуальних 

рішень. Так, П. А. Лупінська стверджує, що рішення має бути справедливим. 

Студентам слід детальніше дослідити це питання і висловити свою думку. 

Одна з характеристик законності кримінально-процесуальних рішень 

це належний і компетентний суб’єкт їх прийняття. До них належать державні 

органи і посадові особи, які ведуть процес – суд, слідчий суддя, суддя, 

прокурор, слідчий, керівник органу досудового розслідування. На них 

покладається обов'язок провадження процесуальних дій щодо розслідування і 



 14 

вирішення кримінальних справ. Їх діяльність носить публічно-правовий 

характер. 

Ці суб'єкти зобов'язані: забезпечити в межах своєї компетенції завдань 

кримінального провадження; забезпечити права і законні інтереси осіб у 

кримінальному провадженні; забезпечувати повне, всебічне та неупереджене 

дослідження обставин кримінального правопорушення; виконувати обов'язок 

доказування у кримінальній справі. Для забезпечення вирішення завдань 

кримінального провадження ці суб'єкти користуються державно-владними 

повноваженнями, здійснюють провадження у справі і відповідають за його 

правильний хід і результат. Тільки вони мають право застосовувати норми 

права, заходи процесуального примусу відносно тих або інших осіб, 

виносити рішення по суті справи. Кожний з них діє в межах своїх 

повноважень, виконуючи покладені на них кримінально-процесуальні 

функції, вирішує в процесі як загальні, так і спеціальні завдання (тобто, 

завдання, властиві певному етапу кримінального провадження) і 

використовує для цього особливі процесуальні засоби. 

До всіх суб'єктів цієї групи пред'являється вимога незацікавленості в 

результаті справи, задля забезпечення прийняття законних та неупереджених 

процесуальних рішень. Інакше, за наявності ознак прямої, особистої або 

непрямої зацікавленості в результаті справи, такі особи підлягають відводу. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Всі рішення, що приймаються в кримінальному процесі, повинні 

відповідати загальним для них правовим властивостям – бути законними, 

обґрунтованими і вмотивовані. Ці загальні властивості процесуальних рішень 

витікають з принципу законності в кримінальному судочинстві і природи 

процесуальних рішень як актів застосування права. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ:  

 

 

Класифікація процесуальних рішень проводиться за різними під-

ставами. Так, за правовим значенням поділяються на основні та допоміжні; за 

суб’єктами прийняття виділяють процесуальні рішення слідчого, керівника 

органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, судді, суду; за 

особливістю набрання юридичної сили – рішення, що затверджуються 

прокурором, рішення, що потребують дозволу суду та рішення, що 

набирають чинності з моменту їх прийняття або після спливу строку їх 

оскарження; за функціональним призначенням – початкові, проміжні та 

підсумкові рішення; за порядком прийняття – одноособові та колегіальні; в 

залежності від стадій на якій приймаються – рішення, що приймаються в 

стадії досудового розслідування, підготовчого судового провадження і т. д.; 

за характером рішення поділяються на обов’язкові та факультативні; за 

формою вираження рішення оформлюють у вигляді постанови, ухвали, 

клопотання, обвинувального акту, вироку тощо. 
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ТТЕЕММАА  №№  22..  Механізм прийняття процесуальних рішень в кримінальному 

провадженні 
 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

 Вступ 

1. Поняття механізму прийняття кримінально-процесуальних рішень. Етапи 

(стадії) прийняття кримінально-процесуальних рішень. Характеристика 

першого етапу прийняття рішення – встановлення фактичних обставин 

справи.  

2. Характеристика другого етапу прийняття процесуального рішення – 

встановлення нормативної основи справи.  

3. Вибір та формулювання процесуального рішення, його процесуальне 

оформлення. Структура процесуального рішення.  
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: закріпити теоретичні знання щодо етапів (стадій) 

прийняття кримінально-процесуальних рішень а також вплив різних факторів 

на їх прийняття. 

ВСТУП 

 

Правозастосовний процес як особливий, самостійний багатоеле-

ментний механізм реалізації юридичних норм має свої власні етапи, 

закономірності, склад, форми, процедури і тому подібне. Застосування права 

завжди протікає як певний процес, який у своєму розвитку проходить 

декілька стадій. У науковій літературі прийнято виділяти процедурні і 

функціональні стадії застосування права. Процедурна стадія 

характеризується як процес застосування права із зовнішнього боку, як 

процес провадження по юридичній справі в цілому. У кримінальному 

провадженні існують вісім процедурних стадій застосування права. 
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Функціональні стадії характеризують процес застосування права з 

внутрішньої сторони, вони розглядають логіку або механізм застосування 

права. 

 

1. ПОНЯТТЯ МЕХАНІЗМУ ПРИЙНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-

ПРОЦЕСУАЛЬНИХ РІШЕНЬ. ЕТАПИ (СТАДІЇ) ПРИЙНЯТТЯ 

РІШЕНЬ. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРШОГО ЕТАПУ ПРИЙНЯТТЯ 

РІШЕННЯ – ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТИЧНИХ ОБСТАВИН СПРАВИ 

 

Аналіз механізму прийняття рішення в кримінальному провадженні 

має важливе теоретичне і практичне значення, оскільки допомагає глибше 

зрозуміти природу процесуальних рішень як актів застосування права, 

виявити загальні риси, властиві прийняттю всіх рішень, і особливості, 

характерні для прийняття деяких з них, а також показати шляхи і умови 

вибору найбільш доцільних, обґрунтованих і законних рішень. 

По суті прийняття рішення в кримінальному провадженні як 

правозастосовний акт полягає в тому, щоб встановити фактичні обставини 

справи, вибрати і проаналізувати норми права, встановити відповідність між 

нормативними умовами прийняття рішення та встановленими фактичними 

обставинами і вирішити справу у формі правозастосовного акту. 

Отже, перший етап прийняття рішення в кримінальному провадженні 

включає встановлення фактичних обставин справи. Цей етап 

здійснюється за допомогою доказування в кримінальному провадженні. 

Доказування фактичних обставин здійснюється за правилами, встановленими 

кримінально-процесуальним законом, що встановлює джерела доказів, що 

можуть бути використані для встановлення фактичних обставин справи (ст. 

84 КПК); властивості доказів (ст. 85-87 КПК); предмет доказування (ст. 91 

КПК); способи збирання доказів (ст. 93 КПК); правила оцінки доказів (ст. 94 

КПК) та інші правила збирання і перевірки інформації для встановлення 

фактичних обставин справи. 
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У більшості випадків закон встановлює, які фактичні обставини справи 

повинні бути встановленні для прийняття певних процесуальних рішень. 

Сукупність цих обставин, а точніше сукупність фактичних даних про ці 

обставини, складають фактичні підстави прийняття рішень у 

кримінальному провадженні. Зміст фактичних обставин, що підлягають 

встановленню є досить різним і залежить від конкретного рішення, яке 

необхідно прийняти. Іноді він відповідає кінцевій меті доказування по 

кримінальній справі (для винесення кінцевого рішення по справі, наприклад, 

вироку), іноді – локальному предмету доказування (наприклад, при винесенні 

ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття 

під варту), іноді – стосується процесу доказування (наприклад при прийнятті 

рішень про провадження слідчих (розшукових) дій), а іноді взагалі не 

стосується доказування по кримінальній справі (при прийнятті організаційно-

процесуальних рішень по справі, наприк-лад рішення про залучення 

захисника для участі у провадженні). 

У ході кримінального провадження виникає необхідність вирішувати 

деякі питання, для чого потрібно встановити певні обставини, зокрема, в 

зв'язку із здійсненням слідчим суддею функції судового контролю. Так, 

розгляд у суді клопотання слідчого про обрання до підозрюваного 

запобіжного заходу у вигляді взяття під варту потребує встановлення 

наявності відповідних підстав. Саме в зв'язку з формуванням в законодавстві 

функції судового контролю в науковій літературі набрало актуальності 

питання про обставини, які необхідно встановити на підставі доказів під час 

розгляду в суді скарг на дії та рішення слідчого, прокурора, клопотання про 

проведення процесуальних дій, що обмежують права громадян, тобто про 

існування особливого так званого «локального» предмету доказування6, який 

необхідно встановлювати при прийнятті певних процесуальних рішень. 

Проте діючий КПК не завжди чітко визначає обставини, що складають 

«локальний» предмет доказування і тому суттєве значення мають роз'яснення 
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Пленуму Верховного Суду України з питань застосування процесуального 

законодавства.  

КПК також встановлює способи встановлення фактичних підстав 

прийняття процесуальних рішень, основні з них наступні: проведення 

слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій; витребування і 

отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, 

документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів 

перевірок, подання предметів і документів учасниками провадження, а також 

будь-якими іншими особами; отримання інформації, предметів, документів 

при виконанні запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на 

території іноземної держави, а також у порядку перейняття кримінального 

переслідування чи в ході діяльності міжнародної слідчої групи; проведення 

оперативно-розшукових заходів; проведення інших процесуальних дій, 

передбачених цим Кодексом, які можуть встановити необхідні в справі 

фактичні дані. Проте іноді можливо і використання непроцесуальних засобів 

отримання інформації при встановленні фактичних обставин справи 

(наприклад, про використання інформації від сторонніх осіб для прийняття 

рішення про затримання підозрюваної особи). В будь-якому випадку 

суб’єкти прийняття рішень в кримінальному провадженні повинні 

встановлювати фактичні підстави лише за допомогою законних засобів. 

Суть окремих рішень, цілі, для яких вони виносяться, їх місце в усій 

системі судочинства, умови, при яких закон дозволяє приймати конкретні 

рішення, свідчать про відмінність у колі фактів, що мають бути встановлені 

по справі для прийняття певного рішення, і в ступені доведеності цих фактів. 

Коло фактів, необхідних і достатніх для прийняття рішень, в цілому 

визначається законом стосовно кожного виду рішення. Ці факти 

встановлюються в ході слідчих і інших процесуальних дій, об'єм яких 

слідчий, особа, яка проводить дізнання, прокурор чи суддя визначають 
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самостійно, виходячи з обставин справи і керуючись принципом всебічного, 

повного і неупередженого їх дослідження. 

Межі доказування обставин, що становлять фактичну основу 

прийняття рішення, залежать від конкретного рішення, яке необхідно 

прийняти і доказового значення тих або інших обставин. Питання про те, чи 

може обставина мати доказове значення для справи, чи повинне воно бути 

досліджене, вирішує стосовно конкретної справи також особа, яка веде 

кримінальне провадження. При цьому вона має керуватися вказівками закону 

і про предмет доказування, і про рівень доведеності обставин для прийняття 

конкретного рішення. 

При цьому очевидно, що кожна обставина, що має значення для 

справи, має бути доведена. Отже, для встановлення всіх обставин, як тих, що 

входять до предмету доказування, так і тих, що не входять, але мають 

значення для справи, має бути зібрана необхідна і достатня сукупність 

доказів. 

 Поняття доказів є одним з провідних та найважливіших увітчизняній 

процесуальній доктрині та правозастосовній практиці органів кримінальної 

юстиції. Таке поняття є легальним, воно закріплено в ч. 1 ст. 84 КПК 

України, де докази в кримінальному провадженні визначено як фактичні 

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

слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи 

відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального 

провадження та підлягають доказуванню. 

 Визначення поняття доказів містить посилання на властивості доказів, 

якими виступають їх належність та допустимість. Належними є докази, які 

прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що 

підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, 

які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність 

чи недостовірність,можливість чи неможливість використання інших доказів 

(ст. 85 КПК України). Докази визнаються належними, якщо їх можна вико-
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ристати для встановлення обставин, які складають предмет доказування, а 

саме: обставин, які являють кінцеву мету доказування (ст. 91 КПК України); 

доказові (проміжні) факти та допоміжні факти. Докази, на підставі яких 

з’ясовуються обставини, що складають локальний предмет доказування 

(наприклад, дані про наявність підстав для застосування запобіжного заходу), 

також є належними. Належними є і докази, які використовуються для 

знаходження інших доказів, а також докази, які були зібрані для перевірки 

версії, котра згодом не підтвердилася. Докази визнаються належними 

незалежно від того, підтверджують вони певні обставини, чи спростовують 

їх, тобто підтверджують причетність певної особи до вчинення злочину, чи 

свідчать про непричетність її до злочину. 

 Як докази можна використовувати тільки відомості, які отримані у 

порядку, встановленому КПК України. Цю властивість доказів називають 

допустимістю доказів. Недопустимими є докази, отримані внаслідок 

істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та 

законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті 

завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод 

людини. Невичерпний перелік діянь, які мають визнаватися судом істотними 

порушеннями прав людини і основоположних свобод, наведено в ч. 2 ст. 87 

КПК України. Недопустимий доказ не може бути використаний при при-

йнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при 

ухваленні судового рішення (ст. 86 КПК України). Докази повин-ні 

визнаватися судом недопустимими під час будь-якого судового розгляду, 

крім розгляду, якщо вирішується питання про відповідальність за вчинення 

зазначеного істотного порушення прав та свобод людини, внаслідок якого 

такі відомості були отримані. Суд вирішує питання допустимості доказів під 

час їх оцінки в нарадчій кімнаті під час ухвалення судового рішення. У разі 

встановлення очевидної недопустимості доказу під час судового розгляду суд 

визнає цей доказ недопустимим, що тягне за собою неможливість 
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дослідження такого доказу або припинення його дослідження в судовому 

засіданні, якщо таке дослідження було розпочате (89 КПК України). 

Судові рішення приймаються на підставі належних та допустимих 

доказів, а також доказів, які є достовірними. Достовірність – це відповідність 

доказу об’єктивній дійсності, його безсумнівність, обумовлені проведеним 

кримінально-процесуальним дослідженням. Висновок про достовірність 

окремого доказу можна зробити лише після дослідження всіх зібраних у 

провадженні доказів у їх системі. Перетворення імовірності на достовірність 

супроводжує процес доказування у справі. Сумніви в процесі побудови 

слідчих версій, збирання доказів виправдані з позиції всебічного, повного та 

об’єктивного встановлення обставин справи. Але використовуватися для 

прийняття процесуальних рішень повинні лише докази, достовірність яких 

після їх дослідження не викликає в суб’єктів доказування будь-яких сумнівів. 

Переконливість (сила, значення, значимість) доказу становить собою прояв 

достовірності через те, що остання є безсумнівністю доказу, яка не може бути 

непереконливою. Достовірність доказу прямо впливає на його здатність 

відображатися на формуванні внутрішнього переконання суб’єкта 

доказування. Достатність доказів у кримінальному провадженні є вимогою, 

що виражається в наявності такої системи належних, допустимих, 

достовірних доказів, яка отримана в результаті всебічного, повного й 

об’єктивного дослідження обставин кримінального провадження та всієї 

сукупності зібраних у ній доказів, і яка достовірно встановлює всі факти та 

обставини, що утворюють предмет доказування. Компонентами достатності 

є: логічна послідовність, однозначність висновків, погодженість і 

несуперечність доказів і встановлених обставин, стійкість знання 

(незмінність у разі виникнення сумнівів з приводу одного з доказів), повнота 

встановлених обставин предмета доказування, інваріантність (сталість змісту 

знання незалежно від його подальшого обґрунтування). 

Особливе місце на першому етапі прийняття рішення належить 

перевірці і оцінці доказів. Оскільки ніякі докази для суду, прокурора, 
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слідчого не мають наперед встановленої сили (ч. 2 ст. 94 КПК). Перевірка 

здійснюється способами, передбаченими для встановлення фактичних 

обставин справи (проведення процесуальних дій, тощо), а також шляхом 

аналізу доказів, зіставлення нових фактичних даних із вже наявними. Оцінка 

доказів проводиться за внутрішнім переконанням суб'єктів, які ведуть 

кримінальне провадження,заснованому на всебічному, повному і 

неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, 

керуючись законом. При характеристиці оцінки доказів слід виходити з того, 

що оцінка пов'язана з іншими елементами доказової діяльності (збиранням, 

перевіркою доказів) і супроводжує увесь процес доказування по справі, саме 

оцінка призводить до висновку про доведеність або недоведеність тих або 

інших фактів. 

Кримінально-процесуальний закон, вказуючи на обставини, що мають 

бути відомі особам, які приймають певне рішення, і шлях встановлення цих 

обставин, не вказує який рівень знань про обставини справи має бути 

досягнутий стосовно кожного рішення, чи досить вірогідного знання про ці 

обставини, або знання має бути істинним чи достовірним. 

В той же час в законі так чи інакше виражені деякі вимоги до рівня 

доведеності обставин, що складають фактичну основу рішення. Прийняття 

рішення у випадку досягнення цього рівня повинно забезпечувати 

своєчасність, законність і обґрунтованість рішення. Так, ст. 94 КПК 

встановлює, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд оцінюють сукупність 

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

відповідного процесуального рішення. Достатність фактичних підстав рішень 

у кримінальному провадженні – складне поняття, що визначається колом 

фактичних обставин справи, що підлягають встановленню на тому чи іншому 

етапі розслідування і розгляду справи та обумовлена відповідним рівнем 

знань про ці обставини, необхідних на цьому етапі процесу дляприйняття 

рішення. 
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Характер знань, досягнутих на певний момент провадження по справі 

має бути зіставлений з вимогами, які пред'являються законом до умов 

прийняття рішень, зокрема відносно предмета і меж дослідження. Важливо 

також враховувати місце, яке займає це рішення в системі всіх рішень у 

кримінальному провадженні та його процесуальне значення. З цих позицій 

потрібно вирішувати, чи може проведене дослідження бути визнано повним і 

чи дає досягнутий рівень знань про обставини справи право прийняти 

рішення, чи є достатніми отримані для цього дані по справі. 

Відмінність правових вимог щодо рівня доведеності фактичних підстав 

прийняття рішення добре видно, якщо порівняти підстави, необхідні для 

винесення рішення про повідомлення про підозру та для ухвалення 

обвинувального вироку. Ці рішення приймаються на різних етапах 

провадження по справі, що не може не відбитися на об'ємі і змісті даних, що 

є в розпорядженні особи, яка приймає рішення, оскільки характер 

пізнавальної діяльності, доказування як перехід від вірогідності до 

достовірності, звичайно, відбивається і на рішеннях, які приймаються в 

кримінальному провадженні. 

Законність рішення залежить від забезпечення його такою інфор-

мацією, яка в одних випадках створює «достатні підстави вважати», в інших 

після всебічної і повної перевірки служить підставою для істинного, 

достовірного висновку. Ці наявні в справі фактичні дані, перевірені і оцінені 

суб’єктами, які приймають рішення, складають підставу прийняття рішення, 

забезпечують його законність і обґрунтованість. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Викладене призводить до висновку, що рішення в кримінальному 

провадженні розрізняються як за колом обставин, які складають фактичну 

основу рішення, так і за рівнем знань про ці обставини, що має бути 

досягнутий на момент прийняття рішення. Для прийняття рішень по деяким 

процесуальним питанням, пов'язаних з визнанням наявності умов для 
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вчинення процесуальних дій, закон вважає достатнім вірогідне знання про 

факти, що мають місце або можуть настати.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДРУГОГО ЕТАПУ ПРИЙНЯТТЯ 

ПРОЦЕКСУАЛЬНОГО РІШЕННЯ – ВСТАНОВЛЕННЯ 

НОРМАТИВНОЇ ОСНОВИ СПРАВИ    

 

 Другий етап включає встановлення нормативної основи справи, 

тобто з'ясування правового значення фактичних обставин справи і 

встановлення відповідних правових підстав для прийняття процесуального 

рішення по справі. Цей етап також тісно переплітається з таким елементом 

доказування як оцінка доказів по справі (ст. 94 КПК). Наявні у 

розпорядженні суб'єктів прийняття рішень відомості про фактичні обставини 

справи зіставляються з нормативними умовами прийняття рішення і цілями, 

які мають бути досягнуті цим рішенням, в ході чого з'ясовується, чи 

встановлені всі передбачені КПК фактичні підстави прийняття рішення. 

Потім встановлюються нормативні підстави прийняття конкретного рішення 

шляхом аналізу і вибору відповідних процесуальних норм, що передбачають 

можливість або вимогу прийняття того чи іншого рішення. 

Діяльність суб'єктів, які приймають рішення на цьому етапі пов'язано з 

вибором норми, яка застосовується до цих фактичних обставин. Процес 

вибору норми, яка підлягає застосуванню в цій кримінально-процесуальній 

ситуації, може ускладнюватися залежно від того, як відображені в самій 

нормі випадки і умови, на які вона розрахована, чи є її гіпотеза абсолютно чи 

відносно визначеною. Через особливість предмета правового регулювання, 

більшість норм кримінально-процесуального права носять абсолютно 

визначений, імперативний характер. Завдання правозастосовувача в даному 

випадку полягає в тому, щоб точно, відповідно до закону, встановити 

фактичні обставини справи і вибрати ту норму, яка пропонує певний варіант 
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поведінки стосовно встановлених обставин, ознак, тобто, вирішити справу 

відповідно до приписів закону. 

 

 
 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

           На жаль, КПК рясніє оціночними і не завжди чітко визначеними 

нормами і категоріями, які, на перший погляд, розширюючи межі 

процесуальної самостійності суб’єктів кримінального провадження, в 

інформаційному плані не дають нічого – жодної точної вказівки на варіанти 

їх можливої поведінки, особливо необхідної на третій, завершальній стадії 

прийняття рішення, коли приймається остаточне рішення по справі. 

 

3. ВИБІР ТА ФОРМУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО  РІШЕННЯ, 

ЙОГО ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ. СТРУКТУРА 

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РІШЕННЯ. 

Третій етап прийняття рішень це безпосередньо акт правозастосування, 

тобто, вибір рішення, його формулювання і процесуальне оформлення.    

Цей етап заснований на встановлених фактичних обставинах справи і 

юридичних нормах, в яких компетентний орган дає відповіді на правові 

питання (у тому числі про наявність чи відсутність певних обставин) і 

виражає державно-владне веління (припис). У кримінально-процесуальних 

рішеннях це найчастіше розпорядження про виконання тих чи інших дій. 

     Більшість рішень, що приймаються в кримінальному провадженні, 

знаходять своє вираження у вказаній в законі формі – в постановах, ухвалах, 

обвинувальному акті, вироку тощо, а також в такій формі, як згода, 

затвердження прокурора. В основному КПК визначає і вимоги до форми та 

змісту рішення, зокрема, в якому документі рішення має бути виражене, 

яким вимогам цей документ повинен відповідати, які його реквізити. Загальні 

вимоги щодо змісту процесуальних рішень, зокрема, слідчого чи прокурора 
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містить ст. 110 КПК, які отримують деяку конкретизацію у відповідних 

спеціальних нормах КПК, що регламентують зміст та форму конкретних 

рішень. 

Слід особливо відмітити, що у ряді норм КПК не вказані види 

документів, які мають бути складені при прийнятті деяких рішень, хоча 

необхідність в складанні процесуальних актів безперечна. 

          Структура всіх рішень включає вступну, мотивувальну і резолютивну 

частини. Всі складові частини форми рішення перебувають в нерозривній 

єдності. В той же час, кожна з частин рішення несе певне смислове 

навантаження, виражає властивості рішення, його правову природу. 

   Зазвичай вступна частина процесуального рішення повинна містити 

наступні дані: назва рішення, місце і час її винесення, посада особи, що 

виносить рішення, її прізвище, ім’я, по батькові, номер кримінального 

провадження, в якій рішення виноситься, суб’єкти, які приймали участь при 

цьому тощо. 

        В мотивувальній частині процесуального рішення наводиться зміст 

обставин, які є підставами для прийняття певного рішення, відповідні мотиви 

та обґрунтування прийняття певного рішення. Загалом в ній має бути 

зазначено: фактичні підстави винесення певного рішення, тобто, які 

обставини по справі були встановлені (чи встановлено їх відсутність), чим 

вони підтверджуються та процесуальні підстави, тобто, яким процесуальним 

нормам відповідають встановлені фактичні обставини справи та на підставі 

яких норм приймається рішення. Крім того, іноді необхідно вказати дані про 

особу, щодо якої виноситься рішення, норми статей КК України тощо. 

            Резолютивна частина процесуального рішення повинна логічно 

випливати з мотивувальної частини і відповідати їй. Вона містить 

формулювання прийнятого конкретного рішення. Зокрема, в ній можуть бути 

зазначені дані про особу, щодо якої виноситься рішення, кваліфікація 

певного діяння за статтею КК України, подальші дії, місце проведення 

певних процесуальних дій на підставі цього рішення, хто має виконувати 
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рішення, порядок та строки доведення рішення до відома певних суб’єктів та 

його оскарження, тощо. Рішення виготовляється на офіційному бланку та 

підписується службовою особою, яка його прийняла. 

        КПК встановлює вимоги щодо структури та змісту таких актів, як 

постанова (ч. 5 ст. 110); повідомлення про підозру (ч. 1 ст. 277); клопотання 

прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності (ст. 287); 

обвинувальний акт (ч. 2 ст. 291); вирок (ст. 374); ухвали (ст. 372) та ін. 

        Форма рішення як документу знаходиться у нерозривному зв'язку з 

тими правовими і моральними вимогами, яким повинен відповідати зміст 

рішення для визнання його законним, обґрунтованим і мотивованим. У 

цьому сенсі можна сказати, що форма рішення є структурою змісту і в цій 

якості через форму рішення виражається його зміст. 

            Форма рішення є однією з рис, властивих процесуальній формі 

судочинства в цілому, а тому суворе дотримання передбаченої законом 

форми рішення є неодмінною умовою законності прийнятого рішення і в 

цілому кримінального провадження. Тому правильне оформлення рішення не 

може розглядатися як технічний момент, як просте дотримання передбачених 

законом формальностей. 

        Процесуальне спрощення при виконанні процесуальних дій або при 

винесенні постанов (ухвал) завдає серйозного збитку провадженню, оскільки 

може привести до спотворення висновків слідчого, судді і, відповідно, до 

слідчої чи судової помилки. Складання будь-яких процесуальних документів 

не можна розглядати, як це іноді буває на практиці, тільки як «оформлення 

матеріалів справи». Ігнорування необхідних реквізитів призводить до 

упущення істотних обставин справи, встановлених в ході попередньої 

діяльності слідчого, до неправильного застосування процесуального і матері-

ального закону, тощо. 

       Єдність змісту і форми рішення обумовлена тим, що вимога законності 

і обґрунтованості рішень відноситься в рівній мірі як до змісту рішення, так і 

до його форми. Законодавець пред'являє такі вимоги до змісту і форми 
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документів, які дають можливість судити, наскільки правильно вирішена вся 

справа або окреме правове питання, чи відповідає рішення обставинам 

справи (фактичній підставі) і правовим нормам (юридичній підставі). В 

цілому можна сказати, що форма рішення має відображати мету рішення, 

його фактичні і юридичні підстави, мотиви, які обумовили прийняття цього 

рішення. 

           Виділяючи стадії, які проходить процес прийняття процесуального 

рішення, слід зазначити деяку умовність такого поділу. На практиці 

застосування права являє собою безперервний процес звернення то до фактів, 

то до юридичних норм, який все більше поглиблюється, коли на основі 

аналізу норм виникає необхідність більш глибоко досліджувати фактичні 

обставини справи; аналіз же фактичних обставин примушує нас знову 

звернутися до норм, уточнити окремі юридичні питання і т. д. В той же час 

не лише можливо, але і необхідно розділяти правозастосовну діяльність на 

окремі етапи (стадії). Це дозволяє більш ґрунтовніше розглянути процес 

застосування права. 

             

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

            Таким чином, правильність процесуального рішення по суті, його 

законність, обґрунтованість і справедливість, значною мірою, залежать від 

дотримання закону як при встановленні фактичних обставин справи, 

нормативної основи справи, а також залежить від правильного вибору 

процесуального рішення і належного процесуального оформлення. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ:  

 

        Важливе місце в механізмі прийняття рішення займають реальна 

поведінка і властивості осіб, які виконують пев ні процесуальні функції. 
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Необхідно звернути увагу на детермінацію рішення, з одного боку, 

об'єктивними, правовими, соціально-психологічними умовами діяльності, а з 

іншої – індивідуальними якостями особи, яка приймає рішення (загальна і 

спеціальна освіта, досвід роботи, правосвідомість, правова культура, 

індивідуально-психологічні особливості). 

       Закон виконують конкретні особи, від їх знання закону, розуміння 

мети і завдань їх діяльності, їх професійного досвіду залежить й успішність 

виконання вимог і приписів закону. Тому дослідження механізму прийняття 

рішень в кримінальному провадженні повинне включати і вивчення впливу 

на правозастосовну діяльність таких факторів, як правосвідомість, соціально-

психологічні умови праці, а також особистих якостей осіб, необхідних для 

професії слідчого, прокурора, судді. 
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ТТЕЕММАА  №№  33..   Підстави та порядок прийняття процесуальних рішень в 

стадії досудового розслідування 
 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

Вступ 

1. Загальна характеристика стадії досудового розслідування. 

2. Види процесуальних рішень, що приймаються в стадії досудового 

розслідування. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: закріпити теоретичні знання щодо стадії досудового 

розслідування та процесуальних рішень, що на ній приймаються. 

 

ВСТУП 

 

Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами (ст. 124 

Конституції України). Проте законність, обґрунтованість і вмотивованість 

розгляду кримінального провадження в суді та його вирішення потребують 

великої і кваліфікованої підготовчої роботи. Тому за законом переважна 

більшість кримінальних проваджень повинна проходити стадію досудового 

розслідування. 

Успішне виконання завдань стадії досудового розслідування залежить 

не тільки від професійної майстерності працівників органів розслідування та 

оперативних підрозділів, але й законодавчого врегулювання їх діяльності. В 

свою чергу швидке і якісно проведене розслідування є дійовим засобом у 

боротьбі зі злочинністю, втіленням в життя принципу невідворотності 

покарання за скоєне. 

Адже тільки успішне завершення досудового розслідування є 

передумовою здійснення правосуддя, реалізації судом своїх виняткових 

повноважень щодо визнання особи винуватою чи невинуватою та 

можливості призначення їй покарання. 
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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Початок досудового розслідування. Слідчий, прокурор невідкладно, 

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

кримінальне правопорушення або самостійного виявлення ним з будь-якого 

джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

порушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань та розпочати розслідування, тобто досудове 

розслідування починається з моменту внесення інформації до реєстру. До 

внесення такої інформації здійснення досудового розслідування не 

допускається, за винятком проведення у невідкладних випадках огляду місця 

події. Слідчий, прокурор, інша службова, уповноважена на прийняття заяв і 

повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов’язані прийняти та 

зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийняття та реєстрації 

заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається. 

У відповідності до Положення про Єдиний реєстр досудових роз-

слідувань від 17.08.2012 р., формування Реєстру розпочинається із внесення 

до нього слідчим, прокурором відповідних відомостей про кримінальне 

правопорушення, зазначених в заяві чи повідомленні про його вчинення або 

виявлених ними самостійно з будь-якого джерела. Усні заяви заносяться 

слідчим або прокурором до протоколу, який підписується заявником. Особа, 

яка подає заяву чи повідомляє про кримінальне правопорушення під розпис 

попереджається про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве 

повідомлення, крім випадків надходження заяви, повідомлення поштою або 

іншими засобами зв’язку. Заява чи повідомлення про кримінальне пра-

вопорушення вважаються поданими з моменту попередження особи про 

кримінальну відповідальність (за виключенням випадків, коли таке 

попередження не можливо зробити з об’єктивних причин: надходження 

заяви, повідомлення поштою, іншим засобом зв’язку, непритомний стан 

заявника, відрядження тощо). 
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ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Досудове розслідування – стадія кримінального провадження, яка 

починається з моменту внесення відомостей про кримінальне 

правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується 

закриттям кримінального провадження або направленням до суду 

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності. 

 

2. ВИДИ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ РІШЕНЬ, ЩО ПРИЙМАЮТЬСЯ В 

СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

 Види процесуальних рішень, що приймаються в стадії досудового 

розслідування: 

1) рішення, направлені на збирання та перевірку доказів: 

 про провадження слідчих (розшукових) дій; 

 про провадження негласних слідчих (розшукових) дій; 

 інші процесуальні рішення, направлені на збирання та перевірку 

доказів. 

2) рішення, які визначають процесуальне становище учасників про-

цесу: 

 про затримання особи за підозрою у вчиненні кримінального 

правопорушення; 

 про визнання осіб потерпілими або про відмову у цьому; 

 про залучення захисника у порядку ст. 49 КПК для здійснення захисту 

за призначенням; 

 про залучення законних представників та ін. 

3) рішення про застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження: 

 про застосування запобіжних заходів; 
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 про зміну та скасування запобіжних заходів; 

 про застосування інших заходів забезпечення кримінального 

провадження; 

 рішення за результатами оскарження заходів забезпечення 

кримінального провадження. 

 

4) Рішення, направлені на рух кримінального провадження та вирі-

шення інших поточних питань у ході провадження: 

 

про прийняття кримінального провадження до свого провадження; 

• про об’єднання та виділення кримінальних проваджень; 

• про оголошення розшуку підозрюваного; 

• про вирішення заявлених відводів та клопотань; тощо. 

• про ознайомлення учасників провадження з матеріалами досудового 

розслідування та ін. 

5) рішення про зупинення досудового розслідування, про його від-

новлення та рішення за результатами оскарження постанови про зупинення 

досудового розслідування. 

6) рішення, якими закінчується досудове розслідування (підсумкові 

рішення досудового розслідування): 

 обвинувальний акт; 

 постанова про закриття кримінального провадження; 

 клопотання про застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру. 

 клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

 В залежності від характеру слідчої (розшукової) дії, зокрема від того, 

наскільки вона пов’язана з вторгненням у сферу інтересів особистості, 

організацій, установ, рішення про проведення слідчої (розшукової) дії 

знаходить своє відображення в наступних процесуальних формах: 1) 

складання слідчим, прокурором спеціального клопотання або постанови, в 
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якій містяться юридичні і фактичні підстави для проведення даної дії (обшук, 

ексгумація трупа і т. д.); наявність ухвали слідчого судді; 2) зазначення 

юридичних і фактичних підстав для проведення конкретної слідчої дії у 

вступній частині відповідного протоколу (огляд місця події, слідчий 

експеримент і т. д.); 3) наявність у протоколі вказівки лише на юридичні 

підстави для проведення слідчих дій (допити, пред’явлення для впізнання) і 

та обставина, що закон не вимагає при складанні протоколу цих дій 

посилання на фактичні підстави, ще не означає, що слідчий може їх 

проводити при відсутності цих підстав. Так, приймаючи рішення про допит 

свідка, слідчий повинен виходити з припущення, що ця особа може що-

небудь повідомити про обставини злочину, які підлягають доказуванню в 

даному кримінальному провадженні, а вирішуючи питання щодо 

пред’явлення для впізнання, слідчий виходить із наявності як об’єкта, що 

пред’являється для впізнання, так і особи, яка могла це здійснити. 

 До слідчих (розшукових) дій, які проводяться за ухвалою слідчого 

судді, відносяться: обшук (ст. 166, ч. 2 ст. 234 КПК); огляд житла чи іншого 

володіння особи (ч. 2 ст. 237); слідчий експеримент в житлі чи іншому 

володінні особи (ч. 5 ст. 240). До негласних слідчих і розшукових дій, які 

проводяться за ухвалою слідчого судді, віддносяться: втручання у приватне 

спілкування (ч. 1 ст. 258), що включає у себе: аудіо -, відеоконтроль особи; 

арешт, огляд і виїмка кореспонденції; зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж; зняття інформації з електронних інформаційних 

систем – крім випадків 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, обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого 

володіння особи (ч. 4 ст. 267), установлення місцезнаходження 

радіоелектронного засобу (ч. 2 ст. 268), спостереження за особою, річчю або 

місцем (ч. 2 ст. 269), аудіо-, відеоконтроль місця (ч. 2 ст. 270), негласне отри-

мання зразків, необхідних для порівняльного лослидження (ст. 274). Однак, у 
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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, негласна слідча 

(розшукова) дія може бути розпочата 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. 

До системи заходів забезпечення кримінального провадження 

відносяться: 

 виклик слідчим, прокурором; 

 судовий виклик; 

 привід; 

 накладення грошового стягнення; 

 тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 

 відсторонення від посади; 

 тимчасовий доступ до речей і документів; 

 тимчасове вилучення майна; 

 арешт майна; 

 затримання особи (у відповідності до ч. 2 ст. 176 КПК, його визначено 

як тимчасовий запобіжний захід); 

 запобіжні заходи: особисте зобов’язання; особиста порука; застава; 

домашній арешт; тримання під вартою. 

За загальним правилом, юридичною підставою застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження у досудовому розслідуванні є 

ухвала слідчого судді. У відповідності до ч. 4 ст. 176, запобіжні заходи 

застосовуються: під час досудового розслідування – слідчим суддею за 

клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням 
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прокурора, а під час судового провадження – судом за клопотанням 

прокурора. 

Виключенням із цього правила є можливість затримання особи без 

ухвали слідчого судді, суду (§ 2 глави 18 КПК); тимчасове вилучення майна 

під час здійснення затримання в порядку, визначеному ст. ст. 207 та 208 КПК 

(ст. 168 КПК); тимчасове вилучення документів, які посвідчують 

користування спеціальним правом, у законно затриманої особи (ст. 148). 

 Приводом для вирішення питання про застосування заходів забезпе-

чення кримінального провадження є клопотання; лише судовий виклик, 

привід та грошове стягнення можуть бути застосовані за ініціативою 

слідчого судді. Клопотання подається до місцевого суду, в межах терито-

ріальної 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 межах 

якого подається клопотання. КПК встановлює диференційовані вимоги щодо 

клопотань про застосування конкретних заходів забезпечення кримінального 

провадження: про здійснення приводу(ст. 141 КПК); про накладення 

грошового стягнення (ст. 145); про тимчасове обмеження у користуванні 

спеціальним правом (ст. 150); про відсторонення від посади (ст. 155); про 

тимчасовий доступ до речей і документів(ст. 160); про арешт майна (ст. 171); 

про застосування запобіжних заходів (ст. 184 КПК). 

Порядок розгляду відповідних клопотань регламентовано ст. ст. 142, 

146, 151, 156, 163, 172, 193 КПК. 

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні 

надати слідчому судді докази обставин, на які вонипосилаються. 

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя 

зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забез печення 

кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути 
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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; б) потреби 

досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і 

свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; в) може 

бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається 

із клопотанням. 

 Окремо слід зупинитися на розгляді клопотання про застосування 

запобіжних заходів. Копія клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується 

необхідність застосування запобіжного заходу, надається підозрюваному, 

обвинуваченому не пізніше ніж за три години до початку розгляду 

клопотання. Слідчий суддя після одержання клопотання про застосування 

запобіжного заходу до підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває на 

свободі, призначає дату судового засідання і здійснює судовий виклик. 

Клопотання розглядається слідчим суддею невідкладно, але не пізніше 

сімдесяти двох годин з моменту фактичного затримання під озрюваного або з 

моменту надходження до суду клопотання, якщо підозрюваний перебуває на 

свободі. 

За загальним правилом, розгляд клопотання про застосування 

запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюван-ого, його 

захисника. Виняток встановлено для випадків, коли прокурором, крім 

наявності підстав, передбачених ст. 177 КПК, буде доведено, що 

підозрюваний оголошений у міжнародний розшук. 

Слідчий суддя зобов’язаний роз’яснити підозрюваному його права: 

мати захисника; знати суть та підстави підозри; знати підстави його 

затримання; відмовитися давати пояснення, показання з приводу підозри; 
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давати пояснення щодо будь-яких обставин його затримання та тримання під 

вартою; досліджувати речові докази, документи, показання, на які 

посилається прокурор, та надавати речі, документи, показання інших осіб на 

спростування доводів прокурора; заявляти клопотання про виклик і допит 

свідків, показання яких можуть мати значення для вирішення питань цього 

розгляду. 

Слідчий суддя зобов’язаний вжити необхідних заходів для забез-

печення захисником підозрюваного, якщо останній заявив клопотання про 

залучення захисника, якщо участь захисника є обов’язковою або якщо 

слідчий суддя вирішить, що обставини кримінального провадження 

вимагають участі захисника. 

 За клопотанням сторін або за власною ініціативою слідчий суддя має 

право заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що 

мають значення для вирішення питання про застосування запобіжного 

заходу. 

Повідомлення про підозру. Повідомлення про підозру – це про-

цесуальна дія, яка полягає у складанні слідчим, прокурором і вручені ними 

або у порядку, передбаченому для вручення повідомлень, письмового 

документу про підозру у випадку затримання особи на місці вчинення 

кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення, 

обрання до особи одного з передбачених КПК запобіжних заходів або 

наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального 

правопорушення. 

До випадків повідомлення про підозру відносяться: 1) затримання 

особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо 

після його вчинення; 2) обрання до особи одного з запобіжних заходів; 3) 

наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального 

правопорушення. 

 Письмове повідомлення про підозру складається прокурором або 

слідчим за погодженням з прокурором. Воно має містити такі відомості: 1) 
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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. 

Підставами для зупинення досудового розслідування після по-

відомлення особі про підозру є наявність достатніх даних, що вказують на те, 

що: 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. До зупинення 

досудового розслідування слідчий зобов’язаний виконати всі слідчі 

(розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе, 

а також всі дії для встановлення місцезнаходження особи, якщо зупинити до-

судове розслідування необхідно у зв’язку з тим, що підозрюваний 

переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кри-

мінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме. Постанова про 

зупинення досудового розслідування виноситься прокурором або слідчим за 

погодженням з прокурором, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. Копія постанови надсилається стороні захисту, 

потерпілому, які мають право її оскаржити слідчому судді. 
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 Зупинене досудове розслідування відновлюється постановою слідчого, 

прокурора, якщо підстави для його зупинення перестали існувати 

(підозрюваний видужав, його місцезнаходження встановлено, завершено 

проведення процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва), а 

також у разі потреби проведення слідчих (розшукових) чи інших 

процесуальних дій; також у разі скасування слідчим суддею постанови про 

зупинення досудового розслідування. 

Підсумковими рішеннями стадії досудового розслідування є наступні: 

 1) постанова про закриття кримінального провадження 

 2) клопотання про звільнення особи від кримінальної відпові-

дальності; 

3) обвинувальний акт. Ч. 4 ст. 110 дає визначення обвинувального 

акта: обвинувальний акт є процесуальним рішенням, яким прокурор 

висуває обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення і яким 

завершується досудове розслідування. 

Обвинувальний акт складається слідчим, після чого затверджується 

прокурором; може бути складений прокурором, зокрема, якщо він не 

погодиться з обвинувальним актом, що був складений слідчим. 

 Детальні вимоги до обвинувального акту встановлено ст. 291 КПК. 

  

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Складання передбачених законом процесуальних документів - 

необхідна умова успішного проведення  досудового розслідування. 

При з’ясуванні сутності й значення процесуальних документів у 

кримінальному процесі необхідно враховувати вимогу закону про те, що в 

сфері кримінального провадження весь хід і результати проведення кожної 

процесуальної дії або ухваленого рішення щодо кримінального провадження 

письмово закріплюються (відображаються, фіксуються) у певних актах – 

процесуальних документах. До числа процесуальних дій відносять всі слідчі, 

судові й інші дії, передбачені законодавством України.  
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ:  

 

Досудове розслідування, як і інші стадії кримінального процесу, має 

самостійний характер, що обумовлено як специфічними завданнями, що 

ставляться перед цією частиною кримінального провадження, так і певними 

особливостями процесуальної форми. Однією з основних особливостей цієї 

стадії є те, що провадження в ній може відбуватися в двох формах: у формі 

дізнання та у формі досудового слідства. Тому в курсі кримінального 

процесу відводиться значна увага вивченню теми “Загальні положення 

досудового розслідування”, під якими розуміють систему встановлених 

Кримінальним процесуальним законом правових положень, що визначають 

процесуальний порядок провадження досудового розслідування. Загальними 

умовами вони є тому, що містять вимоги, які регламентують для всіх органів 

досудового слідства, співробітників інших підрозділів органів внутрішніх 

справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням 

податкового законодавства порядок проведення досудового розслідування 

кримінальних проваджень, від якого не можна відступати. 
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ТТЕЕММАА  №№  44..   Підстави та порядок прийняття рішень в стадії судового 

розгляду 
 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

Вступ 

1. Загальна характеристика стадії судового розгляду. Частини судового 

розгляду.  

2.  Поняття, значення та види вироків. Вимоги до вироків.  
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: закріпити теоретичні знання щодо стадії судового 

розгляду та видів рішень, які приймаються в стадії судового розгляду. 

 

ВСТУП 

 

Встановлюючи, що правосуддя здійснюється виключно судами, 

законодавець виходить із того, що правовий статус суду, його функції та 

суворо визначений порядок діяльності створюють такі переваги в 

забезпеченні правильного застосування правових норм і закріплення 

законності в країні, які не може мати жодна форма державної діяльності. 

Прикладом цього є кримінальний процес і його одна з основних стадій – 

провадження у суді першої інстанції.  

Необхідність точного і правильного додержання кримінального 

процесуального законодавства при здійсненні судового розгляду спрямовано 

на додержання встановлених законом процесуальних гарантій всіх учасників 

кримінального провадження. Це необхідно для забезпечення всебічного, 

повного й об’єктивного дослідження обставин в кримінальному провадженні, 

виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних 

правопорушень, постановлення законного, обґрунтованого та вмотивованого 

судового рішення. Іншими словами, чим більше суд і учасники судового 

розгляду звертатимуться до форми (тобто до встановленого законом порядку 

судового розгляду), тим менше можливість допустити судову помилку і 
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більше гарантій для забезпечення виконання завдань кримінального 

судочинства, що закріплені в ст. 2 КПК. 

 

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЇ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ. 

ЧАСТИНИ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ 

Судовий розгляд є центральною стадією кримінального провад-ження. 

Саме у цій стадії вирішується по суті обвинувачення. Основним завданням 

стадії судового розгляду є вирішення питання про винуватість чи 

невинуватість обвинуваченого (підсудного) і його покарання у випадку 

встановлення вини у вчиненні кримінального правопорушення. Судовий 

розгляд кримінальної справи складається з декількох частин. Він починається 

із підготовчої частини, яка має своїм призначенням перевірку можливості 

розгляду кримінальної справи в даному судовому засіданні і вжиття заходів 

із його підготовки та організації. Далі проводиться з’ясування обставин та 

переві-рка їх доказами (судове слідство), змістом якої є безпосереднє дослід-

ження доказів судом. Після цього слідують судові дебати, в ході яких 

учасники судового провадження обґрунтовують свої позиції у справі, а далі – 

останнє слово обвинуваченого (підсудного). Завершальною частиною 

судового розгляду є ухвалення та проголошення судового рішення. Судовий 

розгляд завершується прийняттям одного з наступних рішень: вирок, 

рішення про закриття кримінального провадження, рішення про застосування 

або незастосування примусових заходів медичного або виховного характеру. 

Межі судового розгляду. Судовий розгляд проводиться лише стосовно 

особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого 

обвинувачення відповідно до обвинувального акта, крім випадків, зміни 

обвинувачення або висунення додаткового обвинувачення. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Судовий розгляд у кримінальному провадженні (стадія кримінального 

процесу) – це встановлена законом система процесуальних дій суду та 
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учасників кримінального провадження, послідовне проведення яких 

спрямоване на всебічне, повне і об’єктивне дослідження матеріалів справ та 

постановляння законного, обґрунтованого та справедливого вироку. 

 

2.  ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ВИДИ ВИРОКІВ. ВИМОГИ ДО 

ВИРОКІВ.  
 

 

Вирок суду – це найважливіше рішення суду першої інстанції, 

постановлене в судовому засіданні з питання про винуватість чи не-

винуватість обвинуваченого та про призначення або не призначення йому 

покарання, тобто вирішення обвинувачення по суті. Вирок може вирішувати 

й інші питання, такі як про цивільний позов, речові докази тощо. Вирок 

постановлюється і проголошується судом від імені держави. 

Вирок суду може бути обвинувальний або виправдувальний. 

Якщо обвинувачений визнається винуватим у вчиненні кримінального 

правопорушення, суд ухвалює обвинувальний вирок іпризначає покарання, 

звільняє від покарання чи від його відбування або застосовує інші заходи, 

передбачені законом України прокримінальну відповідальність. 

Обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях і 

ухвалюється лише за умови доведення у ході судового розгляду винуватості 

особи у вчиненні кримінального правопорушення. Підставою для 

обвинувального вироку суду є така сукупність достовірних доказів, що 

отримані з додержанням законодавства, розглянуті в судовому засіданні та є 

достатніми для безспірного висновку про те, що подія кримінального 

правопорушення мала місце, наявні ознаки складу кримінального 

правопорушення, вчинив це діяння обвинувачений і його вина у вчиненні 

цього кримінального правопорушення доведена судом. 

Обвинувальні вироки залежно від того, які ними вирішується питання про 

покарання, поділяються на три види: 

 1) із призначенням покарання; 
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2) із звільненням від відбування покарання; 

3) із звільненням від покарання. 

Обвинувальний вирок з призначенням підсудному передбаченого 

кримінальним законом покарання постановлюється при відсутностіпідстав 

для звільнення від відбування покарання та підстав для звільнення від 

покарання. 

Законом регламентовано структуру та зміст вироку. Вирок суду 

складається зі вступної, мотивувальної та резолютивної частин(ст. 374 КПК 

України). 

У вступній частині вироку зазначаються: 1) дата та місце його 

ухвалення; 2) назва та склад суду, секретар судового засідання;3) 

найменування (номер) кримінального провадження; 4) прізвище, ім’я та по 

батькові обвинуваченого, рік, місяць і день його народження, місце 

народження і місце проживання, заняття, освіта, сімейний стан та інші 

відомості про особу обвинуваченого, що мають значення для справи; 5) закон 

України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне 

правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується особа; 6) сторони 

кримінального провадження та інші учасники судового провадження. 

Якщо особі пред’явлено декілька обвинувачень і деякі з них не 

доведені, то у резолютивній частині вироку зазначається, за якими з них 

обвинувачений виправданий, а за якими – засуджений.  

Якщо обвинувачений визнається винним, але звільняється від 

відбування покарання, суд зазначає про це в резолютивній частині вироку. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Закон визначає, що судове рішення, в тому числі вирок суду,повинно 

бути законним, обґрунтованим і вмотивованим (ч. 1 ст. 370 КПК України).  

          Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно знормами 

матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, 

передбачених КПК України. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ:  

 

Судовий розгляд у кримінальному провадженні - це встановлена 

законом система процесуальних дій суду та учасників судового розгляду, 

послідовне проведення яких спрямоване на всебічне, повне і об’єктивне 

дослідження матеріалів справи і постановляння законного, обґрунтованого та 

вмотивованого судового рішення. Судовий розгляд є центральною і 

найважливішою стадією кримінального процесу. Однак це не применшує 

значення попередніх стадій. Судовий розгляд не зводиться до перевірки 

матеріалів досудового розслідування. Він являє собою якісно нове 

дослідження обставин справи як за процесуального формою, так і за 

методами. 

До загальних положень судового розгляду слід відносити: незмінність 

складу суду при здійсненні судового розгляду, безперервність судового 

розгляду, рівність прав учасників судового розгляду, наслідки їх неявки до 

суду, межі судового розгляду та ін. 

Кримінально-процесуальний закон, практика і теорія виділяють 

декілька структурних елементів судового розгляду - частин, які об’єднують 

окремі процесуальні дії в певні групи з чітко окресленим змістом:1) 

підготовча частина судового засідання;2) судовий розгляд;3) судові дебати;4) 

останнє слово підсудного;5) постановляння і проголошення судового 

рішення. 

Кожна з цих частин має свої конкретні завдання. Проте, перебуваючи у 

взаємозв’язку і взаємообумовленості, вони в кінцевому рахунку своїм 

завданням мають прийняття правильного рішення в кримінальному 

провадженні. 

 

 


