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АНОТАЦІЯ 

Гасанов Р.Н. Здійснення повноважень прокурором в частині проведення 

слідчих (розшукових) дій. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – 

Класичний приватний університет, Одеський державний університет 

внутрішніх справ, Одеса, 2017. 

Зміст анотації. Дисертація є першим у вітчизняній науці комплексним 

дослідженням теоретичних, нормативно-правових та організаційних засад 

здійснення повноважень прокурором у частині проведення слідчих 

(розшукових) дій. За результатами дослідження з’ясовано сутність здійснення 

повноважень прокурором у частині проведення слідчих (розшукових) дій та 

розкрито його співвідношення з категорією «процесуальне керівництво 

досудовим розслідуванням». Надано авторське визначення поняття «здійснення 

повноважень прокурором у частині проведення слідчих (розшукових) дій» як 

складової процесуального керівництва досудовим розслідуванням, що 

першочергово пов’язується не з виконанням прокурором слідчих або 

організаційних функцій, а зумовлюється метою забезпечення додержання 

законів у зв’язку з проведенням слідчих (розшукових) дій. З’ясовано, що 

категорії «процесуальне керівництво досудовим розслідуванням» та 

«здійснення повноважень прокурором у частині проведення слідчих 

(розшукових) дій» співвідносяться як загальне і окреме.  

Обґрунтовано, що реалізація повноважень прокурором у частині 

проведення слідчих (розшукових) дій має наглядовий характер та охоплюється 

категорією «нагляд за додержанням законів», оскільки: процесуальне 

керівництво є формою нагляду за додержанням законів під час досудового 

розслідування; чинне законодавство України визначає прокуратуру як 

наглядову інстанцію, а не як орган досудового розслідування. 
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Розкрито завдання та повноваження прокурора в частині проведення 

слідчих (розшукових) дій. Обґрунтовано, що від їх реалізації залежить повнота 

отримання (збирання) і перевірки доказів у кримінальному провадженні, 

допустимість їх використання в процесі доказування, а також ступінь 

додержання прав і законних інтересів учасників кримінального провадження 

при проведенні слідчих (розшукових) дій.  

Визначено, що завданнями прокурора в частині проведення слідчих 

(розшукових) дій є: забезпечення своєчасного й оптимального з точки зору 

додержання законів проведення комплексу необхідних слідчих (розшукових) 

дій для швидкого, всебічного, повного та неупередженого досудового 

розслідування кримінальних правопорушень; охорона прав, свобод і законних 

інтересів учасників кримінального провадження під час проведення слідчих 

(розшукових) дій; запобігання порушенням закону при проведенні слідчих 

(розшукових) дій; виявлення, усунення порушень законів, допущених при 

проведенні слідчих (розшукових) дій; поновлення прав і законних інтересів 

учасників кримінального провадження, необґрунтовано порушених 

(обмежених) при проведенні слідчих (розшукових) дій. 

Висвітлено сучасний стан здійснення повноважень прокурором у частині 

проведення слідчих (розшукових) дій, визначених главою 20 Кримінального 

процесуального кодексу України. Виділені повноваження, що реалізуються 

прокурорами – процесуальними керівниками в найбільшому ступені. З’ясовано, 

які форми реалізації повноважень щодо безпосереднього проведення слідчих 

(розшукових) дій прокурори використовують найчастіше. Доведено, що 

здійснення прокурором слідчих повноважень несумісне з реалізацією функції 

нагляду за додержанням законів під час досудового розслідування, адже 

автоматично робить із прокурорів – процесуальних керівників суб’єктів 

розслідування та прямо впливає на їхню зацікавленість у результатах 

розслідування. Обґрунтовано, що особисте проведення прокурором слідчих 

(розшукових) дій негативно позначається на ефективності діяльності прокурора 

як у даному кримінальному провадженні, так і в інших, оскільки вимагає від 
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нього підготовки та організації у її проведенні, що є значним за фізичним 

обсягом роботи та часовими втратами.  

Піддається критиці думка про посилення повноважень прокурора щодо 

проведення слідчих (розшукових) дій та проведення розслідування. Доведено, 

що прокурор першочергово має спрямовувати свою увагу на забезпечення 

відповідності дій та рішень слідчого в частині проведення слідчих дій вимогам 

Кримінального процесуального кодексу України, дотримання при цьому прав, 

свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження. 

Виділено особливості здійснення повноважень прокурором у частині 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та форми реалізації таких 

повноважень. Доведено необхідність невідкладного розгляду прокурором 

клопотання слідчого до слідчого судді про проведення окремих негласних 

слідчих (розшукових) дій із метою його погодження або відмови в погодженні. 

Обґрунтовано, що прокуророві в разі необхідності доцільно забороняти або 

припиняти подальше проведення лише тих негласних слідчих (розшукових) 

дій, рішення про проведення яких він приймає самостійно, чи щодо яких він 

звертається до слідчого судді для їх погодження, чи які він погоджує 

самостійно.  

Доведено, що безпосереднє проведення переважної більшості негласних 

слідчих (розшукових) дій компетентними оперативними підрозділами викликає 

необхідність внести зміни до ст. 36 Кримінального процесуального кодексу 

України та передбачити можливість надання прокурором вказівок відповідним 

оперативним підрозділам щодо їх проведення. Акцентовано увагу на вагомій 

ролі прокурора у випадках проведення негласної слідчої (розшукової) дії до 

постановлення ухвали слідчого судді згідно із ч. 1 ст. 250 Кримінального 

процесуального кодексу України, а також при перевірці результатів проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій. Наголошено, що в регулярному наданні 

прокуророві результатів негласних слідчих (розшукових) дій (щоденного, 

щотижневого тощо звітування) немає необхідності, оскільки безперервний 

моніторинг динаміки діяльності особи, стосовно якої ці дії проводяться, та 
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обрання відповідної слідчої тактики є завданнями слідчого та не охоплюється 

виконанням наглядових функцій.  

З’ясовано специфіку здійснення повноважень прокурором у зв’язку з 

проведенням слідчих (розшукових) дій під час судового провадження. Розкрито 

роль прокурора в частині проведення слідчих (розшукових) дій під час 

судового провадження, що полягає у своєчасному поданні суду клопотання про 

їх проведення за наявності достатніх відомостей, що згідно зі ст. 223 

Кримінального процесуального кодексу України є підставами для проведення 

слідчих (розшукових) дій, а також у виконанні обов’язків, передбачених ч. 4 та 

6 ст. 333 Кримінального процесуального кодексу України.  

Наголошено, що змістовне навантаження положень ч. 3 і ч. 4 ст. 333 

Кримінального процесуального кодексу України передбачає, що прокурор має 

подавати суду клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій лише 

щодо тих обставин, які не можуть бути встановлені або перевірені судом 

безпосередньо під час судового розгляду. У зв’язку із цим піддається критиці 

існуюча практика задоволення клопотань прокурорів про проведення таких дій, 

що можуть бути виконані судом самостійно в межах «однойменних» судових 

дій. Акцентовано увагу на поширенні випадків, коли в ухвалі суду про 

доручення проведення слідчої (розшукової) дії всупереч ч. 5 ст. 333 

Кримінального процесуального кодексу України не зазначається, які саме 

слідчі (розшукові) дії необхідно провести, замість чого вказується мета їх 

проведення. 

Визначено особливості здійснення повноважень прокурором у частині 

проведення слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування 

кримінальних проступків. Доведено, що прокурор має здійснювати нагляд за 

додержанням законів під час проведення досудового розслідування як у формі 

досудового слідства, так і дізнання. Визначено перспективи досудового 

розслідування кримінальних проступків у майбутньому та основні ризики 

порушення законів, що можуть мати місце у зв’язку з проведенням слідчих дій. 

Наголошено, що на сьогодні КПК України не передбачає можливості змінити 
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кримінально-правову кваліфікацію, якщо кримінальне провадження відкрито за 

фактом учинення кримінального правопорушення і особа, яка його вчинила, не 

встановлена. Це положення піддається критиці, оскільки кримінальне 

провадження може бути «умисно» розпочате за більш «тяжкою» кримінально-

правовою кваліфікацією з метою використання всього арсеналу кримінальних 

процесуальних засобів, унаслідок чого виникає загроза порушення прав, свобод 

та законних інтересів учасників кримінального провадження.  

Доведено, що прокурор по кримінальних провадженнях, пов’язаних з 

учиненням кримінальних проступків, має запобігати необґрунтованому 

застосуванню слідчим певних процесуальних засобів та проведенню окремих 

слідчих (розшукових) дій, які не є адекватними тяжкості кримінальних 

правопорушень. 

Запропоновано напрями вдосконалення здійснення повноважень 

прокурором при проведенні слідчих (розшукових) дій. Розглянуто проблемні 

питання здійснення повноважень прокурором у частині проведення слідчих 

(розшукових) дій, що є характерним для всіх етапів досудового розслідування, 

адже ризик неналежного додержання законів існує як на його початку, так і при 

вирішенні питання про повідомлення особі про підозру та про закінчення 

кримінального провадження. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення 

чинного законодавства шляхом узгодження положень ст. 131-1 Конституції 

України,  ст. 36 Кримінального процесуального кодексу України та ст. 2 Закону 

України «Про прокуратуру», внесення змін та доповнень до чинних 

нормативно-правових актів, зокрема п. 5 ч. 1 ст. 36, ч. 3 ст. 246, ст. 300 

Кримінального процесуального кодексу України.  

Ключові слова: прокурор, кримінальне провадження, процесуальне 

керівництво досудовим розслідуванням, слідчі (розшукові) дії, дізнання. 
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ABSTRACT 

Hasanov R.N. Implementation of the prosecutor’s authority so far as relevant  

conducting of investigative (search) actions. - Qualifying scientific work on the rights 

of manuscript. 

 

Thesis for the degree of Candidate of Law (Doctor of Philosophy) in specialty 

12.00.09 - Criminal Procedure and Criminology; Forensic Examination; Operative-

Investigative Activity. - Private Private University, Odesa State University of Internal 

Affairs, Odesa, 2017. 

ABSTRACT CONTENT. The thesis is the first in the national science a 

complex research of theoretical, regulatory, and organizational principles of  

implementation of the prosecutor’s authority so far as relevant conducting 

investigative (search) actions.  According to the results of the study, the essence of 

implementation of the prosecutor’s authority so far as relevant  conducting 

investigative (search) actions was clarified and its relation with the category 

"procedural guidance of pre-trial investigation" was revealed. The author's definition 

of the concept of " implementation of the prosecutor’s authority so far as relevant  

conducting investigative (search) actions" is provided as an integral part of the 

procedural guidance of  pre-trial investigation, which is not primarily connected with 

the implementation of investigative or organizational functions by the prosecutor, but 

it is determined by the purpose of ensuring compliance with laws in connection with 

the conducting  investigative (search) actions. It was clarified that the categories of 

"procedural guidance of pre-trial investigation" and "implementation of the 

prosecutor’s authority so far as relevant  conducting  investigation (search) actions" 

are correlated generally and separately. 

It is substantiated that the implementation of the prosecutor’s authority so far 

as relevant  conducting investigative (search) actions is supervisory and it is covered 

by the category of "supervision over laws’ observance", whereas: procedural 

management is a form of supervision over observance of laws during pre-trial 

investigation; the current legislation of Ukraine defines the prosecutor's office as a 
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supervisory authority, not as a pre-trial investigation body. 

The tasks and authorities of a prosecutor so far as relevant  conducting of 

investigative (search) actions are disclosed. It is substantiated that the completeness 

of obtaining (compilation) and verifying evidence in criminal proceedings, the 

admissibility of their using during proof,  the observance level of the rights and 

legitimate interests of participants in criminal proceedings during  carrying out 

investigative (search) actions depends on their implementation. 

It has been determined that  the prosecutor's tasks in conducting investigative 

(search) actions are: ensuring timely and optimal observance of the laws of carrying 

out the complex of necessary investigative (search) actions for prompt, 

comprehensive, full and impartial pre-trial investigation of criminal offenses; 

protection of rights, freedoms and legitimate interests of participants in criminal 

proceedings during investigative (search) actions; prevention of violation of the law 

during investigative (search) actions; detection, elimination of violations of laws 

committed during investigative (search) actions; renewal of rights and legitimate 

interests of participants in criminal proceedings unreasonably violated (restricted) 

during conducting investigative (search) actions. 

The current state of implementation of the prosecutor’s authority so far as 

relevant  conducting investigative (search) actions, determined  by the Chapter 20 of 

the Criminal Procedural Code of Ukraine, is highlighted. It is dedicated the authority 

which is realized by prosecutors-procedural principals at the highest degree. It was 

found out what forms of authorities’ realization on direct conducting investigative 

(searches) actions are used by public prosecutors most often. It is proved that the 

prosecutor's execution of investigative powers is incompatible with the 

implementation of the law enforcement oversight function during pre-trial 

investigation, since it automatically makes the prosecutors-procedural principals of 

the investigative entities and directly affects their interest on investigation results. It 

is grounded that the prosecutor's personal conduct of investigative (search) actions 

negatively affects the efficiency of the prosecutor's activity both in this criminal 

proceeding and in others, as it  requires training and organization in its conducting 
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that is significant in terms of the physical volume of work and time losses. 

It is criticized the idea of strengthening of the prosecutor’s authority  in 

conducting investigative (search) actions and investigation. It is proved that the 

public prosecutor should focus first and foremost on ensuring compliance of the 

investigator's actions and decisions in the part of conducting investigative actions 

with the requirements of the Criminal Procedure Code of Ukraine, while observing 

the rights, freedoms and legitimate interests of the participants in criminal 

proceedings. 

The peculiarities of implementation of the prosecutor’s authority so far as 

relevant  conducting secret investigative (search)  actions and forms of realization of 

such authorities are highlighted. It is proved the necessity of urgent consideration by 

the prosecutor of the investigator’ petition to the investigating judge on the conduct 

of certain secret investigative actions in order to agree or refuse them. It is 

substantiated that a prosecutor prohibits or intermits the further conduct of only those 

secret investigative (searches) actions, on which a prosecutor takes a decision on 

his/her own, or he/she appeals to an investigating judge for their approval, or he/she 

agrees independently 

It is proved that direct conducting of the overwhelming majority of secret 

investigative (search) actions by competent operational units causes the necessity to 

make changes into Art. 36 of the Criminal Procedural Code of Ukraine and provide 

for the possibility of prosecutor providing with instructions to the relevant operational 

units regarding their conduct. The attention is paid to the important role of a 

prosecutor in cases of conducting an unconscientious investigative (search) action to 

an  investigating judge’ clause according to  the p. 1 of Art. 250 of the Criminal 

Procedural Code of Ukraine, as well as during verifying the results of conducting 

tacit investigative actions. It is stressed that the regular provision of secret 

(investigative) actions’ results (daily, weekly, etc.) to a prosecutor is not necessary, 

whereas continuous monitoring of the dynamics of a person’s activity against whom 

these actions are being carried out and the appropriate investigative tactics’ random is 

an investigator’s tasks and it is not covered by the supervision functions. 
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The specifics of implementation of the prosecutor’s authority so far as relevant  

conducting investigative (search) actions during the court proceedings have been 

clarified. The prosecutor’s role in investigative actions during the court proceedings 

is revealed, which consists in timely submission of a petition for a court to hold their 

in the presence of sufficient information that, according to Art. 223 of the Criminal 

Procedural Code of Ukraine is the basis for conducting investigative (search) actions, 

as well as in the performance of duties provided  by  the p. 4 and p.6 of Art. 333 of 

the Criminal Procedural Code of Ukraine. 

It is stressed that the content load of the provisions of p. 3 and p.4 of Art. 333 of 

the Criminal Procedural Code of Ukraine provides that the prosecutor must apply to 

the court for conducting investigative (search) actions only in those circumstances 

which can not be established or verified by the court directly during the trial. In this 

regard, the current practice of satisfying the prosecutors' requests for such actions, 

which can be executed by the court independently within the "same names" of court 

actions, is criticized. The attention is focused on the spread of cases in which a court 

order to instruct an investigative  action contrary to the p. 5 of Art. 333 of the 

Criminal Procedural Code of Ukraine does not specify which investigative (search) 

actions are to be carried out, instead of which the purpose of their conduct is 

indicated. 

The peculiarities of implementation of the prosecutor’s authority so far as relevant  

conducting investigative (search) actions during pre-trial investigation of criminal 

misdemeanors are determined. It is proved that the prosecutor should oversee the 

observance of laws during the pre-trial investigation, both in the form of pre-trial 

investigation and inquest. The prospects of pre-trial investigation of criminal 

misconduct in the future and the main risks of violation of laws that may occur in 

connection with conducting investigative actions are determined. It is stressed  that  

today the CPC of Ukraine does not provide  the possibility of changing the criminal-

law qualification, if  the criminal proceedings are revealed on the fact of committing 

a criminal offense and a person committed it, is not established. This provision is 

criticized, since criminal proceedings may be "deliberately" initiated for a more 
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"serious" criminal-law qualification in order to use the whole arsenal of criminal 

procedural means, resulting in a threat of violation of the rights, freedoms and 

legitimate interests of participants in criminal proceedings. 

It is proved that a prosecutor on criminal proceedings related to the commission 

of  criminal  offenses  should  prevent the unjustified application by an  investigator 

of certain procedural means and the conduct of separate investigative (search) actions 

that are not adequate to the severity of criminal offenses. 

Areas of improvement of implementation of the prosecutor’s authority so far as 

relevant  conducting investigative (search) actions are offered. The problematic issues 

of of implementation of the prosecutor’s authority so far as relevant  conducting 

investigative (search) actions which are characteristic for all stages of pre-trial 

investigation, are considered, since the risk of improper observance of the laws exists 

both at the beginning of the case and in the decision of the question of notification to 

the person of suspicion and the termination of criminal proceedings. Improvement 

proposals of the current legislation are formulated by harmonizing the provisions of 

Art. 131-1 of the Constitution of Ukraine, Art. 36 of the Criminal Procedure Code of 

Ukraine and Art. 2 of the Law of Ukraine "On the Prosecutor's Office", making 

amendments and additions to the current normative legal acts, in particular paragraph 

5 of p. 1 of Art. 36, p. 3 of Art. 246, Art. 300 of the Criminal Procedure Code of 

Ukraine. 

Key words: prosecutor, criminal proceedings, procedural guidance of pre-trial 

investigation, investigative (search) actions, inquiry. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Останніми роками в Україні 

відбувається кардинальне реформування багатьох сфер суспільного життя, 

також і галузі кримінального судочинства. Серед новел кримінального 

процесуального законодавства слід виділити інститут процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням, що передбачає здійснення прокурором 

повноважень у частині проведення слідчих (розшукових) дій. Саме при 

проведенні слідчих (розшукових) дій найчастіше трапляються випадки 

недотримання вимог кримінального процесуального закону, які призводять до 

порушення прав та законних інтересів учасників кримінального судочинства, 

підривають авторитет кримінального правосуддя, спричиняють невиконання 

завдань кримінального провадження. Необхідність вивчення питань здійснення 

прокурором повноважень у частині проведення слідчих (розшукових) дій 

зумовлена і недостатнім рівнем правового регулювання, що пов’язано, зокрема, 

і з неналежним науково-теоретичним обґрунтуванням і розробленням 

досліджуваних проблем у науці кримінального процесу. 

Аналіз статистичних даних свідчить про високу активність прокурорів 

щодо здійснення повноважень у частині проведення слідчих (розшукових) дій 

та значний обсяг виконуваних ними завдань. Так прокурорами в 2013 р. у 

цілому по Україні було погоджено 64,2 тис. клопотань слідчих про проведення 

обшуків (або особисто внесено до суду таких клопотань), у 2014 р. – 67 тис. 

клопотань, у 2015 р. – 75,2 тис. клопотань, у 2016 р. – 94,7 тис. клопотань, за 6 

місяців 2017 р. – 48,2 тис. клопотань. За 2016 р. прокурорами було розглянуто 

53051 клопотання слідчих про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, 

із них по 1954 відмовлено в задоволенні, прокурорами особисто внесено до 

суду 10173 такі клопотання, самостійно прийнято 4127 рішень про проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій, що не потребують дозволу слідчого судді. 

До того ж у 2016 р. прокурорами прийнято 12938 рішень про розсекречення 
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матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, прийнято 2556 рішень про 

припинення подальшого проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

Про необхідність наукового розроблення проблем здійснення 

повноважень прокурором у частині проведення слідчих (розшукових) дій 

свідчать результати анкетування працівників органів досудового розслідування 

Національної поліції, 85 % яких уважають, що діяльність прокурорів за 

зазначеним напрямом потребує вдосконалення. При цьому 39,7 % оцінюють її 

сучасний стан (за 5-бальною шкалою) як задовільний, 13,2 % як незадовільний, 

15 % як вкрай незадовільний. 

У науковій літературі питання здійснення повноважень прокурором під 

час досудового розслідування висвітлювалися в працях таких відомих учених: 

С.А. Альперт, Ю.П. Аленін, В.М. Бабкова, Є.М. Блажівський, В.І. Бояров, 

Т.В. Варфоломеєва, А.Ф. Волобуєв, В.Г. Гончаренко, І.В. Гора, 

Ю.М. Грошевий, В.В. Долежан, В.А. Колесник, М.В. Косюта, О.М. Ларін, 

В.І. Малюга, В.Т. Маляренко, І.Є. Марочкін, О.Р. Михайленко, М.І. Мичко, 

М.М. Михеєнко, В.В. Назаров, В.Т. Hop, М.В. Руденко, М.А. Погорецький, 

В.М. Савицький, О.В. Сапін, Г.П. Середа, М.І. Смирнов, А.В. Столітній, 

В.В. Сухонос, О.Ю. Татаров, В.Я. Тацій, О.М. Толочко, В.М. Юрчишин, 

О.В. Копіца, Ю.Н. Коробко, А.В. Холостенко, О.О. Цимбалістенко, 

М.В. Чорноусько, О.О. Шпак, Н.І. Щегель та ін. Варто зауважити, що в наявних 

наукових роботах питання здійснення повноважень прокурором розглядалися 

або ж за КПК 1960 р., або ж мали загальний характер і стосувалися досудового 

розслідування в цілому. Безпосередньо проблеми здійснення повноважень 

прокурором у частині проведення слідчих (розшукових) дій лише 

фрагментарно викладені в дисертаціях В.М. Юрчишина («Функції прокурора у 

досудовому розслідуванні: теорія та практика», 2016), Ю.Н. Коробка 

(«Процесуальні повноваження прокурора у досудовому кримінальному 

провадженні», 2016), М.В. Чорноусько («Здійснення прокурором 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням», 2017). 
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Отже, на сьогодні комплексне наукове розроблення теоретичних, 

правових та організаційних питань здійснення повноважень прокурором у 

частині проведення слідчих (розшукових) дій є актуальним та своєчасним.  

Мета і завдання дослідження відповідно до предмета та об’єкта 

дослідження. Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу 

чинного законодавства, положень теорії кримінального процесу, 

криміналістики, узагальнень практики діяльності органів прокуратури, органів 

досудового розслідування визначити сучасний стан здійснення повноважень 

прокурором у частині проведення слідчих (розшукових) дій, розробити 

напрями вдосконалення цієї діяльності. 

Ця мета конкретизується такими завданнями: 

- на підставі аналізу положень чинних нормативно-правових актів, 

положень теорії з’ясувати сутність здійснення повноважень прокурором у 

частині проведення слідчих (розшукових) дій та його співвідношення з 

категорією «процесуальне керівництво досудовим розслідуванням»; 

- розкрити завдання та повноваження прокурора в частині проведення 

слідчих (розшукових) дій; 

- висвітлити сучасний стан здійснення повноважень прокурором у частині 

проведення слідчих (розшукових) дій, визначених главою 20 Кримінального 

процесуального кодексу України; 

- виділити особливості здійснення повноважень прокурором у частині 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій; 

- з’ясувати специфіку здійснення повноважень прокурором у зв’язку з 

проведенням слідчих (розшукових) дій під час судового провадження; 

- визначити особливості здійснення повноважень прокурором у частині 

проведення слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування 

кримінальних проступків; 

- запропонувати напрями вдосконалення здійснення повноважень 

прокурором при проведенні слідчих (розшукових) дій. 
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Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у зв’язку зі 

здійсненням повноважень прокурором у частині проведення слідчих 

(розшукових) дій. 

Предметом дослідження є здійснення повноважень прокурором у частині 

проведення слідчих (розшукових) дій. 

Методи дослідження. У процесі дослідження застосовувалися наукові 

методи пізнання, зокрема: діалектичний – як загальний метод наукового 

пізнання дійсності, відповідно до якого всі явища досліджуються в їх 

взаємозв’язку. Він дозволив визначити здійснення повноважень прокурором у 

частині проведення слідчих (розшукових) дій як окрему підсистему в загальній 

структурі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, що, у свою 

чергу, є складовою кримінальної процесуальної діяльності органів прокуратури 

та частиною правоохоронної функції держави (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 2.2); 

порівняльно-правовий, за допомогою якого зіставлялися наявні теоретичні 

підходи щодо визначення й обґрунтування сутності здійснення повноважень 

прокурором у частині проведення слідчих (розшукових) дій, його 

співвідношення з процесуальним керівництвом досудовим розслідуванням, а 

також зіставлялися положення чинного нормативно-правового регулювання 

(підрозділи 1.1, 1.2); системно-структурний, застосування якого дало змогу 

визначити роль та місце прокурора при проведенні слідчих (розшукових) дій, 

визначених главою 20 КПК України, також і за дорученням суду та в ході 

дізнання, негласних слідчих (розшукових) дій (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 

3.1, 3.2); аналіз та синтез – для розкладання повноважень прокурора при 

проведенні слідчих (розшукових) дій на складові елементи, з’ясування зв’язків 

між одержаними при аналізі частинами, поєднання їх в єдине ціле та 

визначення структури предмета (підрозділи 1.2, 2.1, 2.2, 2.3); програмно-

цільовий – для прогнозування на підставі теоретичних розробок шляхів 

розвитку здійснення повноважень прокурором у досудовому розслідуванні 

кримінальних проступків (підрозділ 3.1); статистичний – для аналізу і 
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зіставлення кількісних та інших даних щодо виконання прокурором своїх 

повноважень при проведенні слідчих (розшукових) дій (підрозділи 1.1, 2.1, 2.2, 

2.3, 3.2); метод експертного оцінювання, за допомогою якого в процесі 

інтерв’ювання узагальнювалися думки та бачення працівників органів 

досудового розслідування щодо вдосконалення діяльності прокурора у зв’язку з 

проведенням слідчих (розшукових) дій (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2). 

Прикладна частина дослідження виконана із застосуванням методів 

опитування, спостереження, аналізу документів та емпіричного матеріалу.  

Емпіричну базу дисертації складають дані статистичної звітності 

Генеральної прокуратури України за 2012–2017 рр., результати узагальнення 

судової та слідчої практики, судові рішення, розміщені в Єдиному державному 

реєстрі судових рішень, матеріали 124 кримінальних проваджень, зведені 

відомості, одержані в результаті анкетування 264 працівників органів 

досудового розслідування НП та прокурорів – процесуальних керівників, 

експертного опитування 42 досвідчених слідчих, а також особистий досвід 

роботи дисертанта в органах судової влади. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертація 

є першим в Україні комплексним монографічним дослідженням теоретичних, 

нормативно-правових та організаційних засад здійснення повноважень 

прокурором у частині проведення слідчих (розшукових) дій. Це дозволило 

автору сформулювати низку наукових положень, висновків і пропозицій: 

а) уперше: 

- надано авторське визначення поняття «здійснення повноважень 

прокурором у частині проведення слідчих (розшукових) дій» як складовій 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням, що першочергово 

пов’язується не з виконанням прокурором слідчих або організаційних функцій, 

а зумовлюється метою забезпечення додержання законів у зв’язку з 

проведенням слідчих (розшукових) дій; розкрито співвідношення категорій 

«процесуальне керівництво досудовим розслідуванням» та «здійснення 
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повноважень прокурором у частині проведення слідчих (розшукових) дій», що 

співвідносяться між собою як загальне і окреме; 

- розкрито роль прокурора в частині проведення слідчих (розшукових) дій 

під час судового провадження, що полягає у своєчасному поданні суду 

клопотання про їх проведення за наявності достатніх відомостей, що згідно зі 

ст. 223 КПК України є підставами для проведення слідчих (розшукових) дій, а 

також у виконанні обов’язків, передбачених ч. 4 та 6 ст. 333 КПК України; 

б) удосконалено: 

- окремі теоретичні положення щодо завдань та повноважень прокурора в 

частині проведення слідчих (розшукових) дій та обґрунтовано, що від їх 

реалізації залежить повнота отримання (збирання) і перевірки доказів у 

кримінальному провадженні, допустимість їх використання в процесі 

доказування, а також ступінь додержання прав та законних інтересів учасників 

кримінального провадження при проведенні слідчих (розшукових) дій; 

- наукові положення щодо здійснення повноважень прокурором у частині 

проведення слідчих (розшукових) дій, визначених главою 20 КПК України, 

зокрема виділено повноваження, що реалізуються прокурорами – 

процесуальними керівниками у найбільшому ступені, з’ясовано, які форми 

реалізації повноважень щодо безпосереднього проведення слідчих 

(розшукових) дій прокурори використовують найчастіше; доведено, що 

здійснення прокурором слідчих повноважень несумісне з реалізацією функції 

нагляду за додержанням законів під час досудового розслідування, адже 

автоматично робить із прокурорів – процесуальних керівників суб’єктів 

розслідування та прямо впливає на їхню зацікавленість у результатах 

розслідування;  

- рекомендації щодо здійснення повноважень прокурором у частині 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та виділено форми реалізації 

таких повноважень; доведено необхідність невідкладного розгляду прокурором 

клопотання слідчого до слідчого судді про проведення окремих негласних 
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слідчих (розшукових) дій із метою його погодження або відмови в погодженні; 

обґрунтовано, що прокуророві в разі необхідності доцільно забороняти або 

припиняти подальше проведення лише тих негласних слідчих (розшукових) 

дій, рішення про проведення яких він приймає самостійно, чи щодо яких він 

звертається до слідчого судді для їх погодження, чи які він погоджує 

самостійно; 

- теоретичні знання щодо здійснення повноважень прокурором у частині 

проведення слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування 

кримінальних проступків та доведено доцільність нагляду під час дізнання за 

додержанням слідчими вимог КПК України щодо виконання дозволених 

слідчих (розшукових) дій; 

в) дістали подальшого розвитку: 

- пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства шляхом 

узгодження положень ст. 131-1 Конституції України, ст. 36 КПК України та 

ст. 2 Закону України «Про прокуратуру», внесення змін та доповнень до 

чинних нормативно-правових актів, зокрема п. 5 ч. 1 ст. 36, ч. 3 ст. 246, ст. 300 

КПК України.  

Апробація матеріалів дисертації. Основні теоретичні положення, 

результати та висновки, що містяться в дисертації, оприлюднені та 

обговорювалися на міжнародних науково-практичних конференціях: 

«Актуальні проблеми сучасного правознавства» (м. Київ, 28-29 січня 2016 р.), 

«Проблеми теорії права і практики правореалізації на шляху України до ЄС» 

(м. Київ, 25-26 лютого 2016 р.), «Процесуальні аспекти досудового 

розслідування» (м. Одеса, 7 квітня 2017 р.).  

Публікації. Основні теоретичні й практичні положення й пропозиції 

дисертації знайшли відображення в 9 наукових працях, із них 5 статей – у 

виданнях, що визначені як фахові з юридичних наук, 1 стаття – в іноземному 

юридичному виданні, 3 тези доповіді на науково-практичних конференціях.  
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

змісту, переліку умовних позначень, вступу, трьох розділів, що включають сім 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг 

дослідження становить 245 сторінок, із яких 172 – основного тексту. Список 

використаних джерел складається зі 172 найменувань на 20 сторінках, додатки 

– на 37 сторінках.  

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

грантами. Обраний напрям дослідження спрямований на реалізацію положень 

Закону України від 11.07.2001 р. № 2623-ІІІ «Про пріоритетні напрями розвитку 

науки і техніки» (п. 1 ст. 3), Указу Президента України від 21.10.2011 р. 

№ 1000/2011 «Про концепцію державної політики у сфері боротьби з 

організованою злочинністю». Дослідження проведено відповідно до планів 

науково-дослідних робіт Класичного приватного університету за комплексною 

темою «Організаційно-правове, науково-методичне й інформаційне 

забезпечення досудового слідства та судового провадження» (державний 

реєстраційний номер 0111U008727). Тему дисертації в остаточній редакції 

затверджено на засіданні Вченої ради Класичного приватного університету 

(протокол № 4 від 26 листопада 2014 р.). 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані:  

- у науково-дослідній роботі – для подальшого розроблення проблемних 

питань здійснення повноважень прокурором у частині проведення слідчих 

(розшукових) дій (акт впровадження Одеського державного університету 

внутрішніх справ від 10.07.2017 р.); 

- у сфері правотворчості – у результаті дослідження сформовано низку 

пропозицій щодо внесення змін і доповнень до чинного законодавства; 

- у практичній діяльності органів досудового розслідування та органів 

прокуратури України (акт впровадження ГУНП в Одеській області від 

10.07.2017 р.); 
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- у навчальному процесі – викладені в дисертації положення 

використовуються при проведенні занять із навчальної дисципліни 

«Кримінальний процес» в Одеському державному університеті внутрішніх 

справ (акт впровадження Одеського державного університету внутрішніх справ 

від 10.07.2017 р.).  
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ 

ПРОКУРОРОМ У ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) 

ДІЙ  

 

 

1.1. Проблема та правові основи здійснення повноважень прокурором 

у частині проведення слідчих (розшукових) дій 

 

Останніми роками в Україні відбувається кардинальне реформування 

багатьох сфер суспільного життя, також і галузі кримінального судочинства. З 

урахуванням цього постає необхідність у перегляді доктринальних підходів до 

розуміння діяльності прокурора в кримінальному провадженні, визначення 

особливостей його правового статусу, призначення ролі в кримінальному 

процесі. Запровадження засади змагальності на стадії досудового 

розслідування, орієнтація на побудову кримінального судочинства відповідно 

до практики провідних світових держав та інші чинники зумовлюють потребу в 

застосуванні нових правових категорій. Серед новел вітчизняного 

законодавства слід виділити інститут процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням, що передбачає реалізацію прокурором ряду повноважень щодо 

проведення слідчих (розшукових) дій.  

Актуальність вивчення порушених питань пояснюється тим, що саме при 

проведенні слідчих (розшукових) дій найчастіше трапляються випадки 

недотримання вимог кримінального процесуального закону, які призводять до 

порушення прав та законних інтересів учасників кримінального судочинства, 

підривають авторитет кримінального правосуддя, спричиняють невиконання 

завдань кримінального провадження. Необхідність вивчення проблем участі 

прокурора слідчих (розшукових) дій зумовлена і недостатнім рівнем правового 

регулювання даних процесуальних відносин, що пов’язано, зокрема, і з 
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неналежним науково-теоретичним обґрунтуванням і розробленням 

досліджуваних проблем у науці кримінального процесуального права. 

У науковій літературі з проблематики кримінального процесу питання 

участі прокурора при проведенні слідчих (розшукових) дій та процесуального 

керівництва загалом у тій чи іншій мірі висвітлювалися в працях таких вчених: 

С.А. Альперт, Ю.П. Аленін, В.М. Бабкова, О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, 

В.І. Бояров, Т.В. Варфоломеєва, В.Г. Гончаренко, І.В. Гора, Ю.М. Грошевий, 

В.В. Долежан, В.А. Колесник, М.В. Косюта, О.М. Ларін, В.І. Малюга, 

В.Т. Маляренко, І.Є. Марочкін, О.Р. Михайленко, М.І. Мичко, М.М. Михеєнко, 

В.В. Назаров, В.Т. Hop, М.В. Руденко, М.А. Погорецький, В.М. Савицький, 

О.В. Сапін, Г.П. Середа, М.І. Смирнов, А.В. Столітній, В.В. Сухонос, 

О.Ю. Татаров, В.Я. Тацій, О.М. Толочко, В.М. Юрчишин, О.О. Цимбалістенко, 

М.В. Чорноусько, О.О. Шпак, Н.І. Щегель та багатьох інших.   

На сьогодні не всі проблемні питання реалізації повноважень прокурором 

у частині проведення слідчих (розшукових) дій вдалося вирішити, тому існує 

необхідність у проведенні подальших наукових пошуків у цій сфері. Вони 

мають бути спрямовані на з’ясування поняття та сутності цієї діяльності, 

здійснюваної прокурором на стадії досудового розслідування, установлення її 

об’єкта та правових основ застосування в кримінальному судочинстві з метою 

повного та ефективного виконання завдань кримінального провадження. 

Із метою встановлення закономірностей здійснення повноважень 

прокурором у частині проведення слідчих (розшукових) дій нами було 

розроблено анкету [Додаток А.1, А.2], проведено анкетування 234 працівників 

органів досудового розслідування Національної поліції України з усіх регіонів 

України, 35 працівників органів прокуратури та узагальнено підсумки 

проведеного анкетування [Додаток Б.1, Б.2]. Згідно з результатами анкетування 

85 % (199) слідчих уважають, що діяльність прокурора щодо проведення 

слідчих розшукових дій потребує вдосконалення [Додаток Б.1, п. 6]. 

Аналогічної думки дотримуються 82,8 % анкетованих прокурорів. 
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При цьому 4,7 % (11) слідчих оцінюють сучасний стан діяльності 

прокурорів щодо проведення слідчих (розшукових) дій як «відмінний», 27,3 % 

(64) – як «добрий», 39,7 % (93) – як «задовільний», 13,2 % (31) – як 

«незадовільний», 15 % (35) – як «вкрай незадовільний» [Додаток Б.1, п. 8]. 

КПК України [1] суттєво змінив ідеологію вітчизняного кримінального 

судочинства та запровадив значну кількість новел у процедуру притягнення до 

кримінальної відповідальності. Правова природа процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням та реалізації повноважень прокурором у частині 

проведення слідчих (розшукових) дій не знайшла свого єдиного розуміння в 

доктрині кримінального процесу. Складність у вирішенні даного питання 

зумовлена тим, що при прийнятті КПК України [1] не було внесено зміни до 

Конституції України [2] в частині регулювання функцій органів прокуратури 

України. Норми Основного Закону нашої держави не закріплювали за 

прокуратурою функції здійснення процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням, а також повноважень прокурора щодо проведення слідчих 

(розшукових) дій. Тому останнє можна було розглядати або в межах нагляду за 

додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову 

діяльність, дізнання та досудове слідство, або як самостійну функцію органів 

прокуратури України, яка не встановлена на конституційному рівні.  

У Законі України «Про прокуратуру» 1991 р. [3] також до функцій 

прокуратури України не було віднесено здійснення процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням та повноваження щодо проведення 

слідчих (розшукових) дій. Крім того, у ч. 2 ст. 5 названого законодавчого акта 

було встановлено, що на прокуратуру не може покладатися виконання функцій, 

не передбачених Конституцією України [3]. Така законодавча норма 

обмежувала функції прокуратури України лише тими, які закріплені на 

конституційно-правовому рівні, що є цілком логічним.  

Набуття чинності КПК України 2012 р. [1], яким було запроваджено 

інститут процесуального керівництва досудовим розслідуванням, додало 

труднощі в розуміння функцій прокуратури України, а отже й визначення 
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правової природи реалізації повноважень прокурором у частині проведення 

слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 2 ст. 36 КПК України [1], 

прокурор здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення 

досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням та має ряд повноважень при проведенні слідчих (розшукових) 

дій. Із буквального тлумачення даної правової норми випливає, що 

процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у цілому є формою 

нагляду прокурора за додержанням законів. Проте аналіз положень як КПК 

України [1], так і інших нормативно-правових актів, дає підстави стверджувати 

інше.  

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про прокуратуру» на прокуратуру 

покладаються такі функції: 1) підтримання державного обвинувачення в суді; 

2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, 

визначених цим законом; 3) нагляд за додержанням законів органами, що 

провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; 

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян [4]. Аналіз 

законодавчої норми свідчить, що вона дублює положення попереднього 

профільного законодавчого акта щодо організації та діяльності прокуратури, а 

також Основного Закону в попередній редакції.  

Конституція України (у редакції від 30 вересня 2016 р.) встановлює, що 

прокуратура здійснює такі функції: 1) підтримання публічного обвинувачення в 

суді; 2) організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, 

вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального 

провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями 

органів правопорядку; 3) представництво інтересів держави в суді у виключних 

випадках і в порядку, що визначені законом (ст. 131-1) [2]. Нова редакція 

Основного Закону суттєво скоротила кількість функцій даного 

правоохоронного органу та закріпила серед них здійснення процесуального 
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керівництва досудовим розслідуванням, що свідчить про її особливу важливість 

та значущість.  

На сьогодні має місце термінологічна невідповідність між Конституцією 

України [2] і Законом України «Про прокуратуру» [4]. Особливої важливості 

вирішення даної проблеми набуває у зв’язку з нормою Закону України «Про 

прокуратуру» (ч. 3 ст. 2) про те, що на прокуратуру не можуть покладатися 

функції, не передбачені Конституцією України [4]. Тому потрібно визначити 

співвідношення наведених правових категорій, за результатами чого 

ліквідувати термінологічну суперечність у законодавстві України щодо 

розуміння інституту процесуального керівництва досудовим розслідуванням та 

місця в ньому повноважень прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) 

дій. 

У науковій літературі висловлюються такі основні доктринальні позиції 

щодо розуміння «процесуального керівництва досудовим розслідуванням» і 

«нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство» [5, с. 356; 6, с. 440; 7, с. 

162]: 

1) процесуальне керівництво несумісне з прокурорським наглядом 

(Л.Р. Грицаєнко [8, с. 69], Б.К. Клочков [9, с. 4-5]). Прихильники даного 

підходу вважають, що функції керівництва досудовим розслідуванням і нагляд 

за додержанням законності при розслідуванні злочинів одночасно непоєднувані 

для посади прокурора, оскільки наглядові функції прокурора є одночасно з його 

боку керівництвом розслідування. Однак незрозуміло, чому науковці вважають 

такі правові категорії непоєднуваними, адже їх аналіз свідчить, що фактично 

вони збігаються, а за таких умов виключається можливість будь-якої 

суперечності між ними; 

2) прокурорський нагляд і процесуальне керівництво – це самостійні 

функції прокурора на досудовому провадженні (О.Д. Антонюк). Із цієї точки 

зору, аналіз повноважень прокурора, якими він наділений під час досудового 

розслідування кримінальних проваджень, свідчить про те, що поряд із 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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функцією нагляду прокурор здійснює функцію процесуального керівництва 

розслідуванням, що є значно ширшим, ніж просто метод (спосіб) здійснення 

наглядової діяльності, виходить за її межі і є окремою функцією прокурора зі 

своїми завданнями, цілями та формами реалізації [10, с. 414]. Із цим складно 

погодитися, оскільки з аналізу норм законодавства України випливає, що 

процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як функція прокуратури є 

вираженням нагляду за органами, які здійснюють досудове розслідування, 

дізнання та оперативно-розшукову діяльність, що існував у попередній 

кодифікації кримінального процесу; 

3) прокурорський нагляд – це основна функція, а процесуальне 

керівництво є додатковою функцією. Так, на переконання В.М. Юрчишина, 

законодавець припустився грубої методологічної помилки, оскільки визначив 

процесуальне керівництво формою нагляду, а не додатковою функцією. 

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про прокуратуру» завданням 

прокурорського нагляду є своєчасне вчинення прокурором передбачених 

законом заходів із виявлення й усунення порушень закону в досудовому 

провадженні. Прокурор зобов’язаний засобами процесуального керівництва 

забезпечити повне і якісне встановлення слідчим усіх обставин, які підлягають 

доказуванню по кримінальній справі відповідно до ст. 91 КПК України [11, с. 

26]. У зв’язку з оновленням законодавства України, зокрема Конституції 

України, прокуратура не здійснює функції нагляду за органами, які проводять 

досудове розслідування, дізнання та оперативно-розшукову діяльність, а 

організовує та керує досудовим розслідуванням, вирішує інші питання в межах 

кримінального провадження, які віднесені до її компетенції КПК України. 

Отже, однією з трьох конституційних функцій прокуратури є процесуальне 

керівництво досудовим розслідуванням; 

4) процесуальне керівництво виступає формою реалізації прокурорського 

нагляду. Таке твердження поділяють: І.В. Гловюк [12, с. 168], О.М. Толочко 

[13, с. 62], М.В. Чорноусько [14, с. 463]. Відповідно до ч. 2 ст. 36 КПК України 

прокурор здійснює нагляд у формі процесуального керівництва досудовим 
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розслідуванням [1]. З урахуванням положень Конституції України у редакції від 

30 вересня 2016 р., органи прокуратури виконують лише функцію організації і 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням, вирішення відповідно 

до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за 

негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку [2]. 

До компетенції прокуратури України не віднесено здійснення будь-якого 

нагляду у сфері досудового розслідування кримінальних проваджень, а 

відповідно й процесуальне керівництво не може виступати формою реалізації 

того чи іншого нагляду.  

Дотримуючись такої логіки, доцільно було б внести зміни до абзацу 1 ч. 2 

ст. 36 КПК України та викласти його в такій редакції: «Прокурор, 

організовуючи і здійснюючи процесуальне керівництво досудовим 

розслідуванням, вирішуючи відповідно до закону інші питання під час 

кримінального провадження, а також реалізуючи нагляд за негласними та 

іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку, уповноважений: 

…». Але в такому разі прокуратура стає органом досудового розслідування та 

перебирає на себе повноваження керівника органу досудового розслідування 

щодо організації досудового розслідування, що суперечить положенням ст.ст. 

2, 25 Закону України «Про прокуратуру» [4], ч. 1 ст. 39,  ст. 216 КПК [1]; 

5) прокурорський нагляд і процесуальне керівництво – це тотожні 

поняття (С.М. Смоков [15], В.С. Бабкова [16, с. 71-72]). Наведена позиція 

базується на тому, що згідно з положеннями КПК України всі форми участі 

прокурора в кримінальному судочинстві на стадії досудового розслідування за 

своєю процесуальною природою і характером є керівництвом досудовим 

провадженням.  

В.С. Бабкова, говорячи про співвідношення понять «процесуальне 

керівництво досудовим розслідуванням» і «нагляд за додержанням законів при 

проведенні досудового розслідування», указує на таке: 1) вони ідентичні, 

оскільки і процесуальне керівництво, і нагляд мають спільне завдання – 

забезпечення неухильного додержання кримінального процесуального закону і 
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правильне застосування норм кримінального та іншого матеріального права 

органами досудового розслідування; 2) процесуальне керівництво 

розслідуванням із боку прокурора передбачає, що він наділений владними 

повноваженнями, використовуючи які повинен забезпечити законність і 

обґрунтованість процесуальних рішень органів досудового розслідування, та, 

відповідно, для виконання цього завдання він має повноваження щодо 

скасування незаконних і необґрунтованих рішень слідчого; 3) процесуальне 

керівництво досудовим розслідуванням правомірно розглядати як один із 

засобів реалізації прокурором функції нагляду за додержанням законів 

органами розслідування; 4) у цих ідентичних поняттях різниця полягає в 

наглядових повноваженнях прокурора, які, з одного боку, забезпечують 

відповідність кримінально-процесуальної діяльності апаратів досудового 

розслідування завданням кримінального судочинства, а з іншого – 

забезпечують додержання вимог закону в кримінальному провадженні [16, с. 

71-72]. З’ясування сутності та змісту відповідних правових понять свідчить, що 

вони означають забезпечення дотримання Конституції та законів України 

органами, які уповноважені здійснювати досудове розслідування, що 

виражається в підтвердженні (погодженні) рішень посадових осіб таких органів 

та можливості їх скасування, якщо вони суперечать нормам законодавства 

України. Категорії «процесуальне керівництво досудовим розслідуванням» і 

«нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування» є 

тотожними.  

Нормативно-правові засади здійснення повноважень прокурором у 

частині проведення слідчих (розшукових) дій та процесуального керівництва в 

цілому беруть свій початок із міжнародних нормативно-правових актів. У  п .  3  

Рекомендацій RЕС (2000)19 Комітету Міністрів Ради Європи (щодо ролі 

прокуратури в системі кримінального правосуддя) від 6 жовтня 2000 р. 

визначено, що в певних системах кримінального правосуддя прокуратура також 

здійснює: 1) державну кримінальну політику з урахуванням, по змозі, 

регіональних і місцевих умов; 2) веде розслідування, керує ним або здійснює 
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нагляд за ним; 3) забезпечує надання ефективної допомоги потерпілим; 

4) ухвалює рішення щодо заходів, альтернативних кримінальному 

переслідуванню; 5) здійснює нагляд за виконанням рішень судів [17]. Тобто на 

прокуратуру може бути покладено функції нагляду або керівництва за 

розслідуванням кримінальних правопорушень. Як вбачається з норм КПК 

України, законодавець обрав шлях процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням, що передбачає поєднання функцій як публічного 

обвинувачення, так і керівництва (нагляду) прокурора на стадії досудового 

провадження. 

У п. 22 Рекомендації RЕС (2000)19 Комітету Міністрів Ради Європи 

(щодо ролі прокуратури в системі кримінального правосуддя) від 6 жовтня 2000 

р. передбачено, що в країнах, де поліція або підпорядкована прокуратурі, або 

поліцейські розслідування проводяться під наглядом прокуратури, держава 

повинна вжити відповідних заходів, щоб гарантувати можливість прокурорів: 

1) давати поліції відповідні вказівки для ефективного виконання пріоритетів 

кримінальної політики, особливо щодо рішень про те, які категорії справ 

повинні розглядатися прокуратурою, про способи збирання доказів, роботу 

персоналу, тривалість розслідування, інформацію, що надається прокурорам 

тощо; 2) якщо існують різні підрозділи поліції, направляти справу в той 

підрозділ, де вона буде найкраще вирішена; 3) здійснювати оцінку й внутрішній 

контроль у тій мірі, у якій вони необхідні для спостереження за виконанням 

вказівок прокуратури; 4) установлювати відповідальність або, якщо доречно, 

сприяти встановленню відповідальності за можливі порушення [17]. Зазначене 

виступає підґрунтям для формування інституту процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням та передбачає мінімальний обсяг повноважень 

прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій під час досудового 

розслідування кримінальних правопорушень.  

Указані положення знайшли своє відображення в положеннях чинного 

КПК України [1], суттєвим недоліком якого є відсутність легальної дефініції 

поняття «процесуальне керівництво досудовим розслідуванням». Це й 
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зумовлює виникнення проблемних питань у юридичній науці та 

правозастосовній діяльності в частині розуміння процесуальної природи 

відповідного юридичного явища. Для правильного з’ясування сутності та 

змісту такого поняття, як «процесуальне керівництво досудовим 

розслідуванням», та його співвідношення з реалізацією повноважень щодо 

проведення слідчих (розшукових) дій, доцільно провести аналіз законодавства 

України і доктринальних джерел із проблематики участі прокурора в 

кримінальному провадженні. 

У Концепції реформування кримінальної юстиції України, що 

затверджена Указом Президента України від 8 квітня 2008 р., зазначалося, що 

процесуальне керівництво прокурором – це організація процесу досудового 

розслідування, визначення напрямів розслідування, координація процесуальних 

дій, сприяння створенню умов для нормального функціонування слідчих, 

забезпечення дотримання в процесі розслідування вимог законів України [18]. 

Така дефініція не відповідає призначенню відповідного процесуального 

інституту, а також суперечить положенням КПК України, оскільки 

процесуальне керівництво в найзагальнішому вигляді передбачає дотримання 

кримінальної процесуальної форми під час досудового розслідування. Така 

діяльність має процесуальний характер і визначається нормами процесуального 

закону. Водночас процесуальне керівництво досудовим розслідуванням не 

передбачає вирішення кадрових, господарських, адміністративних та будь-яких 

інших непроцесуальних питань, тому воно не передбачає можливості створення 

умов для нормального функціонування слідчих та будь-яких інших схожих 

заходів. 

У науковій і спеціальній юридичній літературі процесуальне керівництво 

прокурора досудовим розслідуванням розуміється як реалізація ним своїх 

наглядових повноважень для забезпечення виконання органами досудового 

розслідування вимог закону, які визначають підстави та процесуальний порядок 

проведення ними слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та 

інших процесуальних дій і прийняття процесуальних рішень [19, с. 123]. 
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Суттєвою особливістю даної дефініції є те, що повноваження прокурора під час 

досудового розслідування розглядаються крізь призму проведення нагляду за 

досудовим розслідуванням, що викликано орієнтацією на конституційні 

функції прокуратури України, які містила попередня редакція Конституції 

України. На сьогодні прокуратура виконує функцію процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням, відповідно прокурор реалізує 

повноваження, визначені процесуальним законом, щодо процесуального 

керівництва, а не нагляду. 

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням також визначають 

як організацію процесу досудового розслідування, визначення напрямів 

розслідування, координацію процесуальних дій, сприяння створенню умов для 

нормального функціонування слідчих, забезпечення додержання у процесі 

розслідування вимог законів України [20, с. 120]. Недоліком даного визначення 

є те, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням безпідставно 

розширюється шляхом введення до його змісту невластивих процесуальній 

діяльності повноважень: виконання адміністративних, господарських, кадрових 

та інших повноважень. 

А.В. Молдован та С.М. Мельник зазначають, що ухвалювати рішення про 

скерування слідства та проведення слідчих дій, давати доручення та вказівки, 

виконання яких є обов’язковим, означає здійснювати процесуальне керівництво 

[21, с. 113]. Такий підхід до розуміння інституту процесуального керівництва 

досудового розслідування є занадто спрощеним, адже: 1) здійснюється через 

перелічення окремих повноважень прокурора; 2) сукупність повноважень 

прокурора під час здійснення процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням не тотожна категорія досліджуваному поняттю [23, с. 29]. Не 

можна зводити сутність і зміст процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням до компетенції посадової особи, яка реалізує одну з функцій 

прокуратури України. 

На переконання В.М. Юрчишина, процесуальне керівництво – це 

упорядкування досудового розслідування з використанням не внутрішніх 



 

 

37 

організаційно-управлінських повноважень прокурора, які виконуються за 

межами кримінального судочинства, а специфічних кримінально-

процесуальних повноважень владно-розпорядчого характеру, закріплених ст. 36 

КПК України; специфічний вид правового керівництва кримінально-

процесуального спрямування, направлений не на організацію праці підлеглих, а 

на забезпечення всебічного, об’єктивного і повного розслідування кримінальної 

справи [11, с. 30]. Позитивним аспектом даної дефініції є те, що в ній 

наголошено на процесуальному характері процесуального керівництва 

прокурора досудовим розслідуванням. Усі питання, які не врегульовані 

нормами кримінального процесуального закону, не належать до сфери 

досліджуваної правової категорії. Але не можна погодитися з тим, що сутність 

даного процесуального інституту полягає саме в упорядкуванні досудового 

розслідування, адже процесуальне керівництво передбачає і організацію, і 

визначення напрямів, і контроль, і надання доручень тощо на відповідній стадії 

кримінального провадження.  

М.І. Смирнов уважає, що керівництво досудовим розслідуванням – це 

передбачена кримінальним процесуальним законодавством діяльність 

прокурора, що здійснюється в процесуальній формі стосовно процесуального 

суб’єкта, пов’язана з організацією процесу досудового розслідування та його 

спрямуванням, визначенням напрямів розслідування, координацією 

процесуальних дій, забезпеченням дотримання в процесі розслідування вимог 

законодавства України [24, с. 111]. Запропоноване визначення є більш повним 

та обґрунтованим, але й воно не позбавлене окремих недоліків. Процесуальне 

керівництво досудовим розслідуванням є конституційною функцією 

прокуратури України, а не звичайною процесуальною діяльністю прокурора. 

Крім того, призначенням процесуального керівництва прокурора досудовим 

розслідуванням є повне і чітке виконання завдань кримінального провадження, 

які визначені КПК України.  

На переконання О.О. Шпак, під процесуальним керівництвом прокурора 

досудовим розслідуванням треба розуміти діяльність прокурора, метою якої є 
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забезпечення додержання законів органами, які проводять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання, досудове розслідування, а також виконання 

завдань, визначених у ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України та 

Законі України «Про прокуратуру» [25, с. 217]. Важливою рисою є те, що 

метою запровадження і функціонування процесуального керівництва прокурора 

досудовим розслідуванням – це не просто забезпечення дотримання вимог 

законодавства, але в першу чергу – реалізація завдань кримінального 

провадження. Однак у даній дефініції не вказується на процесуальний характер 

відповідної функції прокуратури, а також не розкривається її сутність і зміст. 

Зважаючи на норми законодавства України, а також ураховуючи наведені 

доктринальні положення, уважаємо, що процесуальне керівництво прокурора 

досудовим розслідуванням – це конституційна функція прокуратури України, 

яка здійснюється прокурором та полягає в організації та процесуальному 

керівництві досудовим розслідуванням, вирішенні відповідно до закону інших 

питань під час кримінального провадження, нагляду за негласними та іншими 

слідчими і розшуковими діями органів правопорядку, що здійснюється 

відповідно до норм кримінального процесуального закону, для забезпечення 

дотримання вимог законодавства України на стадії досудового розслідування 

всіма учасниками кримінального судочинства з метою повного й неухильного 

виконання завдань кримінального провадження.   

Характеризуючи процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, 

важливо наголосити на питанні його об’єкта. Академічний тлумачний словник 

української мови визначає поняття «об’єкт» як пізнавану дійсність, що існує 

поза свідомістю людини і незалежно від неї; предмет наукового та іншого 

дослідження, спеціальної зацікавленості, компетенції [26]. У словнику 

С.І. Ожегова «об’єкт» тлумачиться як явище, предмет, на який спрямовано яку-

небудь діяльність [27, с. 377]. Отже, об’єктом є певне матеріальне явище або 

річ, що існує незалежно від волевиявлення особи та зазнає впливу останньої з 

метою його вивчення і пізнання.  
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Філософський словник за редакцією В.І. Шинкарука тлумачить категорію 

«об’єкт» нерозривно із «суб’єктом»: 1) у широкому розумінні – ними 

позначають носія певного роду діяльності (суб’єкт) і те, на що спрямовано цю 

діяльність, те, що підлягає діянню (об’єкт); 2) у теорії пізнання – протилежності 

процесу пізнання, які взаємодіють: свідома істота, що пізнає, (суб’єкт) і 

пізнавана діяльність (об’єкт). Об’єктом пізнання є ті фрагменти об’єктивної 

реальності, які потрапили в коло практичної й пізнавальної діяльності людини 

[28, с. 354, 503-504]. Тобто під відповідною категорією слід розуміти те, на що 

спрямована певна діяльність, явище або процес.  

У доктринальних джерелах вказується, що об’єктом конституційної 

функції прокуратури України з організації і керівництва досудовим 

розслідуванням є виключно органи, які проводять досудове розслідування 

кримінальних правопорушень [29, с. 273]. Згідно зі ст. 38 КПК України, 

органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання і 

досудове слідство) є: 1) слідчі підрозділи: а) органів Національної поліції; б) 

органів безпеки; в) органів, що здійснюють контроль за додержанням 

податкового законодавства; г) органів державного бюро розслідувань; 2) 

підрозділ детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного 

антикорупційного бюро України [1]. Але ці органи й інші учасники процесу є 

суб’єктами, а не об’єктами (предметом) процесуального керівництва [30, с. 75]. 

Прокурор, реалізуючи відповідну конституційну функцію прокуратури шляхом 

виконання повноважень, які визначені кримінальним процесуальним законом, 

не має на меті впливати на діяльність того чи іншого органу досудового 

розслідування. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням 

спрямоване виключно на процесуальні питання, які складають один із напрямів 

діяльності вказаних правоохоронних органів України. 

О. Попович зазначає, що об’єктом процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням в широкому розумінні є те, на що воно спрямоване. 

Виходячи з твердження, що загальні засади кримінального провадження – це 

визначальні, фундаментальні, імперативні положення щодо закономірностей і 
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найбільш суттєвих властивостей кримінального процесу, які обумовлюють їх 

значення як засобу для захисту прав і свобод людини й громадянина, а також 

для врегулювання діяльності органів і посадових осіб, які ведуть кримінальне 

провадження [31, с. 16-17], а прокурор, здійснюючи процесуальне керівництво 

в кримінальному провадженні, зобов’язаний виконувати всі вимоги КПК 

України щодо дотримання й забезпечення цих фундаментальних основ, 

спрямовуючи на це свою безпосередню діяльність [32, с. 382]. Процесуальне 

керівництво прокурора в кримінальному провадженні спрямоване на неухильне 

виконання завдань кримінального провадження, що дає всі підстави називати їх 

об’єктом діяльності прокурора під час досудового розслідування [33, с. 75]. 

Отже, об’єктом процесуального керівництва прокурора досудовим 

розслідуванням є виконання завдань кримінального провадження. Однак із 

такою позицією навряд чи можна погодитися, оскільки аналіз процесуальних 

норм і вивчення наукових джерел дають підстави стверджувати інше. Об’єктом 

процесуального керівництва прокурора досудовим розслідуванням є основне 

спрямування його діяльності в реалізації відповідної конституційної функції 

прокуратури України. Отже, об’єкт процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням – це суспільні відносини, які виникають, змінюються та 

припиняються в процесі здійснення досудового розслідування органами, що 

уповноважені на його проведення, які охороняються законом та яким 

завдається шкода незаконними діями учасників досудового провадження, щодо 

визначення конкретних напрямів діяльності органів досудового розслідування 

під час досудового провадження: забезпечення повноти, всебічності, 

об’єктивності і своєчасності досудового розслідування; обґрунтованості, 

законності та своєчасності проведення слідчих (розшукових) дій та негласних 

слідчих (розшукових) дій тощо.  

Крім поняття «об’єкт» слід вирізняти й «предмет» процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням. Значення цих категорій полягає в тому, 

що вони в межах предмета нашого дослідження розкривають сутність і межі 

відповідного кримінального процесуального інституту. У науковій літературі 
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під предметом процесуального керівництва досудовим розслідуванням 

пропонується розуміти процесуальну діяльність органів досудового 

розслідування [29, с. 273]. На переконання В.М. Юрчишина, предметом 

процесуального керівництва прокурора досудовим розслідуванням є 

додержання законів органами досудового розслідування та іншими фізичними і 

юридичними особами, які діють у досудовому провадженні. Ним має 

охоплюватися тільки додержання законів органами досудового розслідування 

при проведенні ними слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, 

направлених на виявлення, розкриття і розслідування кримінальних 

правопорушень. Важливими елементами предмета процесуального керівництва 

є процесуальні слідчі дії та процесуальні слідчі рішення. Звичайно, основною їх 

частиною є слідчі дії та слідчі рішення, які виконуються й приймаються 

слідчим [30, с. 75]. Із наведеного випливає, що предметом процесуального 

керівництва досудового розслідування автор розуміє дотримання законодавчих 

та інших нормативних актів усіма учасниками кримінального провадження на 

стадії досудового провадження.  

О.М. Толочко вважає, що предмет процесуального керівництва 

досудового розслідування означає дотримання прав і свобод людини й 

громадянина, установленого порядку розгляду заяв та повідомлень про 

злочини, проведення оперативно-розшукових заходів і розслідування, а також 

законність рішень, прийнятих органами, що здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність та досудове розслідування [13, с. 61]. Із такими міркуваннями можна 

погодитися, але слід зауважити, що вони мають похідне значення. 

Процесуальне керівництво прокурора досудовим розслідуванням має своїм 

предметом, у першу чергу, додержання Конституції та законів України 

органами, які уповноважені здійснювати досудове розслідування, на стадії 

досудового провадження. Наведене охоплює і забезпечення принципів 

кримінального правосуддя, і захист прав та законних інтересів учасників 

кримінального правосуддя та багато іншого.  
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Відповідно до ст. 25 Закону України «Про прокуратуру», прокурор 

здійснює нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, користуючись при цьому 

правами і виконуючи обов’язки, передбачені Законом України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» та КПК України [4]. Згідно із ч. 1 ст. 1 КПК 

України, порядок кримінального провадження на території України 

визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України [1]. 

Основним законодавчим актом, що регламентує процесуальне керівництво 

прокурора досудовим розслідуванням, є кримінальний процесуальний закон, а 

норми, які суперечать КПК України, не можуть застосовуватися. 

Отже, предметом процесуального керівництва прокурора досудовим 

розслідуванням є забезпечення дотримання приписів КПК України всіма 

учасниками кримінального судочинства на стадії досудового розслідування з 

метою належного, повного й ефективного виконання завдань кримінального 

провадження. 

Згідно зі статистичними даними («Єдиний звіт про кримінальні 

правопорушення» за січень–травень 2017 р.), органами досудового 

розслідування розпочато 271595 кримінальних проваджень, у кожному з яких 

прокурор здійснює функцію процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням [34]. Таким чином з урахуванням кримінальних проваджень, 

які були обліковані в попередніх періодах і досудове розслідування яких ще не 

завершено (932896  кримінальних проваджень) [34], можна ствердно вести 

мову про те, що на прокурорів покладено надзвичайний обсяг процесуальної 

роботи, яка полягає в організації та керівництві досудовим розслідуванням. 

Відповідно до статистичних даних про роботу прокурора за 3 місяці 2017 

р., прокурори 9777 разів зверталися до суду з клопотаннями про застосування 

запобіжних заходів до підозрюваних, розглянули 34619 звернень із питань 

досудового розслідування (також і щодо поновлення конституційних прав 

особи в межах КПК України: 2758; від учасників кримінальних проваджень: 

11683 тощо), надали 233 запити на інформацію; надано 47 999 вказівок слідчим 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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та детективам щодо проведення досудового розслідування; скасовано 10474 

постанов про закриття кримінальних проваджень та інше [35]. Отже, 

прокурорами як процесуальними керівниками проводиться значний обсяг 

роботи під час досудового розслідування кримінального провадження.  

Центральне місце в правовій основі здійснення повноважень прокурором 

у частині проведення слідчих (розшукових) дій займає кримінальне 

процесуальне законодавство України, яке можна визначити як сукупність 

правових норм, що регулюють порядок кримінального провадження і 

спрямовані на гарантування виконання завдань кримінального судочинства [31, 

с. 5]. Кримінальні процесуальні норми містяться тільки в кримінальному 

процесуальному законі, однак відповідна сфера суспільних відносин 

регламентується не лише процесуальними нормами, але й іншими. 

Юридичні джерела, які визначають повноваження прокурора при 

проведенні слідчих (розшукових) дій, можна поділити на дві великі групи: 

1) міжнародні; 2) національні. 

Міжнародно-правові основи досліджуваного процесуального інституту 

базуються на нормі Конституції України про те, що чинні міжнародні договори, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України [2]. Відповідно до ст. 19 Закону України 

«Про міжнародні договори України», якщо міжнародним договором або 

міжнародною угодою, у яких бере участь Україна, установлено інші правила, 

ніж ті, що їх містить законодавство України про працю, застосовуються 

правила міжнародного договору або міжнародної угоди [36]. Тобто в Україні 

визнається та діє принцип пріоритету (примату) норм міжнародного права над 

нормами національного законодавства. Це вираження засади верховенства 

права, утвердження принципу боротьби зі злочинністю та кримінального 

переслідування осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, з урахуванням 

загальновизнаних світових стандартів, що є свідченням демократичного 

спрямування Української держави.  
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Міжнародні договори, які виступають правовою здійснення повноважень 

прокурором у частині проведення слідчих (розшукових) дій, можна поділити 

на: 

1) багатосторонні – Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод від 4 листопада 1950 р. [37], Європейська конвенція про видачу 

правопорушників від 13 грудня 1957 р. [38], Європейська конвенція про 

взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 р. [39], 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 19 грудня 1966 р. 

[40], Європейська конвенція про передачу провадження в кримінальних 

справах від 15 травня 1972 р. [41], Європейська конвенція про міжнародну 

дійсність кримінальних вироків від 28 травня 1970 р. [42], Європейська 

конвенція з попередження катувань та нелюдського або такого, що принижує 

гідність, поводження і покарання від 24 листопада 1978 р. [43], Конвенція про 

передачу засуджених осіб від 21 березня 1983 р. [44], Конвенція про 

відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним 

шляхом від 8 листопада 1990 р. [45] та інші; 

2) двосторонні міжнародні договори про взаємну правову допомогу (з 

Республікою Грузія, Китайською Народною Республікою, Канадою, 

Латвійською Республікою, Литовською Республікою, Естонською Республікою, 

Республікою Молдова, Монголією, Республікою Польща, Сполученими 

Штатами Америки, а також договори СРСР, в яких Україна виступає 

правонаступником СРСР) [19, с. 14]. 

Міжнародно-правові акти складають значний масив правових норм, які 

регулюються порядок притягнення особи до кримінальної відповідальності в 

Україні, а тому мають враховуватися прокурором при здійсненні повноважень 

при проведенні слідчих (розшукових) дій. Їх особлива роль і значення у 

вітчизняному кримінальному провадженні зумовлена їхньою правовою 

природою – вищою юридичною силою, ніж положення національного 

законодавства. 
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Національні правові основи процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням беруть свої начала в нормах Конституції України як Основного 

Закону нашої держави. Вона має найвищу юридичну силу, а її норми є нормами 

прямої дії, нею встановлені концептуальні положення кримінального 

провадження, його засади, визначені пріоритетні групи суспільних відносин, 

що підлягають правовому захисту та охороні з боку держави. 

На законодавчому рівні питання здійснення повноважень прокурором у 

частині проведення слідчих (розшукових) дій та процесуального керівництва в 

цілому регламентуються, у першу чергу, положеннями КПК України, який 

закріплює порядок проведення досудового розслідування. Крім того, 

застосовуються приписи інших законодавчих актів, зокрема: Закон України 

«Про прокуратуру» [4], Закон України «Про судоустрій і статус суддів» [46], 

Закон України «Про судову експертизу» [47], Закон України «Про оперативно-

розшукову діяльність» [48], Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які 

беруть участь у кримінальному судочинстві» [49] та деякі інші. Для 

застосування правильного кримінального процесуального законодавства 

України під час процесуального керівництва досудовим розслідуванням 

важливе значення мають рішення Конституційного Суду України, які: по-

перше, визнають такими, що не відповідають Конституції України, тобто є 

неконституційними, повністю чи в окремій частині, закони України, які 

регулюють проведення досудового розслідування; по-друге, надають офіційне 

тлумачення правових норм, що регламентують кримінальну процесуальну 

діяльність. 

Національний рівень правового регулювання здійснення повноважень 

прокурором у частині проведення слідчих (розшукових) дій складається зі 

значної кількості правових норм, які вміщені в нормативних актах вищої 

юридичної сили – законах України. Базовим нормативним актом серед 

національних джерел є КПК України, інші ж спрямовані на регламентацію 

лише окремих аспектів здійснення повноважень прокурором під час досудового 

розслідування. 



 

 

46 

Правові основи здійснення повноважень прокурором у частині 

проведення слідчих (розшукових) дій мають певні особливості, зокрема: 

1) переважають нормативно-правові акти найвищої юридичної сили. Це 

викликано тим, що проведення досудового розслідування, як і кримінальне 

судочинство загалом, потребує урегульованості з боку держави, тобто 

формулювання правових приписів. Із метою забезпечення стабільності 

правового регулювання, унеможливлення свавільного впливу на кримінальну 

процесуальну діяльність тощо, відповідні правові норми мають бути вміщені в 

спеціальному законодавчому акті з питань порядку притягнення особи до 

кримінальної відповідальності, а основи кримінального правосуддя – 

установлюватися на конституційному рівні в Основному Законі. Також 

міжнародна співпраця у сфері протидії злочинності, кримінального 

переслідування осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, повернення 

доходів, що одержані злочинним шляхом, та інше зумовлює застосування 

міжнародно-правових актів (договорів), яким надається пріоритетне право над 

національним законодавством; 

2) примат кримінального процесуального закону над іншими 

законодавчими актами. Ця особливість випливає з положення КПК України, 

що закони та інші нормативно-правові акти України, положення яких 

стосуються кримінального провадження, повинні відповідати КПК України. 

При здійсненні кримінального провадження не може застосовуватися закон, 

який суперечить КПК України (ч. 3 ст. 9) [1]. Така позиція законодавця 

викликана тим, що оскільки КПК України є законодавчим актом, спеціально 

призначеним для врегулювання порядку кримінального провадження, то в цій 

сфері він має пріоритет відносно інших законів і тим більше інших нормативно-

правових актів [31, с. 21]. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про здійснення 

правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням 

антитерористичної операції», ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора 

чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної 

причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває в 
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районі проведення антитерористичної операції, та оголошення його в розшук є 

підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи 

спеціального судового провадження в порядку, передбаченому КПК України, з 

особливостями, установленими Законом України «Про здійснення правосуддя 

та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної 

операції». Вимога про оголошення в міждержавний або міжнародний розшук не 

поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування 

стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження [50]. Законодавець 

закріпив норму, що неявка відповідної особи, яка перебуває в зоні проведення 

антитерористичної операції, на виклик уповноваженої особи або органу понад 

два рази без поважної причини є підставою для «автоматичного» початку 

спеціального кримінального провадження. Наведені приписи суперечать ч. 3 ст. 

9 КПК України, адже пріоритетне значення надається саме кодифікованому 

закону як нормативно-правовому акту, який є основним, ключовим у 

регулюванні кримінальних процесуальних правовідносин, тому у випадку 

виникнення будь-яких суперечностей між його положеннями і нормами інших 

нормативно-правових актів, застосовуватися мають норми КПК України [51, с. 

104]. При розробленні та прийнятті законодавчих актів, внесення до них змін, 

якщо вони стосуються кримінального процесуального законодавства в частині 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням, обов’язково треба 

брати до уваги особливість пріоритетності кримінального процесуального 

закону над іншими нормативними актами, інакше це може призвести до 

неможливості застосувати в практичній діяльності ті чи інші процесуальні 

інститути. 

Запровадження інституту процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням є новелою чинного КПК України, що суттєво вплинула на 

діяльність прокурора під час досудового розслідування щодо проведення 

слідчих (розшукових) дій. Функція нагляду за додержанням законів органами, 

які здійснюють досудове розслідування, дізнання та оперативно-розшукову 

діяльність, набула нового змістовного навантаження. Набрання чинності новою 
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редакцією Конституції України суттєво вплинуло на розвиток інституту 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням, визначивши його як 

конституційну функцію прокуратури України. У зв’язку із цим виникає 

необхідність науково-теоретичного перегляду сучасних підходів до визначення 

діяльності прокурора у зв’язку з проведенням слідчих (розшукових) дій, її 

правової природи, характерних рис, місця та ролі в досудовому провадженні, на 

що й мають бути спрямовані подальші доктринальні дослідження. 

З усього вищевикладеного випливає, що здійснення повноважень 

прокурором щодо проведення слідчих (розшукових) дій на сьогодні 

відбувається в межах реалізації конституційної функції прокуратури з 

організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, вирішення 

відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, 

нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів 

правопорядку. Втім, повноваження прокурора щодо організації досудового 

розслідування, проведення слідчих (розшукових) дій, на перший погляд, мають 

характер повноважень органу досудового розслідування, що суперечить 

розумінню прокуратури як наглядової інстанції відповідно до Закону України 

«Про прокуратуру» [4, ст. 2] та положень КПК України [1, ч. 2 ст. 36]. Тому 

логічно припустити, що такі повноваження прокурора мають реалізовуватися 

виключно з метою нагляду за додержанням законів, а не з метою виконання 

слідчих функцій. 

Отже, здійснення повноважень прокурором у частині проведення слідчих 

(розшукових) дій – це невід’ємна складова процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням, що полягає в забезпеченні додержання законів у 

зв’язку з проведенням слідчих (розшукових) дій шляхом реалізації можливості 

доручати їх проведення та давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь 

у них, а в необхідних випадках – особисто проводити, погоджувати або 

відмовляти в погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про їх 

проведення чи самостійно подавати слідчому судді такі клопотання, а також у 

здійсненні із цією метою інших повноважень, передбачених КПК України. 
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Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням та здійснення 

повноважень прокурором щодо проведення слідчих (розшукових) дій 

співвідносяться як загальне і окреме. Реалізація повноважень прокурором щодо 

проведення слідчих (розшукових) дій має наглядовий характер та охоплюється 

категорією «нагляд за додержанням законів», оскільки: процесуальне 

керівництво є формою нагляду за додержанням законів під час досудового 

розслідування (ч. 2 ст. 36 КПК); чинне законодавство України визначає 

прокуратуру як наглядову інстанцію, а не як орган досудового розслідування, 

та не покладає на неї слідчі функції (ст. 216 КПК). 

 

 

1.2. Завдання та повноваження прокурора в частині проведення 

слідчих (розшукових) дій 

 

Конституція України в новій редакції закріпила на найвищому рівні 

нормативно-правового регулювання процесуальне керівництво досудовим 

розслідуванням як функцію прокуратури України, що змістовно охоплює 

повноваження щодо проведення слідчих (розшукових) дій. Визначення 

відповідної кримінальної процесуальної діяльності прокурора як одного з 

основних напрямів його роботи в кримінальному провадженні на стадії 

досудового розслідування зумовлює необхідність перегляду та переосмислення 

завдань і повноважень відповідного суб’єкта. З’ясування змісту, сутності та 

чітке визначення таких правових категорій є надзвичайно важливим для 

кримінального судочинства з огляду на зміну процесуального положення 

прокурора в кримінальному судочинстві. Досудове провадження відіграє 

основну роль у порядку притягнення особи до кримінальної відповідальності, 

тому реалізація прокурором повноважень щодо проведення слідчих 

(розшукових) дій потребує ретельного комплексного вивчення. Від них 

залежить спрямування кримінальної процесуальної діяльності в кримінальному 

провадженні, вони зумовлюють можливості та межі процесуальної поведінки 
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прокурора на стадії досудового розслідування. 

Актуальність наукового дослідження порушених проблем зумовлена 

новизною кримінального процесуального інституту процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням, нечітким законодавчим регулюванням 

повноважень прокурора щодо виконання конституційної функції прокуратури з 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням, відсутністю легально 

визначених завдань прокурора в частині процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням. Необхідність вивчення означених питань викликана 

й широтою науково-теоретичних підходів у науковій літературі до розуміння 

процесуально-правової природи відповідного процесуального інституту, його 

структури, мети, завдань, місця та ролі в кримінальному провадженні тощо. 

Проблематика реалізації повноважень прокурором під час досудового 

розслідування досліджувалася в працях багатьох вітчизняних та зарубіжних 

вчених-процесуалістів, таких як В.І. Бояров, Т.В. Варфоломеєва, А.А. Дворник, 

В.І. Долежан, Є.Г. Коваленко, О.Б. Комарницька, А.В. Лапкін, Л.М. Лобойко, 

М.І. Мичко, Г.С. Рибалко, М.В. Руденко, Г.П. Середа, А.В. Столітній, 

В.В. Сухонос, О.М. Толочко, В.М. Юрчишин, М.В. Чорнусько,  О.О. Шпак, 

М.К. Якимчук та інші. Проте на сучасному етапі розвитку юридичної науки не 

вдалося повною мірою вирішити всі наявні теоретичні проблеми реалізації 

повноважень прокурором у частині проведення слідчих (розшукових) дій. Існує 

потреба в проведенні подальших доктринальних досліджень у відповідній 

сфері, які мають бути спрямовані на визначення завдань та такого виду 

кримінальної процесуальної діяльності, а також з’ясування обсягу повноважень 

прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій. 

Категорія «завдання» тлумачним словником визначається як наперед 

визначений, запланований для виконання обсяг роботи, справа тощо; мета до 

якої прагнуть; те, що хочуть здійснити [52]; настанова, розпорядження 

виконати певне доручення [53]. Завданнями в загальнотеоретичному значенні є 

визначені напрями діяльності, які повинні бути досягнуті (виконані). Досить 

часто така категорія, як «завдання», ототожнюється з поняттям «мета» [54, с. 
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242; 55, с. 190; 56, с. 378; 57, с. 686], проте вони є відмінними та позначають 

різні явища. «Мета» розуміється як те, до чого хтось прагне, чого хоче досягти; 

заздалегідь намічене завдання; замисел [58, с. 338; 59, с. 661; 60, с. 173]. Отже, 

мета є більш загальним поняттям, яке характеризується вузькістю та точністю, 

а завдання є широкою категорією, яка деталізує її, визначає конкретні 

особливості та способи досягнення мети.  

У науковій літературі мету діяльності органів прокуратури пропонують 

розуміти як уявну та бажану майбутню подію чи стан, предмет прагнення, те, 

що треба здійснити [61, с. 259]; результат, на досягнення якого спрямована 

діяльність прокуратури в цілому, зокрема її найважливіша функція – 

прокурорський нагляд [62, с. 46; 63, с. 16; 64, с. 246]. За такого підходу 

незрозуміло, що ж є власне кінцевою метою, на досягнення чого спрямовано 

виконання завдань прокуратури України. Крім того, здійснення діяльності 

органів прокуратури зумовлює досягнення кінцевої мети, з урахуванням 

реалізації всіх функції даного правоохоронного органу, а не окремих із них, 

інакше забезпечити досягнення необхідного результату неможливо. 

Ю.Є. Полянський [65, с. 53], О.Р. Михайленко [66, с. 126], М.І. Мичко 

[67, с. 9] та деякі інші вчені визначали мету виходячи з норми ст. 4 Закону 

України «Про прокуратуру» 1991 р. – «Завдання прокурорського нагляду за 

додержанням законів», де крім завдань зазначається, що діяльність органів 

прокуратури спрямована на всемірне утвердження верховенства закону, 

зміцнення правопорядку [3]. На сьогодні такий підхід втратив своє значення, 

оскільки відповідне положення законодавчого акта втратило чинність, а 

теоретичного обґрунтування такого розуміння досліджуваного поняття вчені не 

наводять, обмежуючись лише посиланням на правову норму. 

У науковій літературі з проблематики функціонування органів 

прокуратури пропонується визначати мету діяльності даного правоохоронного 

органу як утвердження верховенства закону, зміцнення законності та 

правопорядку, захист прав і свобод людини й громадянина, суспільних і 

державних інтересів [68, с. 84], послідовна та рішуча боротьба з будь-якими 
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порушеннями законності [69, с. 11]. У наведених дефініціях мета визначається 

через вказівку на принципи, які закріплені в законодавстві України. За такого 

підходу відбувається ототожнення кінцевого результату діяльності 

прокуратури з розумінням способів, засобів та методів її роботи. Засади 

впливають на характер діяльності прокуратури, виконання покладених на них 

завдань, мають пронизувати всі її напрями на всіх рівнях, тим не менш, їх 

дотримання не є самоціллю функціонування цього вітчизняного 

правоохоронного органу, а тому й не можуть бути визначені як мета. 

Є.М. Попович уважає, що мета діяльності прокуратури є триєдиною і 

складається з: 1) всебічної захищеності прав і свобод людини та громадянина; 

2) верховенства законності в діяльності всіх державних і недержавних органів, 

установ, підприємств та організацій, а також громадян на території України; 3) 

всебічної захищеності охоронюваних законом інтересів держави та суспільства 

[70, с. 107]. Уважаємо, що широкий поділ кінцевої мети діяльності прокуратури 

є невиправданим, оскільки відбувається розмивання його сутності та змісту, що 

негативно впливає на усвідомлення її значення в роботі працівників 

прокуратури. З авторського підходу вбачається, що запропонована ним 

триєдина система може бути зведена до єдиного знаменника – утвердження 

засади верховенства права.  

В одному з проектів Закону України «Про прокуратуру» (ст. 3 «Цілі та 

завдання прокуратури») пропонувалося встановити, що діяльність прокуратури 

має на меті сприяння утвердженню верховенства права. Таке розуміння є 

правильним, хоча й досить широкомасштабним та довготривалим в аспекті її 

реалізації. Крім того, у такій редакції вона визначена недостатньо чітко, адже з 

аналогічною метою функціонує велика кількість інших органів і навіть 

недержавних правозахисних громадських організацій. Не враховано в дефініції 

й головний конституційний обов’язок держави – утвердження й забезпечення 

прав і свобод людини [71, с. 106]. Звуження мети діяльності прокуратури 

виключно до забезпечення одного принципу, хоча й конституційного, 

призводить до неправильного розуміння мети діяльності органів прокурати, а 
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отже і її завдань, ролі та місця в державі. 

На сучасному етапі розвитку законодавства України на легальному рівні 

не визначається мета процесуального керівництва досудовим розслідуванням. 

Розуміння зазначеної мети слід шукати в спрямуванні процесуального 

керівництва, певному результаті, на досягнення якого націлена діяльність 

прокурора [72, с. 45]. Аналіз повноважень прокурора, закріплених у КПК 

України, дає підстави вважати, що метою процесуального керівництва в 

широкому розумінні є передусім захист прав і свобод фізичних та юридичних 

осіб, інтересів держави від кримінальних правопорушень, відновлення їхніх 

порушених прав та інтересів, відшкодування завданих збитків. У більш 

вузькому розумінні ця мета полягає в оперативному спрямуванні дій слідчого 

та уповноваженого оперативного підрозділу на вибір оптимального виду 

слідчих (розшукових) дій, їх правильну організацію і проведення для швидкого 

отримання належних і допустимих доказів у кримінальному провадженні, 

дотриманні під час проведення слідчих (розшукових) дій прав і свобод усіх 

учасників кримінального провадження та інших осіб [31, с. 117-121]. До цього 

слід додати, що зазначена мета зумовлена функцією нагляду за додержанням 

законів органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, 

досудове слідство, а тому вона реалізується саме з огляду на інтереси 

додержання законів. Мета процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням зумовлює і його завдання, які базуються на завданнях 

кримінального провадження в цілому, які визначені в ст. 2 КПК України.  

Отже, метою процесуального керівництва досудовим розслідуванням є 

оперативне спрямування дій слідчого та уповноваженого оперативного 

підрозділу на вибір оптимального з точки зору додержання законів різновиду 

слідчих (розшукових) дій, їх правильну організацію і проведення для швидкого 

отримання належних і допустимих доказів у кримінальному провадженні, 

дотриманні під час проведення слідчих (розшукових) дій прав і свобод усіх 

учасників кримінального провадження та інших осіб. 
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Прокуратура займає важливе місце в механізмі захисту прав, свобод та 

законних інтересів людини і громадянина в кримінальному судочинстві. Проте 

на сьогодні в науковій літературі наводяться різні позиції з приводу ролі 

прокурора в кримінальному провадження, тому для з’ясування цього питання 

доцільно визначити завдання, які покладаються на прокурора як 

процесуального керівника досудового розслідування щодо проведення слідчих 

(розшукових) дій. 

На переконання С. Подкопаєва та А. Матвійця прокуратура виконує такі 

завдання: 1) запобігання порушенням законів; 2) виявлення, усунення 

порушень законів, поновлення прав і законних інтересів людини й громадянина 

та інтересів суспільства і держави; 3) установлення всіх обставин порушень 

закону й притягнення винних осіб до відповідальності [68, с. 84]. Таке 

розуміння завдань діяльності органів прокуратури є надзвичайно загальним, 

оскільки з аналізу позиції авторів складно зрозуміти, які конкретні завдання 

мають виконуватися прокуратурою України. Наведена позиція зумовлена 

покладенням на прокуратуру функції загального нагляду, яка є нетиповою для 

розвинених демократичних та правових держав. Україна взяла курс на відмову 

від існування так званого «загального нагляду», тому вважаємо, що недоцільно 

визначати завдання прокуратури України, базуючись на відповідних 

положеннях. 

У науковій літературі пропонуються такі завдання прокурорського 

нагляду: 1) виявлення порушень законності [73, с. 15]; 2) захист від 

неправомірних посягань конституційних прав та свобод людини і громадянина, 

усіх соціальних і національних груп, інтересів держави, територіальних громад 

і органів місцевого самоврядування [65, с. 54]; 3) дотримання та забезпечення 

законності й правопорядку [74, с. 22] тощо. Недоліком наведених позицій є те, 

що вони також мають загальний характер, тобто реалізація відповідних завдань 

стосується не тільки прокурорського нагляду, крім того, виконуються вони не 

тільки органами прокуратури України, але й іншими правоохоронними 

органами – Національною поліцією України, Службою безпеки України та 
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іншими. 

Серед учених-процесуалістів здійснюється визначення завдань прокурора 

на окремих стадіях кримінального провадження. Наприклад,  Ф.М. Кобзарєв до 

завдань прокуратури на досудовому провадженні відносить: 1) своєчасне 

виявлення, припинення і запобігання порушенням закону; 2) установлення 

обставин цих правопорушень та осіб, що їх учинили; 3) притягнення винних до 

встановленої законом відповідальності; 4) відновлення порушених прав і 

законних інтересів особи, суспільства і держави [75, с. 7]. Таке розуміння 

завдань прокуратури на стадії досудового розслідування також не може в 

повному обсязі задовольнити потреби як юридичної науки, так і 

правозастосовної практики. З аналізу відповідних завдань не зрозуміло, у якому 

напрямі прокурор повинен забезпечувати виявлення порушень закону, як 

повинен реагувати на такі факти, яких суб’єктів зобов’язаний контролювати та 

багато іншого. 

У науковій літературі завдання прокуратури пропонують класифікувати 

на: 1) загальні; 2) спеціальні та 3) окремі [76, с. 17; 62, с. 47; 77, с. 9]. 

Диференційований підхід до поставлених перед прокуратурою пріоритетів 

діяльності дозволяє системно оцінити її роботу як у цілому, так і окремих 

підрозділів (напрямів, етапів, дій) залежно від змісту й кола суб’єктів, що 

планують та виконують відповідні завдання. З урахуванням предмета нашого 

дослідження слід звернути увагу на спеціальні завдання прокуратури, які 

полягають у: 1) розкритті кримінальних правопорушень, захисті особи, її прав, 

свобод, власності, прав підприємств, установ, організацій від злочинних та 

кримінально караних протиправних посягань; 2) виконанні вимог закону про 

невідворотність відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення; 

3) запобіганні незаконному притягненню особи до кримінальної 

відповідальності; 4) охороні прав і законних інтересів осіб при здійсненні 

кримінального провадження; 5) вжитті заходів щодо запобігання кримінальним 

правопорушенням, усунення причин та умов, що сприяють їх учиненню [71, с. 

106-107]. Отже, на переконання автора, завдання прокурора стосовно 
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процесуального керівництва досудовим розслідуванням належать до сфери 

спеціальної діяльності прокуратури. Такі міркування є досить спірними, адже 

процесуальне керівництво досудовим розслідуванням є конституційною 

функцією прокуратури України, а власне його завдання – це похідні від завдань 

кримінального провадження загалом. 

В.В. Долежан [78, с. 49] та В.В. Сухонос [79, с. 87] пропонують відносити 

до завдань прокуратури здійснення кримінального переслідування. У науці 

існують різні погляди з даного приводу, але переважає думка, що все ж таки 

прокурор виконує завдання з кримінального переслідування (М.І. Мичко [80, с. 

18-19], Г.П. Середа [81, с. 16], Н.В. Марчук [82, с. 61], Л.Р Грицаєнко [64, с. 

166-167], Я.М. Толочко [83, с. 47], А.О. Ломакін [84, с. 68], О.В. Мельник [85, с. 

21]). Аналіз теоретичних джерел та положень кримінального процесуального 

закону [86, с. 54-59] дозволяє підтримати такі міркування, адже з повноважень 

прокурора, закріплених у ст. 36 КПК України, випливає, що він здійснює не 

лише процесуальне керівництво, але й кримінальне переслідування. 

У наказі Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 р. №4-гн 

«Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» 

категорія «завдання» не вживається. Однак відповідні завдання можна 

визначити з урахуванням п. 1.1-1.5 щодо забезпечення: 1) єдиної системи 

організації нагляду за додержанням законів усіма органами досудового 

розслідування, підтримання державного обвинувачення, оскарження 

незаконних судових рішень, здійснення інших повноважень із цих питань; 2) 

безумовного реагування на виявлені порушення закону із часу надходження 

заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення до прийняття 

остаточного рішення в провадженні; 3) швидкого, всебічного, повного та 

неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, обов’язкової 

участі прокурорів – процесуальних керівників досудового розслідування в їх 

судовому розгляді (у визначених законом випадках), поновлення порушених 

прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження; 4) 

своєчасного вжиття заходів до усунення причин та умов, що сприяли вчиненню 
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кримінального правопорушення, відшкодування завданої ним шкоди фізичним 

і юридичним особам, державним і комунальним інтересам, розшуку майна, яке 

стало предметом злочинного посягання 5) пред’явлення процесуальними 

керівниками цивільних позовів у кримінальному провадженні в установлених 

законом випадках [87]. Вивчення даних нормативних положень свідчить, що 

йдеться про кримінальне провадження загалом, тому необхідно враховувати 

тільки ті завдання, які виконуються прокурором як процесуальним керівником 

досудового розслідування, тобто на стадії досудового провадження. 

До завдань прокурора в досудовому кримінальному провадженні 

пропонують відносити: 1) захист особи, суспільства та держави від 

кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів 

учасників кримінального провадження; 2) забезпечення виконання вимог 

закону при прийманні, реєстрації, розгляді та вирішенні в органах досудового 

розслідування заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, своєчасне 

внесення щодо них відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань; 

3) забезпечення швидкого, всебічного, повного та неупередженого досудового 

розслідування кримінальних правопорушень; 4) забезпечення своєчасного 

висунення й обґрунтування підозри за наявності відповідних підстав; 5) вжиття 

належних заходів до усунення причин та умов, які сприяли вчиненню 

кримінального правопорушення, відшкодування завданої ним шкоди фізичним 

та юридичним особам, державним і комунальним інтересам [71, с. 109; 88, с. 

231]. Така позиція має і низку недоліків, які зумовлюють необхідність 

удосконалення запропонованого авторами підходу. Так навряд чи є доцільність 

виділяти «забезпечення своєчасного висунення та обґрунтування підозри за 

наявності відповідних підстав», адже таке завдання повністю охоплюється 

категорією «забезпечення швидкого, всебічного, повного та неупередженого 

досудового розслідування кримінальних правопорушень». 

Завдання прокурора як процесуального керівника досудовим 

розслідуванням вбачаються в покладених на нього нормами кримінального 

процесуального закону України вказівках, які полягають у забезпеченні 
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дотримання органами досудового розслідування й іншими учасниками 

кримінального провадження вимог законодавства України на стадії досудового 

провадження. До них слід віднести: 1) забезпечення виконання вимог 

кримінального процесуального закону України при прийманні та реєстрації 

заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, своєчасне внесення щодо 

них відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань; 2) забезпечення 

швидкого, всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування 

кримінальних правопорушень; 3) захист особи, суспільства та держави від 

кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів 

учасників кримінального провадження; 4) вжиття належних заходів до 

усунення причин та умов, які сприяли вчиненню кримінального 

правопорушення, відшкодування завданої ним шкоди. Зупинимося на них 

детальніше.  

1. Забезпечення виконання вимог кримінального процесуального закону 

України при прийманні та реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні 

правопорушення, своєчасне внесення щодо них відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. 

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, 

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

кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним із будь-

якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань та розпочати розслідування. Відповідно до ч. 2 ст. 214 

КПК України слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на 

прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, 

зобов’язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова в 

прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне 

правопорушення не допускається. А згідно із ч. 2 ст. 214 КПК України 

досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань [1]. Таким чином на сьогодні всі заяви 
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та повідомлення, які надходять до правоохоронних органів, повинні 

прийматися уповноваженими на те суб’єктами, а слідчий та прокурор повинні 

забезпечити внесення відомостей про всі кримінальні правопорушення до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань. Виконання цього завдання має 

надзвичайно важливе значення, оскільки саме з реєстрацією відомостей у 

Єдиному реєстрі досудових розслідувань законодавець пов’язує можливість 

розпочати кримінальне провадження. 

Прокурор має забезпечити внесення всіх даних до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань, після чого шляхом проведення слідчих (розшукових) 

та інших процесуальних дій слідчий або прокурор здійснює встановлення всіх 

фактичних обставин кримінального правопорушення, збирання доказів тощо 

для повідомлення особі про підозру, а також повне, всебічне й об’єктивне 

розслідування кримінального провадження та вирішення питання про 

закінчення досудового розслідування. 

2. Забезпечення швидкого, всебічного, повного та неупередженого 

досудового розслідування кримінальних правопорушень. 

У науковій літературі зазначається, що вимога швидкого розслідування 

означає, що строки встановлення події кримінального правопорушення, 

підозрюваного (обвинуваченого) повинні максимально наближатися до 

моменту вчинення кримінального правопорушення [20, с. 7]. У будь-якому 

випадку строки досудового розслідування злочинів та досудового 

розслідування кримінальних проступків (дізнання), які встановлені КПК 

України, мають бути дотримані. 

Повнота розслідування означає, що встановлені всі обставини, які 

відповідно до ст. 91 КПК підлягають доказуванню в кримінальному 

провадженні: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та 

інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість 

обвинуваченого в учиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив 

і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, 

завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних 
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витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого 

кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, 

обтяжують чи пом’якшують покарання, виключають кримінальну 

відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) 

обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності 

або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше 

майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення 

кримінального правопорушення та (або) є доходами від такого майна, або 

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення 

кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального 

забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, 

або є предметом кримінального правопорушення, також і пов’язаного з їх 

незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані 

як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, 

що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-

правового характеру [1]. Відповідні обставини на стадії досудового 

провадження викладаються у формі обвинувального акта та мають знайти своє 

підтвердження на стадії судового розгляду кримінального провадження і 

дістати своє процесуальне оформлення в рішенні або ухвалі суду, що набрали 

законної сили. 

Під неупередженістю досудового розслідування розуміють об’єктивність, 

безсторонність щодо дослідження всіх обставин провадження [20, с. 7]. Згідно 

із ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, 

слідчий зобов’язані неупереджено дослідити обставини кримінального 

провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що 

виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що 

пом’якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку 

та забезпечити прийняття неупереджених процесуальних рішень [1]. 

Забезпечення виконання даного завдання не тільки в напрямі обвинувального 

ухилу діяльності сторони обвинувачення має особливо важливе значення, 
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оскільки досить часто в практичній діяльності слідчого та прокурора має місце 

нівелювання захисної функції при збиранні доказів, установленні фактичних 

обставин кримінального правопорушення тощо. 

3. Захист особи, суспільства та держави від кримінальних 

правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників 

кримінального провадження. 

Об’єктами, що беруться під захист від кримінальних правопорушень за 

допомогою норм КПК, є: особа, суспільство, держава. Об’єктами охорони є 

права, свободи та законні інтереси учасників кримінального провадження. Під 

такою охороною слід розуміти забезпечення необхідних умов для здійснення 

прав, свобод і задоволення законних інтересів, їх недоторканності та 

непорушності за допомогою чіткого врегулювання кримінальних 

процесуальних відносин та вжиття заходів правового характеру з метою 

недопущення порушення прав учасників кримінального провадження. Особи, 

які порушують їхні права, свободи та законні інтереси, притягуються до 

юридичної відповідальності [20, с. 7]. Захист фізичних та юридичних осіб від 

кримінальних правопорушень зумовлений тим, що тільки держава в особі її 

компетентних органів має право на легальний примус, тобто здійснювати 

кримінальне переслідування суб’єктів, які вчинили злочин та кримінальні 

проступки. Кримінальні правопорушення посягають на життя та здоров’я 

людей, їхні честь і гідність, майно фізичних та юридичних осіб, інтереси 

суспільства та держави, останні й становлять зміст кримінального 

провадження. 

Важливим аспектом діяльності прокурора є не тільки захист осіб, які 

зазнали шкоди внаслідок учинення кримінального правопорушення, але й 

забезпечення охорони прав, свобод та законних інтересів учасників 

кримінального провадження. У першу чергу йдеться про підозрюваного, однак 

слід зауважити, що під час досудового розслідування відповідні порушення 

можуть мати місце і щодо інших осіб (свідок, спеціаліст, експерт тощо). 

4. Вжиття належних заходів до усунення причин та умов, які сприяли 



 

 

62 

вчиненню кримінального правопорушення, відшкодування завданої ним шкоди. 

КПК України не зобов’язує сторону обвинувачення вживати 

профілактичних заходів щодо запобігання вчиненню нових кримінальних 

правопорушень. Розглядаючи дане питання, слід звернути увагу на таку 

обставину: відсутність у КПК України нормативно визначеного обов’язку 

слідчого, прокурора встановлювати причини та умови, що сприяли вчиненню 

кримінального правопорушення, тобто зведено нанівець слідчу профілактику. 

Це може призвести до зростання рівня злочинності [89, с. 84]. Із наведеного 

вбачається, що на сьогодні кримінальний процесуальний закон не передбачає 

необхідності виявлення причин та умов учинення кримінальних 

правопорушень, що навряд чи позитивно впливає на стан злочинності в 

державі. 

Варто зазначити, що в Концепції державної політики у сфері боротьби з 

організованою злочинністю, схваленій Указом Президента України від 21 

жовтня 2011 р. №1000/2011, чітко вказано, що нинішній стан криміногенної 

ситуації в державі свідчить про необхідність удосконалення заходів, 

спрямованих на нейтралізацію дії чинників, які зумовлюють організовану 

злочинність. Одним із напрямів реалізації цієї Концепції є виявлення й аналіз 

організованої злочинності, з’ясування причин та умов, що сприяли її 

поширенню в Україні [90]. У Концепції реалізації державної політики у сфері 

профілактики правопорушень на період до 2015 р., яка схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1209-

р, встановлено, що її метою є розроблення та здійснення комплексу заходів, 

спрямованих на виявлення й усунення причин і умов учинення злочинів [91]. У 

програмних документах реформування кримінальної юстиції передбачалася 

необхідність виявлення причин та умов учинення кримінальних правопорушень 

під час здійснення кримінального провадження, проте відповідна норма не 

знайшла свого закріплення у КПК України. З урахуванням наведеного доцільно 

доповнити КПК України положенням щодо необхідності доказування під час 

досудового розслідування причин та умов учинення кримінального 
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правопорушення, а відповідно до завдань процесуального керівництва віднести 

обов’язок прокурора встановити причини й умови, які сприяли вчиненню 

злочину або кримінального проступку. 

З-поміж виділених вище завдань прокурора під час досудового 

розслідування вбачаються завдання, що виконуються прокурором у зв’язку з 

проведенням слідчих (розшукових) дій. Аналіз розглянутих вище положень 

теорії та чинного законодавства дозволяє виділити такі завдання прокурора 

щодо проведення слідчих (розшукових) дій и:  

- забезпечення своєчасного та оптимального з точки зору додержання 

законів проведення комплексу необхідних слідчих (розшукових) дій задля 

швидкого, всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування 

кримінальних правопорушень;  

- охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального 

провадження під час проведення слідчих (розшукових) дій;  

- запобігання порушенням закону при проведенні слідчих (розшукових) 

дій;  

- виявлення, усунення порушень законів, допущених при проведенні 

слідчих (розшукових) дій;  

- поновлення прав і законних інтересів учасників кримінального 

провадження, необґрунтовано порушених (обмежених) при проведенні слідчих 

(розшукових) дій. 

Категорія «повноваження» означає право, надане кому-небудь для 

здійснення чогось; права, надані особі або підприємству органами влади [92, c. 

1000]. Проте не можна ототожнювати поняття «повноваження» і «права», 

оскільки перше з названих є ширшим за обсягом, адже одночасно передбачає не 

тільки права суб’єкта, але і його обов’язки. 

Повноваження прокурора є правовими засобами реалізації завдань та 

функцій прокуратури [93, c. 68]; вони забезпечують ефективність 

прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів, сприяють 

своєчасному виявленню порушень закону, їх усуненню та притягненню винних 
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осіб до відповідальності [94, c. 80]; усі кримінальні процесуальні повноваження 

прокурора, що закріплені в ч. 2 ст. 36 КПК, спрямовані на забезпечення 

успішної реалізації такої його кримінальної процесуальної функції, як 

процесуальне керівництво [95, с. 281]. КПК України наділяє прокурора значним 

обсягом повноважень, які мають бути достатніми для забезпечення реалізації 

функції прокуратури, визначених Конституцією України, зокрема й 

процесуальним керівництвом досудовим розслідуванням. На сьогодні 

повноваження прокурора як процесуального керівника досудового 

розслідування визначені в ч. 2 ст. 36 КПК України. Аналіз відповідної 

процесуальної норми свідчить, що відповідний перелік не є вичерпним, тобто 

прокурор вправі здійснювати й інші повноваження, покладені на нього 

кримінальним процесуальним законом.  

Не всі повноваження прокурора, закріплені в ч. 2 ст. 36 КПК України, 

належать до стадії досудового провадження, а тим більше до проведення 

слідчих (розшукових) дій. Аналітичний огляд цих повноважень дозволяє 

виділити ті, що належать до етапу досудового розслідування, та згрупувати їх 

таким чином. 

1. При відкритті кримінального провадження: 1) починати досудове 

розслідування за наявності підстав, передбачених КПК України; 2)  доручати 

органу досудового розслідування проведення досудового розслідування. 

2. При проведенні гласних і негласних слідчих (розшукових) дій: 1) мати 

повний доступ до матеріалів, документів та інших відомостей, що стосуються 

досудового розслідування; 2) доручати слідчому, органу досудового 

розслідування проведення в установлений прокурором строк слідчих 

(розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних 

дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а за 

необхідності − особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в 

порядку, визначеному КПК України; 3) доручати проведення слідчих 

(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним 

оперативним підрозділам; 4) скасовувати незаконні та необґрунтовані 
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постанови слідчих; 5) ініціювати перед керівником органу досудового 

розслідування питання про відсторонення слідчого від проведення досудового 

розслідування та призначення іншого слідчого за наявності підстав, 

передбачених КПК України, для його відводу, або у випадку неефективного 

досудового розслідування; 6) погоджувати або відмовляти в погодженні 

клопотань слідчого до слідчого судді про проведення слідчих (розшукових) дій, 

негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій у випадках, 

передбачених КПК України, чи самостійно подавати слідчому судді такі 

клопотання; 7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених КПК 

України.  

3. При повідомленні особі про підозру: повідомляти особі про підозру. 

4. При закінченні досудового розслідування: 1) пред’являти цивільний 

позов в інтересах держави та громадян, які через фізичний стан чи матеріальне 

становище, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену 

дієздатність неспроможні самостійно захистити свої права, у порядку, 

передбаченому цим кодексом та законом; 2) приймати процесуальні рішення у 

випадках, передбачених КПК України, також і щодо закриття кримінального 

провадження та продовження строків досудового розслідування за наявності 

підстав, передбачених КПК України; 3) затверджувати чи відмовляти в 

затвердженні обвинувального акта, клопотань про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру, вносити зміни до складеного 

слідчим обвинувального акта чи зазначених клопотань, самостійно складати 

обвинувальний акт чи зазначені клопотання; 4) звертатися до суду з 

обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності. 

Слід акцентувати увагу на тому, що відповідна класифікація є досить 

умовною, оскільки окремі з наведених повноважень можуть здійснюватися 

прокурором на декількох етапах досудового розслідування.  
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Під час проведеного нами анкетування 234 працівників органів 

досудового розслідування Національної поліції було поставлено таке 

запитання: «Які повноваження щодо проведення слідчих (розшукових) дій 

прокурор реалізує в найбільшому ступені?». Згідно з результатами 61,5 % (144) 

респондентів уважають, що прокурор у найбільшому ступені реалізує 

повноваження «доручати слідчому, органу досудового розслідування 

проведення слідчих (розшукових) дій або давати вказівки щодо їх проведення 

чи брати участь у них, а в необхідних випадках – особисто проводити». 27,4 % 

(64) респондентів уважають, що прокурор у найбільшому ступені реалізує 

повноваження «погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань слідчого 

до слідчого судді про проведення слідчих (розшукових) дій чи самостійно 

подавати слідчому судді такі клопотання». 3,8 % (9) респондентів указали 

повноваження «доручати проведення слідчих (розшукових) дій відповідним 

оперативним підрозділам» [Додаток Б.1, п. 7]. 

74,3 % анкетованих прокурорів також уважають, що прокурор у 

найбільшому ступені реалізує повноваження щодо доручення на проведення 

слідчих (розшукових) дій, надання вказівок щодо їх проведення, прийняття 

участі в них або особисте їх проведення [Додаток Б.2, п. 7]. 

Слід звернути увагу на те, що в науковій літературі повноваження 

прокурора інколи [24, с. 111] поділяють на такі, що: 1) належать до 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням; 2) не належать до 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням (повідомляти про 

підозру; затверджувати чи відмовляти в затвердженні обвинувального акта, 

клопотань про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру, вносити зміни до складеного слідчим обвинувального акта чи 

зазначених клопотань, самостійно складати обвинувальний акт чи зазначені 

клопотання; звертатися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, 

клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності) [24, с. 

111]. Така позиція виглядає сумнівною, оскільки прокурор у досудовому 
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кримінальному провадженні діє як процесуальний керівник досудового 

розслідування, а тому всі його повноваження, визначені КПК України, 

визначають його правовий статус саме як процесуального керівника, тобто всі 

вони належать до процесуального керівництва досудовим розслідуванням. 

З урахуванням зазначеного вище можна стверджувати, що повноваження 

прокурора як процесуального керівника досудовим розслідуванням – це 

закріплені нормами кримінального процесуального закону юридичні 

можливості, які одночасно є і його правом, і його обов’язком, реалізуючи які 

він здійснює владно-розпорядчий вплив на процесуальну діяльність органів 

досудового розслідування для дотримання кримінальної процесуальної форми 

та виконання завдань кримінального провадження. Повноваження щодо 

проведення слідчих (розшукових) дій займають вагоме місце в структурі 

повноважень прокурора, що визначені КПК України, оскільки від їх реалізації 

залежить повнота отримання (збирання) і перевірки доказів у кримінальному 

провадженні, допустимість їх використання в процесі доказування, а також 

ступінь додержання прав та законних інтересів учасників кримінального 

провадження при проведенні слідчих (розшукових) дій. 

На сьогодні залишається багато дискусійних, недостатньо досліджених 

проблемних питань у сфері теоретичного розроблення та обґрунтування 

завдань і повноважень прокурора на стадії досудового розслідування. У 

результаті цього виникають труднощі в правозастосовній діяльності прокурора, 

а також інших учасників кримінального провадження. За таких умов існує 

необхідність у проведенні подальших комплексних досліджень проблематики 

законодавчої регламентації завдань прокурора при процесуальному керівництві 

досудового розслідування та особливостей виконанням ним своїх повноважень 

на різних етапах досудового розслідування. Змістовне наповнення наведених 

категорій дає можливість розробити зрозумілі критерії оцінки ефективності 

діяльності прокурора в досудовому кримінальному провадженні. 

Підбиваючи підсумок, зазначимо, що метою процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням є оперативне спрямування дій слідчого та 



 

 

68 

уповноваженого оперативного підрозділу на вибір оптимального з точки зору 

додержання законів різновиду слідчих (розшукових) дій, їх правильну 

організацію і проведення для швидкого отримання належних і допустимих 

доказів у кримінальному провадженні, дотриманні під час проведення слідчих 

(розшукових) дій прав і свобод усіх учасників кримінального провадження та 

інших осіб.  

Завданнями прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій є: 

забезпечення своєчасного й оптимального з точки зору додержання законів 

проведення комплексу необхідних слідчих (розшукових) дій для швидкого, 

всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування 

кримінальних правопорушень; охорона прав, свобод і законних інтересів 

учасників кримінального провадження під час проведення слідчих 

(розшукових) дій; запобігання порушенням закону при проведенні слідчих 

(розшукових) дій; виявлення, усунення порушень законів, допущених при 

проведенні слідчих (розшукових) дій; поновлення прав і законних інтересів 

учасників кримінального провадження, необґрунтовано порушених 

(обмежених) при проведенні слідчих (розшукових) дій. 

Повноваження щодо проведення слідчих (розшукових) дій займають 

вагоме місце в структурі повноважень прокурора, що визначені КПК України, 

оскільки від їх реалізації залежить повнота отримання (збирання) і перевірки 

доказів у кримінальному провадженні, допустимість їх використання в процесі 

доказування, а також ступінь додержання прав та законних інтересів учасників 

кримінального провадження при проведенні слідчих (розшукових) дій. У 

цілому повноваження прокурора під час досудового розслідування доцільно 

класифікувати таким чином: повноваження, що реалізуються при відкритті 

кримінального провадження; повноваження щодо проведення слідчих 

(розшукових) дій (гласних і негласних); повноваження щодо повідомлення 

особі про підозру; повноваження, що реалізуються при закінченні досудового 

розслідування. 
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Висновки до першого розділу 

 

1. Здійснення повноважень прокурором у частині проведення слідчих 

(розшукових) дій – це невід’ємна складова процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням, що полягає в забезпеченні додержання законів у 

зв’язку з проведенням слідчих (розшукових) дій шляхом реалізації можливості 

доручати їх проведення та давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь 

у них, а в необхідних випадках – особисто проводити, погоджувати або 

відмовляти в погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про їх 

проведення чи самостійно подавати слідчому судді такі клопотання, а також у 

здійсненні із цією метою інших повноважень, передбачених КПК України. 

2. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням та здійснення 

повноважень прокурором щодо проведення слідчих (розшукових) дій 

співвідносяться як загальне і окреме. Реалізація повноважень прокурором щодо 

проведення слідчих (розшукових) дій має наглядовий характер та охоплюється 

категорією «нагляд за додержанням законів», оскільки: процесуальне 

керівництво є формою нагляду за додержанням законів під час досудового 

розслідування (ч. 2 ст. 36 КПК); чинне законодавство України визначає 

прокуратуру як наглядову інстанцію, а не як орган досудового розслідування, 

та не покладає на неї слідчі функції (ст. 216 КПК). 

3. Спостерігається невідповідність положень ст. 131-1 Конституції 

України, ст. 36 КПК України та ст. 2 Закону України «Про прокуратуру» в 

частині чіткого визначення функції прокуратури під час проведення досудового 

розслідування, її характеру (наглядового, слідчого, організаційного), що 

значним чином впливає на визначення обсягу повноважень щодо проведення 

слідчих (розшукових) дій. Потребує вирішення суперечності між п. 2 ч. 1 ст.  

131-1 Конституції України, що передбачає здійснення прокуратурою організації 

досудовим розслідуванням, та ч. 1 ст. 39 КПК України, що покладає на 

керівника органу досудового розслідування організацію досудового 

розслідування.  
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4. Метою процесуального керівництва досудовим розслідуванням є 

оперативне спрямування дій слідчого та уповноваженого оперативного 

підрозділу на вибір оптимального з точки зору додержання законів різновиду 

слідчих (розшукових) дій, їх правильну організацію і проведення для швидкого 

отримання належних і допустимих доказів у кримінальному провадженні, 

дотриманні під час проведення слідчих (розшукових) дій прав і свобод усіх 

учасників кримінального провадження та інших осіб.  

Завданнями прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій є: 

забезпечення своєчасного й оптимального з точки зору додержання законів 

проведення комплексу необхідних слідчих (розшукових) дій задля швидкого, 

всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування 

кримінальних правопорушень; охорона прав, свобод і законних інтересів 

учасників кримінального провадження під час проведення слідчих 

(розшукових) дій; запобігання порушенням закону при проведенні слідчих 

(розшукових) дій; виявлення, усунення порушень законів, допущених при 

проведенні слідчих (розшукових) дій; поновлення прав і законних інтересів 

учасників кримінального провадження, необґрунтовано порушених 

(обмежених) при проведенні слідчих (розшукових) дій. 

Виконання завдань кримінального провадження потребує встановлення 

під час досудового розслідування причин та умов учинення кримінального 

правопорушення, а відповідно до завдань процесуального керівництва доцільно 

віднести обов’язок прокурора встановити причини та умови, які сприяли 

вчиненню злочину або кримінального проступку. 

5. Повноваження прокурора як процесуального керівника досудовим 

розслідуванням – це закріплені нормами кримінального процесуального закону 

юридичні можливості, які одночасно є і його правом, і його обов’язком, 

реалізуючи які він здійснює владно-розпорядчий вплив на процесуальну 

діяльність органів досудового розслідування для дотримання кримінальної 

процесуальної форми та виконання завдань кримінального провадження. 
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Повноваження щодо проведення слідчих (розшукових) дій займають 

вагоме місце в структурі повноважень прокурора, що визначені КПК України, 

оскільки від їх реалізації залежить повнота отримання (збирання) і перевірки 

доказів у кримінальному провадженні, допустимість їх використання в процесі 

доказування, а також ступінь додержання прав та законних інтересів учасників 

кримінального провадження при проведенні слідчих (розшукових) дій. У 

цілому повноваження прокурора під час досудового розслідування доцільно 

класифікувати таким чином: повноваження, що реалізуються при відкритті 

кримінального провадження; повноваження щодо проведення слідчих 

(розшукових) дій (гласних і негласних); повноваження щодо повідомлення 

особі про підозру; повноваження, що реалізуються при закінченні досудового 

розслідування. 
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РОЗДІЛ 2.  

СУЧАСНИЙ СТАН ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРОКУРОРОМ У 

ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

 

 

2.1. Здійснення повноважень прокурором у частині проведення 

слідчих (розшукових) дій, визначених главою 20 КПК України 

 

Внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань означає початок проведення досудового 

розслідування щодо кримінальних правопорушень. У межах досудового 

розслідування здійснюється збирання доказів, їх перевірка, установлюються 

фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, особи, які його 

вчинили, тощо. Наведене досягається завдяки можливості застосовувати під час 

кримінальної процесуальної діяльності спеціальні заходи, які передбачені КПК 

України, процесуальні дії. Серед процесуальних дій, визначених законом, 

особливе місце та роль належить слідчим (розшуковим) діям, визначеним 

главою 20 КПК України. Вони спрямовані на отримання доказів та перевірку 

вже зібраних у кримінальному провадження доказів, що й відрізняє їх від будь-

яких інших процесуальних засобів. Слідчі (розшукові) дії є основним засобом 

доказування в кримінальному судочинстві, а тому прокурор, здійснюючи 

процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінальних 

правопорушень, повинен використати всі передбачені процесуальним законом 

можливості для забезпечення законності при проведенні відповідних 

кримінальних процесуальних заходів.  

Різнобічним питанням проведення слідчих (розшукових) дій під час 

досудового розслідування в межах наукових праць приділили свою увагу 

Ю.П. Аленін, В.Г. Гончаренко, І.В. Гора, Ю.М. Грошевий, В.Т. Маляренко, 

І.Є. Марочкін, М.М. Михеєнко, В.В. Назаров, В.Т. Hop, М.А. Погорецький, 

В.М. Савицький, О.Ю. Татаров, В.Я. Тацій та інші. Однак численні проблеми 
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здійснення повноважень прокурором у частині проведення слідчих 

(розшукових) дій, визначених главою 20 КПК України, залишилися поза 

увагою дослідників.  

Процесуальне керівництво прокурора в частині проведення слідчих 

(розшукових) дій можна визначити як виконання конституційної функції 

прокуратури України, яка реалізується прокурором відповідно до норм 

кримінального процесуального закону України, та полягає в організації і 

процесуальному керівництві досудовим розслідуванням при проведенні всього 

необхідного комплексу слідчих (розшукових) дій для дотримання вимог 

законодавства України і з метою повного виконання завдань кримінального 

провадження при початку досудового розслідування. 

З аналізу ст. 36 КПК України випливає, що прокурор, здійснюючи 

процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, під час проведення 

слідчих (розшукових) дій має такі повноваження: 1) має повний доступ до 

матеріалів, документів та інших відомостей, що стосуються досудового 

розслідування; 2) доручає слідчому, органу досудового розслідування 

проведення в установлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, інших 

процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у 

них, а в необхідних випадках – особисто проводити слідчі (розшукові) та 

процесуальні дії; 3) доручає проведення слідчих (розшукових) дій відповідним 

оперативним підрозділам; 4) скасовує незаконні та необґрунтовані постанови 

слідчих; 5) ініціює перед керівником органу досудового розслідування питання 

про відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування та 

призначення іншого слідчого за наявності підстав, передбачених КПК України, 

для його відводу, або у випадку неефективного досудового розслідування; 6) 

приймає процесуальні рішення у випадках, передбачених КПК України; 7) 

погоджує або відмовляє в погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про 

проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, 

інших процесуальних дій у випадках, передбачених КПК України, чи 

самостійно подає слідчому судді такі клопотання. 
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Роль прокурора в частині проведення слідчих (розшукових) дій полягає в 

забезпеченні належності, достовірності, допустимості та достатності зібраних у 

кримінальному провадженні доказів для закінчення досудового провадження в 

порядку та на підставах, визначених КПК України. Значення процесуального 

керівництва прокурора при проведенні слідчих (розшукових) дій зумовлено 

тим, що від його якості прямо залежить повнота, всебічність, об’єктивність та 

неупередженість досудового розслідування, що обов’язково вплине на 

здійснення судового провадження та, як наслідок, на справедливість судового 

рішення в кримінальному провадженні.  

У главі 20 КПК України передбачено такі слідчі (розшукові) дії: 1) допит, 

також і одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб (ст.ст. 224-226 

КПК України); 2) пред’явлення для впізнання: особи (ст. 228 КПК України), 

речей (ст. 229 КПК України), трупа (ст. 230 КПК України); 3) обшук (ст.ст. 233-

236 КПК України); 4) огляд: місцевості, приміщень, речей та документів (ст. 

237 КПК України), трупа (ст. 238 КПК України), огляд трупа, пов’язаний з 

ексгумацією (ст. 239 КПК України); 5) слідчий експеримент (ст. 240 КПК 

України); 6) освідування особи (ст. 241 КПК України); 7) залучення експерта та 

проведення експертизи (ст.ст. 242-243 КПК України) [1]. Кримінальний 

процесуальний закон установлює вичерпний перелік слідчих (розшукових) дій, 

які можуть проводитися для збирання та перевірки доказів у кримінальному 

провадженні, та необхідні для належного виконання завдань кримінального 

судочинства. 

У науковій літературі [88, с. 232] вказується, що прокурор, забезпечуючи 

швидке, повне й неупереджене досудове розслідування кримінального 

правопорушення, має право здійснювати такі повноваження: 1) мати повний 

доступ до матеріалів, документів та інших відомостей, що стосуються 

досудового розслідування (п. 2 ч. 2 ст. 36 КПК України); 2) доручати слідчому, 

органові досудового розслідування проведення в установлений прокурором 

строк слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки 

щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках – особисто 
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проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному КПК 

України (п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК України); 3) доручати проведення слідчих 

(розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам (п. 5  ч .2  ст. 36 КПК 

України). Повноваження щодо проведення окремих слідчих (розшукових) дій 

можуть реалізуватися прокурором особисто, доручатися слідчому, органу 

досудового розслідування або оперативним підрозділам. 

У зв’язку із цим доречно навести результати проведеного нами 

анкетування. Так 80 % (187) слідчих уважають, що прокурор при здійсненні 

процесуального керівництва найчастіше доручає слідчому, органу досудового 

розслідування, відповідним оперативним підрозділам проведення слідчих 

(розшукових) дій. Аналогічної думки дотримуються 62,8 % (22) прокурорів. 

13,2 % (31) слідчих уважають, що прокурор найчастіше бере участь у 

проведенні слідчих (розшукових) дій, що проводяться слідчим або оперативним 

підрозділом. 0,9 % (2) слідчих указують, що прокурор найчастіше особисто 

проводить слідчі (розшукові) дії. 6 % (14) слідчих обирають інший варіант 

відповіді та висловлюються за те, що прокурор при здійсненні процесуального 

керівництва взагалі нічого не виконує (з позначкою «нічого», «ніякі») 

[Додаток Б.1, п. 9; Додаток Б.2, п. 9]. 

На сьогодні в науковій літературі дискутується питання про можливість 

проведення слідчих (розшукових) дій тим чи іншим суб’єктом, що зрештою 

впливає й на законність здійснення досудового розслідування, а отже перебуває 

у сфері компетенції прокурора як процесуального керівника досудового 

розслідування. Прокурор може надавати доручення щодо проведення слідчих 

(розшукових) дій як слідчим, так і відповідним оперативним підрозділам, але 

їхній обсяг є різним. Так, відповідно до п. 4  ч .2  ст. 36 КПК України [1], 

прокурор має право доручати слідчому, органу досудового розслідування 

проведення в установлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, 

негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати 

вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них. А згідно з п. 5  ч .2  ст. 36 

КПК України прокурор має право доручати відповідним оперативним 
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підрозділам лише проведення слідчих (розшукових) дій. Отже, обсяг 

можливостей виконання доручень оперативними підрозділами вужчий (лише 

слідчі (розшукові) дії), ніж у слідчого, який також уповноважений виконувати й 

інші процесуальні дії за дорученням прокурора, його вказівки. 

У зв’язку із цим зауважимо, що надання вказівок прокурором щодо 

проведення слідчих (розшукових) дій неабияк сприяє додержанню законів під 

час досудового розслідування, забезпеченню прав та законних інтересів 

учасників кримінального провадження. Згідно зі статистичними даними 

прокурорами – процесуальними керівниками за неповний 2012 р. було надано 

слідчим Національної поліції 19347 вказівок, за 2013 р. – 217756, за 2014 р. – 

186922, за 2015 р. – 165557, за 2016 – 153 495, за 6 місяців 2017 р. – 88812 

[Додаток В.1]. Усього прокурорами – процесуальними керівниками було 

надано вказівок слідчим усіх правоохоронних органів (НП, ДФС, СБУ, НАБУ) 

за неповний 2012 р. – 20821, за 2013 р. – 234 420, за 2014 р. – 196509, за 2015 р. 

– 174450, за 2016 р. – 162368, за 6 місяців 2017 р. – 93813 [Додаток В.1]. 

На переконання Ю.А. Кушнерик, суттєвим недоліком чинного КПК 

України є передбачена в ст. 41 КПК України можливість надання доручень у 

кримінальних провадженнях оперативним підрозділам лише на проведення 

слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. Разом із тим, під 

час розслідування грабежів та розбійних нападів, зокрема, виникає необхідність 

надати доручення оперативним підрозділам щодо здійснення інших 

процесуальних дій або організаційних заходів (наприклад, установити свідків-

очевидців, здійснити комплекс пошукових заходів особи-злочинця «за 

гарячими слідами» за словесним портретом, наданим потерпілим або свідками). 

На практиці до втрати часу призводить законодавча вимога надання доручень 

оперативним підрозділам лише в письмовій формі (ч. 1 ст. 41 КПК України), а 

також пряма заборона законодавця здійснювати процесуальні дії оперативними 

підрозділами за власною ініціативою (ч. 2 ст. 42 КПК України). Результати 

опитування прокурорів – процесуальних керівників досудовим розслідуванням 

свідчать про те, що значна частина робочого часу прокурора – процесуального 

https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199210&cell=u2m2c7r4
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m2c7r4
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керівника припадає на складання різного роду процесуальних документів, 

також і доручень. Отже, чинна законодавча регламентація порядку взаємодії 

слідчого, прокурора та оперативних підрозділів призводить до неналежного 

використання можливостей останніх у досудовому розслідуванні. У зв’язку з 

вищевикладеним пропонується змінити редакцію ч. 1 ст. 41 КПК України [96, с. 

11-12]. Аналіз наведених доктринальних міркувань свідчить, що йдеться про 

заходи, які були передбачені Законом України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» [48]. Отже, на сьогодні в правовому регулюванні здійснення 

кримінального провадження не передбачено можливостей для проведення 

заходів оперативно-розшукового характеру за дорученням прокурора в межах 

кримінального провадження, законодавець передбачає реалізацію виключно 

слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій для збирання та 

перевірки доказів. 

Однак, відповідно до ст. 10 Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність», матеріали оперативно-розшукової діяльності використовуються: 1) 

як приводи та підстави для початку досудового розслідування; 2) для 

отримання фактичних даних, які можуть бути доказами в кримінальному 

провадженні; 3) для запобігання, виявлення, припинення і розслідування 

злочинів, розвідувально-підривних посягань проти України, розшуку злочинців 

та осіб, які безвісти зникли; 4) для забезпечення безпеки працівників суду, 

правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві, членів їхніх сімей та близьких родичів, а також співробітників 

розвідувальних органів України та їхніх близьких родичів, осіб, які 

конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальними  

органами України, та членів їхніх сімей; 5) для взаємного інформування 

підрозділів, уповноважених здійснювати оперативно-розшукову діяльність, та 

інших правоохоронних органів; 6) для інформування державних органів 

відповідно до їхньої компетенції [48]. Із даної норми матеріального закону 

випливає, що матеріали оперативно-розшукової діяльності можуть бути не 

лише приводами та підставами для відкриття кримінального провадження та 
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початку досудового розслідування, але й доказами в кримінальному 

провадженні та ін. 

У науковій літературі [97, с. 5] вказується, що процесуальними діями є дії 

учасників кримінального провадження, які передбачені та регламентовані 

кримінальним процесуальним законодавством, спрямовані на збирання або 

використання доказів у кримінальному провадженні; процесуальні дії – усі 

передбачені кримінально-процесуальним законодавством заходи [98, с. 7]. З 

урахуванням норми ч. 1 ст. 1 КПК України, заходи оперативно-розшукового 

характеру належать до процесуальних дій, але не охоплюються поняттям 

гласних і негласних слідчих (розшукових) дій.  

У науковій літературі [99, с. 140] зазначається, що за своєю сутністю 

гласним оперативно-пошуковим заходам, що проводяться до початку 

розслідування, кореспондують гласні слідчі (розшукові) дії й інші процесуальні 

дії, передбачені відповідними положеннями КПК України – допит, огляд, 

тимчасовий доступ до речей та документів тощо [99, с. 140]. Тобто після 

відкриття кримінального провадження та початку здійснення досудового 

розслідування повинні реалізовуватися слідчі (розшукові) дії. Наприклад, 

замість опитування потерпілого або свідка для складання словесного портрету, 

проводиться допит потерпілого (свідка). 

Згідно зі ст. 41 КПК України оперативні підрозділи відповідних органів 

здійснюють слідчі (розшукові) дії і негласні слідчі (розшукові) дії в 

кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а 

підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ 

внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України – за 

письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, прокурора 

співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. 

Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу 

внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не 

мають права здійснювати процесуальні дії в кримінальному провадженні за 
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власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи 

прокурора. Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих 

(розшукових) дій і негласних слідчих (розшукових) дій є обов’язковими для 

виконання оперативним підрозділом [1]. За таких умов відсутня необхідність у 

розширенні повноважень оперативних підрозділів щодо виконання доручень 

прокурора під час досудового розслідування в частині здійснення інших 

процесуальних дій або організаційних заходів, оскільки вони уповноважені 

виконувати письмові доручення прокурора про проведення слідчих 

(розшукових) дій, які є достатніми для збирання та перевірки доказів.  

Усі інші процесуальні дії, передбачені КПК України, пов’язані зі 

взаємодією із судом, слідчим суддею, керівником органу досудового 

розслідування, слідчим тощо, а тому відсутня потреба в наділенні оперативних 

підрозділів права виконувати письмові доручення прокурора щодо інших 

процесуальних дій. 

Крім того, що прокурор має право доручати проведення слідчих 

(розшукових) дій слідчому або оперативним підрозділам, він має право 

самостійно проводити названі процесуальні заходи. Таким чином, прокурор 

самостійно приймає рішення щодо того, чи необхідно особисто проводити ту 

чи іншу слідчу (розшукову) дію, керуючись власним переконанням та 

дискрецією. 

Анкетуванням працівників органів досудового розслідування 

Національної поліції встановлено, що прокурори – процесуальні керівники не 

надто часто самостійно проводять слідчі (розшукові) дії. Згідно з результатами 

проведеного нами анкетування 75,2 % (176) респондентів уважають, частка 

кримінальних проваджень (від загальної кількості), по яких прокурор особисто 

проводить слідчі (розшукові) дії, становить менше 10 %. 15,8 % (37) 

респондентів указують, що ця частка близько 10 - 20 % [Додаток Б.1, п. 11].  

Нами було поставлено запитання про те, яку слідчу (розшукову) дію 

прокурор найчастіше проводить особисто, та отримано такі відповіді:  

- 54,7 % (128) опитаних нами респондентів указують, що прокурор 
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найчастіше особисто проводить обшук;  

- 25,6 % (60) респондентів уважають, що це є допит, одночасний допит 

двох чи більше осіб;  

- 3,8 % (9) респондентів указують, що це є залучення експерта та 

проведення експертизи;  

- 2,1 % (5) респондентів зазначають, що це є огляд;  

- 13,7 % (32) респондентів висловлюються за те, що прокурор взагалі не 

проводить особисто слідчі (розшукові) дії [Додаток Б.1, п. 10].  

Також не є поширеною в практичній діяльності участь прокурора в 

проведенні слідчих (розшукових) дій, що проводяться слідчими або 

оперативними підрозділами. За результатами проведеного нами анкетування 

з’ясовано, що частка кримінальних проваджень (від загальної кількості), по 

яких прокурор бере участь у проведенні слідчих (розшукових) дій, становить 

менше 10 %, про що висловилися 56,4 % (132) респондентів. 20,9 % (49) 

зазначають, що ця частка близько 10 - 20 % [Додаток Б.1, п. 13].  

На запитання про те, при проведенні яких слідчих (розшукових) дій 

прокурор переважно бере участь, були отримані такі результати: 

- 66,7 % (156) респондентів указують, що прокурор переважно бере 

участь при проведенні обшуку;  

- 20,9 % (49) респондентів уважають, що це є допит, одночасний допит 

двох чи більше осіб;  

- 3,4 % (8) респондентів указують, що це є слідчий експеримент;  

- 2,1 % (5) респондентів зазначають, що це є огляд; 

- 0,4 % (1) респондентів відповіли, що це є освідування особи;  

- 6,4 % (15) висловлюються за те, що прокурор узагалі не бере участі в 

проведенні слідчих (розшукових) дій [Додаток Б.1, п. 12].  

Більш поширеним у слідчій практиці є надання прокурором доручення 

слідчим, органам досудового розслідування, оперативним підрозділам на 

проведення слідчих (розшукових) дій. Так, згідно з результатами проведеного 

нами анкетування, більшість респондентів 27 % (63) уважає, що частка 
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кримінальних проваджень (від загальної кількості), по яких прокурор надає 

доручення слідчим, оперативним підрозділам на проведення слідчих 

(розшукових) дій, становить більше 90 %. 20,9 % (49) респондентів уважають, 

що ця частка становить близько 30 - 40 %; 12,4 % (29) респондентів указали, що 

ця частка складає близько 60 - 70 % [Додаток Б.1, п. 15].  

На запитання про те, яку слідчу (розшукову) дію прокурор переважно 

доручає провести слідчим та оперативним підрозділам, були отримані такі 

результати: 

- 45,7 % (107) респондентів указують, що прокурор переважно доручає 

провести допит, одночасний допит двох чи більше осіб;  

- 29 % (68) респондентів уважають, що це є обшук; 

- 11,5 % (27) респондентів указують, що це є слідчий експеримент;  

- 9 % (21) респондентів зазначають, що це є залучення експерта та 

проведення експертизи;  

- 1,7 % (4) респондентів висловлюються, що це є пред’явлення для 

впізнання особи, речей, трупа; 

- 1,7 % (4) респондентів зазначають, що це є огляд;  

- 1,3 % (3) респондентів відповіли, що це є освідування особи;  

Як видно з результатів проведеного анкетування, надання прокурором 

доручення щодо проведення слідчих (розшукових) дій є більш поширеним у 

правозастосовній діяльності, ніж участь прокурора при проведенні слідчих 

(розшукових) дій або особисте їх проведення.  

У межах нашого дослідження ми не можемо обійти питання, пов’язані з 

намаганням окремих фахівців та дослідників науково обґрунтувати посилення 

повноважень прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та 

проведення розслідування. Так у науковій літературі [100, с. 9] висловлюються 

твердження щодо необхідності посилення ролі прокурора в здійсненні 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням. Наголошується на 

недоліках правової регламентації підстав проведення обшуку особи, оскільки 

обшук особи за своєю природою подібний до освідування особи, яке 
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проводиться на підставі постанови прокурора, а тому доцільно внести зміни до 

чинного КПК України та передбачити можливість проведення обшуку особи за 

вмотивованою постановою прокурора [100, с. 9]. Така позиція виглядає 

спірною, оскільки освідування та обшук особи є відмінними слідчими 

(розшуковими) діями, мають різну мету та завдання, порядок проведення тощо, 

а тому надання прав прокурору проводити обшук особи без ухвали слідчого 

судді може суттєво обмежити права, свободи та законні інтереси учасників 

кримінального провадження. 

М.В. Чорноусько вважає, що доцільно запровадити обов’язковість участі 

прокурора при проведенні обшуку в житлі або іншому володінні особи в разі, 

якщо злочин кваліфіковано як тяжкий або особливо тяжкий. Це дозволить 

уникнути процесуальних порушень та підвищити рівень забезпечення прав 

учасників провадження, сприятиме зниженню кількості скарг на рішення, дії 

або бездіяльність у зв’язку з проведенням слідчих дій, а відповідно – 

навантаження на слідчих суддів [101, с. 94-95]. Із такими міркуваннями складно 

погодитися, оскільки не зрозуміло, чому порушення норм кримінального 

процесуального закону можуть мати місце під час досудового розслідування 

тільки тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, оскільки не 

виключено, що такі випадки можуть мати місце й під час досудового 

розслідування інших злочинів або проведення дізнання. Крім того, навряд чи 

кількість скарг, пов’язаних із проведення обшуку, суттєво зменшиться, якщо 

відповідна слідча (розшукова) дія буде проводитися прокурором особисто.  

Ю.В. Коробко вважає, що існує необхідність проведення слідчих 

(розшукових) дій прокурором особисто в таких випадках: 1) за наявності 

конфлікту між слідчим і суб’єктом процесу (відмова давати показання, брати 

участь у слідчих (розшукових) діях тощо); 2) у разі участі в указаних діях 

іноземних громадян; 3) у кримінальних провадженнях за фактами сепаратизму, 

терористичних актів, посягання на територіальну цілісність України [100, с. 9]. 

З аналізу наведеного доктринального положення вбачається, що пропонується 

зобов’язати у відповідних випадках проводити всі слідчі (розшукові) дії 
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особисто прокурором.  

У доктрині кримінального процесу зазначається, що участь прокурора в 

слідчих (розшукових) діях дає йому можливість безпосередньо розібратися в 

усіх тонкощах кримінальної справи, виявити недоліки і порушення, поліпшити 

якість розслідування. Тому буде неправильним обмежувати прокурора правом 

безпосередньо брати участь у розслідуванні злочинів чи особисто розслідувати 

справу. Кращим засобом нагляду прокурора за дізнанням і досудовим 

слідством, недопущення порушень є на власному прикладі показати, як це 

потрібно робити [102, с. 161]. Особисте проведення прокурором слідчих 

(розшукових) дій виходить далеко за межі забезпечення законності тільки цієї 

слідчої дії, з огляду на те, що особисте сприйняття й оцінка обстановки 

дозволяють прокурору успішно виробити планування здійснення нагляду 

протягом розслідування, правильно оцінювати отримані в подальшому докази 

[103, с.13]. Відповідні твердження заслуговують на увагу, тому кримінальний 

процесуальний закон України й передбачає право прокурора, за необхідності, 

провести будь-яку слідчу (розшукову) дію особисто або ж брати участь у її 

проведенні. Тобто прокурор як процесуальний керівник досудового 

розслідування для розуміння того чи іншого кримінального провадження, може 

особисто й не проводити ті чи інші слідчі (розшукові) дії особисто, а брати 

участь у їх проведенні слідчим або оперативними підрозділами. 

Ю.В. Коробко у своєму дисертаційному дослідженні зазначає, що під час 

опитування прокурорів – процесуальних керівників досудового розслідування 

встановлено, що 10 % із них допит проводили особисто, 45 % брали участь при 

проведенні допиту слідчим та 45 % жодного разу не проводили допит 

самостійно та не брали в ньому участь. Такий стан справ зумовлений 

насамперед небажанням прокурорів готуватись до допиту, а також 

неможливістю використати як доказ у суді протокол допиту [104, с. 91]. Тому 

самостійне проведення прокурором слідчої (розшукової) дії значно ускладнює 

процесуальне керівництво прокурора досудовим розслідуванням, оскільки 

вимагає підготовки й організації в її проведенні, залучення необхідних 
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учасників кримінального провадження, забезпечувати їх явку, здійснювати 

оформлення відповідного протоколу тощо, що за фізичним обсягом роботи та 

часовими втратами може негативно вплинути на якість виконання виключних 

повноважень прокурора щодо процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням як у даному кримінальному провадженні, так і в інших 

кримінальних провадженнях. 

Окремими фахівцями [100, с. 9] пропонується розширити повноваження 

прокурора щодо здійснення процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням кримінальних проваджень за рахунок того, щоб надати йому 

право на проведення обшуку в інших невідкладних випадках, не пов’язаних з 

урятуванням життя людей та майна чи безпосереднім переслідуванням осіб, на 

підставі вмотивованої постанови зі зверненням у подальшому до слідчого 

судді. У зв’язку із цим наведемо думку О.В. Копіци [113, с. 156-158] про те, що 

судовий контроль за дотриманням норм чинного законодавства України при 

обмеженні прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина є 

найважливішою процесуальною гарантією в кримінальному провадженні. 

Так «невідкладні випадки» є оціночною категорією та надзвичайно 

розмитою для розуміння і практичного застосування, оскільки в такому разі 

прокурор, проводячи обшук на підставі ухвали слідчого судді, уповноважений 

на своє суб’єктивне переконання проводити обшук інших приміщень та 

об’єктів із наступним зверненням до слідчого судді. Крім того, на момент 

проведення відповідної слідчої (розшукової) дії може бути не відомо, кому 

належить відповідне приміщення, як воно причетне до досудового 

розслідування кримінального провадження тощо. Також у такому разі можливі 

випадки проведення обушку на підставі ухвали слідчого судді, яка отримана в 

межах іншого кримінального провадження. Зважаючи на наведені ризики, 

доцільність у законодавчому закріпленні відповідного права прокурора при 

здійсненні процесуального керівництва досудовим розслідуванням виглядає 

надзвичайно сумнівною. 

У науковій літературі [100, с. 9] пропонується надати свідченням, які 
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були отримані під час допиту прокурора, особливого процесуального значення 

шляхом внесення змін до ч. 4 ст. 95 КПК України та передбачити право суду 

обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, 

посилатися на них у разі неможливості особи надати їх у судовому засіданні з 

поважних причин, за клопотанням прокурора  [100, с. 9]. Із даного приводу слід 

звернути увагу на приписи ст. 225 КПК України, де передбачено, що у 

виняткових випадках, пов’язаних із необхідністю отримання показань свідка чи 

потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки 

для життя і здоров’я свідка чи потерпілого, їхню тяжку хворобу, наявність 

інших обставин, що можуть унеможливити їх допит у суді або вплинути на 

повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, 

представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають 

право звернутися до слідчого судді з клопотанням провести допит такого свідка 

чи потерпілого в судовому засіданні, також і одночасний допит двох чи більше 

вже допитаних осіб. При ухваленні судового рішення за результатами судового 

розгляду кримінального провадження суд може не врахувати докази, отримані в 

порядку, передбаченому цією статтею, лише навівши мотиви такого рішення 

[1]. Із наведеної норми процесуального закону випливає, що у випадку 

наявності ризиків, допит свідка або потерпілого може бути проведений у суді, а 

свідчення такого суб’єкта мають бути враховані при ухваленні судового 

рішення. Недоцільність застосування відповідних положень щодо 

підозрюваного полягає в тому, що хвороба або смерть останнього є підставою 

для зупинення та закриття кримінального провадження відповідно. Крім того, 

доцільно проводити допит особи із застосуванням відповідних технічних 

пристроїв аудіо- та відеофіксації, які можуть підтвердити стан особи під час 

давання відповідних свідчень. 

Серед учених-правників досить поширеною є позиція, що  прокурор має 

бути наділений правом на особисте розслідування кримінальних 

правопорушень [105, с. 7; 106, с. 172]. Із такими міркуваннями складно 

погодитися, оскільки проведення слідчих (розшукових) дій є центральним під 
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час досудового розслідування, що зумовлено збиранням та перевіркою доказів 

саме під час їх здійснення. Процес доказування спрямований на пізнання 

обставин кримінального правопорушення, значною мірою регламентований 

нормами кримінального процесуального закону, який, зокрема, визначає: 1) 

коло обставин, що підлягають установленню; 2) суб’єктів доказування; 3) 

способи отримання доказової інформації; 4) порядок закріплення отриманих 

даних; 5) основні положення оцінювання доказів. Із наведеного випливає, що 

саме від якості проведення доказування, тобто збору та перевірки доказів, 

багато в чому залежить виконання завдань кримінального судочинства, тому 

кримінальний процесуальний закон уповноважує спеціального суб’єкта на 

проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні. 

Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування 

(органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство) є: 1) слідчі підрозділи: 

а) органів Національної поліції; б) органів безпеки; в) органів, що здійснюють 

контроль за додержанням податкового законодавства; г) органів державного 

бюро розслідувань; ґ) органів Державної кримінально-виконавчої служби 

України; 2) підрозділ детективів, підрозділ внутрішнього контролю 

Національного антикорупційного бюро України. Досудове розслідування 

здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою 

групою. Орган досудового розслідування зобов’язаний застосовувати всі 

передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового 

розслідування. Згідно з п. 17 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчий – це службова 

особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює 

контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро 

розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, 

підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного 

антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, 

передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних 

правопорушень [1]. Із наведених норм КПК України вбачається, що саме на 

органи досудового розслідування покладено обов’язок здійснювати досудове 
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розслідування, також і проводити слідчі (розшукові) дії, які необхідні для 

виконання завдань кримінального провадження. Прокурор, здійснюючи 

процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, спрямовує свою увагу на 

дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального 

провадження, забезпечення повноти, якості, всебічності й об’єктивності 

досудового розслідування, відповідності дій  та рішень слідчого (слідчої групи) 

вимогам кримінального процесуального закону України. 

Традиційно в теорії криміналістики та кримінального процесу саме 

слідчий, а не прокурор, розглядається як провідний суб’єкт на стадії досудового 

розслідування. Так професор Волобуєв А.Ф. [107, с. 260, 269, 373; 110, с. 50-53] 

визначає слідчого як головного суб’єкта реалізації положень слідчої тактики. 

Результати проведеного нами анкетування підтверджують, що саме слідчий є 

центральним (основним) суб’єктом у питанні організації й проведення слідчих 

(розшукових) дій, про що висловилися 69,6 % (163) респондентів. 25,6 % (60) 

опитаних слідчих уважають, що таким суб’єктом є керівник органу досудового 

розслідування. І лише 4,7 % (11) вбачають у прокурорі основного суб’єкта в 

питанні організації та проведення слідчих (розшукових) дій [Додаток Б.1, 

п. 16]. У той же час, 45,7 % (16) анкетованих прокурорів висловилися про те, 

що центральним (основним) суб’єктом у питанні організації та проведення 

слідчих (розшукових) дій є прокурор, 31,4 % (11) – слідчий, 22,8 % (8) – 

керівник органу досудового розслідування [Додаток Б.2 п. 16].  

83 % (194) анкетованих нами респондентів уважають, що повноваження 

прокурора, визначені в КПК України, обмежують процесуальну самостійність 

слідчого [Додаток Б.1, п. 18]. 71 % (166) респондентів висловлюються про те, 

що таке обмеження негативно позначається на ефективності досудового 

розслідування [Додаток Б.1, п. 19]. 

За таких умов повноваження прокурора щодо проведення слідчих 

(розшукових) дій потребують звуження або конкретизації, про що 

висловлюється більшість респондентів. Так 47 % (110) опитаних нами 

працівників органів досудового розслідування вважають, що повноваження 
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прокурора щодо надання доручення на проведення та особисте проведення 

слідчих (розшукових) дій потребують звуження. 39,7 % (93) вважають, що 

зазначені повноваження потребують конкретизації (наприклад, лише в разі 

порушення прав та законних інтересів учасників кримінального провадження) 

[Додаток Б.1, п. 17]. 

Зазначені результати анкетування змусили нас провести експертне 

опитування 42-х досвідчених працівників органів досудового розслідування 

Національної поліції зі стажем роботи від 10 до 25 років. За результатами 

з’ясовано, що переважна більшість опитаних уважає недоцільним наділення 

прокурорів – процесуальних керівників такими широкими повноваженнями 

щодо надання доручення на проведення й особисте проведення слідчих 

(розшукових) дій. Експерти вважають, що прокуратура має виконувати саме 

наглядові, а не слідчі функції.  

Н нашу думку, покладання на прокурора, який здійснює процесуальне 

керівництво досудовим розслідуванням, обов’язку вчиняти всі слідчі 

(розшукові) дії по окремих категоріях кримінальних проваджень, окремі слідчі 

(розшукові) дії стосовно всіх кримінальних проваджень, здійснювати особисте 

розслідування кримінального провадження призводить до ототожнення 

прокурора і слідчого в кримінальному судочинстві, покладає на прокурора 

надмірне навантаження, а також звільняє слідчого від своїх процесуальних 

обов’язків, що зрештою підміняє роль та місце прокурора в кримінальному 

судочинстві. 

Аналіз правозастосовної практики, чинного законодавства, положень 

теорії кримінального процесу та криміналістики дозволяє стверджувати, що 

законодавець проявляє непослідовність при визначенні повноважень прокурора 

щодо проведення слідчих (розшукових) дій, наділяючи прокуратуру, що не є 

органом досудового розслідування, невластивими для неї слідчими 

повноваженнями. Здійснення зазначених повноважень несумісне з реалізацією 

функції нагляду за додержанням законів під час досудового розслідування, 

адже автоматично робить із прокурорів – процесуальних керівників суб’єктів 
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розслідування та прямо впливає на їхню зацікавленість у результатах 

розслідування.  

Окремі дослідники в галузі кримінального процесу виділяють форми 

участі прокурора в провадженні слідчих (розшукових) дій. Так Ю.В. Коробко 

[104, с. 83], виходячи з аналізу положень чинного КПК України, уважає, що на 

сьогодні прокурор бере участь у вирішенні питання про проведення слідчих 

(розшукових) дій у таких формах: 1) самостійного прийняття рішення про 

проведення слідчих (розшукових) дій; 2) звернення до слідчого судді з 

відповідним клопотанням; 3) погодження клопотання слідчого до слідчого 

судді [104, с. 83]. На переконання Ю.А. Кушнерика [108, с. 86], із системного 

аналізу відповідних норм законодавства, результатів вивчення матеріалів 

слідчо-судової та прокурорської практики, а також наукових джерел можливо 

зробити висновок про такі форми участі прокурора в провадженні слідчих 

(розшукових) дій: 1) доручення прокурора на їх проведення; 2) давання 

вказівок прокурором щодо їх проведення; 3) участь прокурора в їх проведенні; 

4) особисте проведення прокурором слідчих (розшукових) дій [108, с. 86]. У 

науковій літературі [101, с. 85] доречно зазначається, що повноваження 

прокурора реалізуються ним протягом усього досудового розслідування 

кримінального провадження і не обмежуються прямою чи опосередкованою 

участю в слідчих діях, оскільки включають право і самостійно подавати 

клопотання, і давати вказівки та доручення. Увесь обсяг повноважень 

прокурора та ухвалені у зв’язку з їх реалізацією рішення є такими, що так чи 

інакше, у різному обсязі впливають на процес розслідування [101, с. 85]. З 

урахуванням наведених вище теоретичних положень уважаємо, що при 

здійсненні процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокурор 

діє в таких формах: 1) особисте проведення слідчих (розшукових) дії; 2) участь 

у слідчих (розшукових) діях, які проводяться слідчим або оперативними 

підрозділами; 3) надання доручення провести слідчі (розшукові) дії слідчому 

або органу досудового розслідування; 4) надання доручення провести слідчі 

(розшукові) дії оперативним підрозділам. 
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Залежно від ініціативи проведення слідчих (розшукових) дій прокурор 

бере участь у проведенні слідчих (розшукових) дій: 1) самостійно, приймаючи 

рішення про проведення слідчої (розшукової) дії, без прийняття 

процесуального рішення; 2) самостійно, приймаючи рішення про проведення 

слідчої (розшукової) дії на підставі постанови прокурора; 3) через погодження 

клопотання слідчого до слідчого судді про проведення слідчої (розшукової) дії; 

4) шляхом самостійного звернення до слідчого судді з клопотанням про 

проведення слідчої (розшукової) дії. 

Погодження клопотання слідчого до слідчого судді про проведення 

слідчої (розшукової) дії є доволі поширеною формою реалізації повноважень 

прокурором. Аналіз статистичних даних свідчить про зростання за останні 5 

років кількості клопотань слідчих до слідчих суддів про проведення обшуків, 

що погоджуються з прокурорами. У 2013 р. у цілому по Україні прокурорами 

було погоджено 64,2 тис. клопотань слідчих про проведення обшуків (або 

особисто внесено прокурорами до суду таких клопотань), у 2014 р. – 67 тис. 

клопотань, у 2015 р. – 75,2 тис. клопотань, у 2016 р. – 94,7 тис. клопотань, за 

6 місяців 2017 р. – 48,2 тис. клопотань [Додаток В.2].  

Шляхом проведення експертного опитування 42-х досвідчених 

працівників органів досудового розслідування Національної поліції зі стажем 

роботи від 10 до 25 років, з’ясовано, що в практичній діяльності трапляються 

випадки, коли прокурор – процесуальний керівник несвоєчасно розглядає чи 

необґрунтовано затримує розгляд клопотання слідчого до слідчого судді про 

проведення слідчої (розшукової) дії. За результатами проведеного нами 

анкетування з’ясовано, що переважна більшість опитаних респондентів, 

зокрема 85 % (199), уважає, що в чинному КПК України слід передбачити 

строк, протягом якого прокурор зобов’язаний розглянути клопотання слідчого 

до слідчого судді про проведення окремих слідчих (розшукових) дій [Додаток 

Б.1, п. 20]. 

Отже, за сучасних умов повноваженнями прокурора щодо проведення 

слідчих розшукових дій, що реалізуються в найбільшому ступені, є:  
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- надання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій або 

вказівок щодо їх проведення чи участь у них, а в необхідних випадках – 

особисте проведення (що підтверджують 65,3 % анкетованих працівників 

органів досудового розслідування); 

- погодження клопотань слідчого до слідчого судді про проведення 

слідчих (розшукових) дій чи самостійне подання слідчому судді таких 

клопотань (що підтверджують 27,4 % респондентів). 

При здійсненні процесуального керівництва прокурор найчастіше 

використовує такі форми реалізації повноважень щодо безпосереднього 

проведення слідчих (розшукових) дій:  

- доручає слідчому, органу досудового розслідування, відповідним 

оперативним підрозділам проведення слідчих (розшукових) дій (що 

підтверджують 80 % респондентів); 

- бере участь у слідчих (розшукових) діях, що проводяться слідчим або 

оперативним підрозділом (що підтверджують 13,2 % респондентів); 

- особисто проводить слідчі (розшукові) дії (що підтверджують 0,9 % 

респондентів); 

- узагалі не реалізує зазначених повноважень (6 % респондентів). 

Законодавець проявляє непослідовність при визначенні повноважень 

прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій, наділяючи прокуратуру, 

що не є органом досудового розслідування, невластивими для неї слідчими 

повноваженнями. Здійснення зазначених повноважень несумісне з реалізацією 

функції нагляду за додержанням законів під час досудового розслідування, 

адже автоматично робить із прокурорів – процесуальних керівників суб’єктів 

розслідування та прямо впливає на їхню зацікавленість у результатах 

розслідування.  

Ототожнення прокурора і слідчого на стадії досудового розслідування 

підміняє роль та місце прокурора в кримінальному судочинстві, тож 

повноваження прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій 

потребують звуження, про що висловилися 47 % респондентів, або 
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конкретизації (наприклад, лише в разі порушення прав та законних інтересів 

учасників кримінального провадження), що підтримують 39,7 % респондентів. 

 

 

2.2. Повноваження прокурора в частині проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій 

 

Інститут негласних слідчих (розшукових) дій є новелою чинного КПК 

України, а тому питанням процесуального керівництва у зв’язку з їх 

провадженням необхідно приділити особливу увагу. Згідно із ч. 1 ст. 246 КПК 

України негласні слідчі (розшукові) дії – це різновид слідчих (розшукових) дій, 

відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за 

винятком випадків, передбачених КПК України [1]. Із наведеної норми 

кримінального процесуального закону випливає, що негласні слідчі (розшукові) 

дії є самостійним видом слідчих (розшукових) дій, які проводяться на підставах 

та в порядку, визначеному КПК України, однак методи проведення яких не 

підлягають розголошенню, за винятком окремих випадків. 

Д.Б. Сергєєва вказує, що здійснення прокурором процесуального 

керівництва є одним із головних засобів забезпечення законності використання 

результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному 

процесуальному доказуванні [109, с. 256]. Згідно зі ст. 256 КПК України 

протоколи щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, аудіо- або 

відеозаписи, фотознімки, інші результати, здобуті за допомогою застосування 

технічних засобів, вилучені під час їх проведення речі і документи або їх копії 

можуть використовуватися в доказуванні на тих же підставах, що і результати 

проведення інших слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування 

[1]. З урахуванням того, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій відбувається збір та перевірка доказів, які не можуть бути отримані або 

перевірені під час проведення «гласних» слідчих (розшукових) дій, визначених 

главою 20 КПК, вони мають важливе значення для доказування в 
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кримінальному провадженні, а тому правильне дотримання норм 

кримінального процесуального закону, що покладається на прокурора як 

процесуального керівника досудового розслідування, відіграє вирішальну роль 

щодо виконання завдань кримінального провадження. 

Згідно із ч. 3 ст. 246 КПК України рішення про проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій приймає слідчий, прокурор, а у випадках, 

передбачених КПК України, − слідчий суддя за клопотанням прокурора або за 

клопотанням слідчого, погодженого з прокурором. Слідчий зобов’язаний 

повідомити прокурора про прийняття рішення щодо проведення певних 

негласних слідчих (розшукових) дій та отримані результати. Прокурор має 

право заборонити проведення або припинити подальше проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій. Виключно прокурор має право прийняти рішення 

про проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії, як контроль за 

вчиненням злочину (ч. 4 ст. 246 КПК України) [1]. У науковій літературі 

вказується, що застосування категорії «рішення» є спірним, оскільки прокурор 

та слідчий у кримінальному проваджені наділені правом приймати рішення в 

процесуальній формі постанов, тому пропонується внести відповідні зміни до 

КПК України в цій частині [108, с. 106]. Прокурор, здійснюючи процесуальне 

керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження щодо 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій, діє в таких формах: 

1) прийняття рішення про проведення негласної слідчої (розшукової) дії; 

2) отримання від слідчого повідомлення про проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій та отримані результати; 3) погодження клопотання слідчого 

до слідчого судді щодо проведення негласної слідчої (розшукової) дії; 

4) звернення до слідчого судді з клопотанням про проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії; 5) прийняття рішення про припинення подальшого 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій; 6) заборона подальшого 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

При прийнятті рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій відбуваються два послідовні акти ухвалення рішення: 1) спочатку особою, 
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яка приймає рішення, 2) потім особою, яка затверджує це рішення або 

висловлює згоду з ним. Тобто необхідно розмежовувати погодження рішення 

про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, яке здійснюється 

прокурором при зверненні слідчого з відповідним клопотанням до слідчого 

судді, та безпосереднє прийняття рішення слідчим, прокурором або слідчим 

суддею. 

За результатами проведеного нами анкетування працівників органів 

досудового розслідування Національної поліції встановлено, що 68,8 % (161) 

респондентів доводилося приймати рішення про проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій та погоджувати з прокурором відповідне подання на їх 

проведення. 31,2 % (73) респондентів відповіли, що не приймали подібних 

рішень та не погоджували з прокурором таких клопотань [Додаток Б.1, п. 21].  

Згідно зі статистичними даними за минулий 2016 р. у цілому по Україні 

прокурорами було розглянуто 53051 клопотання слідчих про проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій, із них по 1954 відмовлено в задоволенні. 

Також прокурорами особисто внесено до суду 10173 клопотань про проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій [Додаток В.3]. 

Зазначені результати дозволяють стверджувати, що проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій є поширеним явищем у слідчій практиці 

Національної поліції, а тому питання реалізації повноважень прокурора у 

зв’язку з їх проведенням набувають актуальності. Якщо взяти до уваги 

статистичні дані щодо розгляду судом клопотань прокурорів або слідчих про 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій за 2016 р., то можна побачити 

значний відсоток відмови судом у задоволенні таких клопотань. Зокрема судом 

відмовлено в задоволенні 2947 клопотань, що становить 5,1 % від загальної їх 

кількості, найбільше у Дніпропетровській (717), Київській (223), Одеській 

(263), Сумській (213), Херсонській (201) областях [Додаток В.4].  

Доволі суперечливим виглядає питання щодо реалізації права прокурора 

заборонити проведення або припинити подальше проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій відповідно до ч. 3 ст. 246 КПК України [1]. Дослідник 

https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c5r37
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М.В. Багрій [111, с. 88] цілком слушно зазначає, що важливим є питання про те, 

чи може прокурор заборонити проведення або припинити подальше проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії у випадку, коли дозвіл на її проведення 

надавався слідчим суддею. Буквальне тлумачення відповідної норми надає 

можливість стверджувати, що прокурор як процесуальний керівник досудовим 

розслідуванням, котрий несе відповідальність за ефективність розслідуванням, 

має право заборонити проведення або припинити вже розпочату будь-яку 

негласну слідчу (розшукову) дію. На перший погляд, жодних проблем у цьому 

випадку немає. Проте на практиці можливі випадки, коли слідчий проведе 

негласну слідчу (розшукову) дію (або розпочне її проведення), а прокурор 

заборонить подальше її проведення.  

Результати проведеного нами анкетування засвідчують, що в 38 % (89) 

опитаних слідчих траплялися в практиці випадки, коли прокурор забороняв 

проведення або припиняв подальше проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій [Додаток Б.1, п. 25]. Це є значним відсотком з огляду на те, 

що лише 68,8 % (161) респондентів доводилося приймати рішення про 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій [Додаток Б.1, п. 21].  

Зазначені результати підтверджуються статистичними даними 

Генеральної прокуратури України. Зокрема, за 2016 р. по Україні за рішеннями 

прокурорів було припинено 2556 негласних слідчих (розшукових) дій, 

найбільше в Донецькій (169), Запорізькій (175), Івано-Франківській (137), 

Кіровоградській (216), Львівській (146), Одеській (184), Рівненській областях 

(146) [Додаток В.7]. 

На думку М.В. Багрія [111, с. 88], з якою ми повністю солідарні, 

необхідно внести зміни до ч. 3 ст. 246 КПК України, визначивши, що прокурор 

має право заборонити або припинити подальше проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій, рішення про проведення яких він приймає самостійно, чи 

щодо яких він звертається до слідчого судді для їх погодження, чи які він 

погоджує самостійно. Чинна редакція відповідної норми кримінального 

процесуального закону України дійсно викликає труднощі в її практичному 
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застосуванні, а тому доцільно внести запропоновані зміни до КПК України з 

метою чіткого встановлення меж повноважень прокурора.  

Слід звернути увагу на те, що прокурор під час досудового розслідування 

не має повноважень особисто проводити негласні слідчі (розшукові) дії, на 

відміну від слідчого. Згідно із ч. 6 ст. 246 КПК України проводити негласні 

слідчі (розшукові) дії має право слідчий, який здійснює досудове розслідування 

злочину, або за його дорученням – уповноважені оперативні підрозділи 

Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро 

України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за 

додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної 

кримінально-виконавчої служби України, органів Державної прикордонної 

служби України. За рішенням слідчого чи прокурора до проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій можуть залучатися також інші особи. Наведене 

положення кримінального процесуального закону кореспондується з п. 4 ч. 1 

ст. 36 КПК України, де закріплено, що прокурор уповноважений доручати 

слідчому, органу досудового розслідування проведення в установлений 

прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) 

дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати 

участь у них, а в необхідних випадках – особисто проводити слідчі (розшукові) 

та процесуальні дії в порядку, визначеному КПК України [1]. Тобто, на відміну 

від слідчих (розшукових) дій, визначених главою 20 КПК України, прокурор не 

уповноважений самостійно проводити негласні слідчі (розшукові) дії. Отже, 

залежно від ініціативи проведення негласних слідчих (розшукових) дій 

прокурор бере участь у їх проведенні в таких формах: 1) доручення провести 

негласні слідчі (розшукові) дії слідчому; 2) доручення провести негласні слідчі 

(розшукові) дії оперативним підрозділам; 3) участь у проведенні негласних 

слідчих (розшукових) дій слідчим; 4) участь у проведенні негласних слідчих 

(розшукових) дій оперативним підрозділом. 

Мета додержання законів під час досудового розслідування вимагає від 

прокурорів – процесуальних керівників уважно ставитися до питань 
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проведення негласних слідчих (розшукових) дій, що несуть значний ризик 

незаконного порушення прав та законних інтересів учасників кримінального 

провадження. Прокурор, приймаючи рішення про проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії або отримавши від слідчого повідомлення про проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії, погоджується з їх обґрунтованістю, а тому 

несе відповідальність за порушення вимог закону, прав та законних інтересів 

осіб, допущених у зв’язку з їх проведенням, у разі, якщо не заборонив або не 

припинив їх проведення.   

Доручення прокурора щодо проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій є обов’язковими для виконання слідчим, органом досудового розслідування 

або оперативним підрозділом у встановлений прокурором строк. Керівник 

органу досудового розслідування та слідчий зобов’язані виконувати доручення 

та вказівки прокурора. Негласні слідчі (розшукові) дії можуть проводитися 

слідчим самостійно або спільно з уповноваженими оперативними підрозділами. 

За рішенням слідчого чи прокурора до проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій можуть залучатися інші особи.  

Відповідно до ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів 

Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро 

України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за 

додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної 

кримінально-виконавчої служби України, органів Державної прикордонної 

служби України здійснюють негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному 

провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ 

детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього 

контролю Національного антикорупційного бюро України − за письмовим 

дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник 

оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. 

Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу 

внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не 
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мають права здійснювати процесуальні дії в кримінальному провадженні за 

власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи 

прокурора. Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих 

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

виконання оперативним підрозділом [1]. Отже, процесуальні можливості 

оперативних підрозділів обмежені виключно межами доручення слідчого або 

прокурора. Повноваження прокурора щодо забезпечення законності проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій, які визначаються КПК України, мають 

процесуальний характер, є одним із напрямів нагляду за додержанням законів у 

формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.  

У межах дослідження варто дослідити питання визначення строку, 

протягом якого прокурор зобов’язаний розглянути клопотання слідчого до 

слідчого судді про проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Пунктом 

10 ч. 1 ст. 36 КПК України [1] передбачено, що прокурор, здійснюючи нагляд 

за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений, серед 

іншого, погоджувати або відмовляти в погодженні клопотань слідчого до 

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

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

України. Реалізація зазначених положень підтверджується результатами 

проведеного нами анкетування. Так установлено, що в 46,6 % (109) опитаних 

нами працівників органів досудового розслідування траплялися в практиці 

випадки, коли прокурор відмовляв у погодженні подання на проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії [Додаток Б.1, п. 24].  

Однак, усе ж таки, суттєвим недоліком кримінального процесуального 

закону є те, що в ньому не встановлено строку, протягом якого прокурор 

зобов’язаний розглянути клопотання слідчого до слідчого судді про проведення 

слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших 

процесуальних дій. Існують випадки, коли з проведенням негласних слідчих 

(розшукових) дій не можна зволікати. У науковій літературі [96, с. 12] 
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зазначається, що у випадках (учинення грабежів або розбоїв, що 

кваліфікуються як тяжкі та особливо тяжкі злочини) установлення особи 

злочинця та прикмети викраденого ним майна здійснюється оперативними 

підрозділами невідкладно шляхом проведення таких негласних слідчих 

(розшукових) дій, як спостереження за місцем (ст. 269 КПК України), аудіо-, 

відеоконтроль місця (ст. 270 КПК України) та інші. У цих випадках прокурор – 

процесуальний керівник досудового розслідування повинен вчасно приймати 

рішення про їх проведення та погоджувати відповідні клопотання слідчого, тим 

самим сприяти ефективності проведення цих дій [96, с. 12]. На переконання 

М.В. Чорноусько, варто уточнити строк реагування процесуального керівника 

на клопотання, що надходять на погодження: щодо негласних слідчих 

(розшукових) дій) невідкладно, але не пізніше як протягом 12 годин (із 

внесенням змін до п. 10 ч. 2 ст. 36 КПК України) [112, с. 11]. Отже, актуальною 

проблемою правозастосовної практики є відсутність законодавчого закріплення 

строку, протягом якого прокурор повинен перевірити клопотання слідчого до 

слідчого судді про проведення негласної слідчої (розшукової) дії.  

Актуальність цієї проблеми підтверджується результатами проведеного 

нами анкетування. Так 35,5 % (83) анкетованих слідчих вказали, що в їхній 

практиці траплялися випадки, коли прокурор необґрунтовано затримував 

перевірку клопотання слідчого про проведення негласної слідчої (розшукової) 

дії [Додаток Б.1, п. 22]. При цьому 81,6 % (191) респондентів уважають, що в 

чинному КПК України слід передбачити строк, протягом якого прокурор 

зобов’язаний розглянути клопотання слідчого до слідчого судді про проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій [Додаток Б.1, п. 23]. 

У науковій літературі [112, с. 11] пропонується уточнити строк 

реагування процесуального керівника на клопотання, що надходять на 

погодження: для слідчих (розшукових) дій – невідкладно, але не пізніше як 

протягом доби, для негласних слідчих (розшукових) дій – невідкладно, але не 

пізніше як протягом 12 годин (із внесенням змін до п. 10 ч. 2 ст. 36 КПК 

України). Однак такі міркування навряд чи є виправданими в практичній 
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діяльності прокурора, адже досить часто прокурор особисто проводить слідчі 

(розшукові) дій, інші процесуальні дії, бере участь у розгляді клопотань у суді, 

крім того, у його процесуальному керівництві перебуває не одне, а декілька 

кримінальних проваджень, що значно ускладнює можливість дотримання таких 

строків щодо всіх клопотань. Тому більш виваженим є підхід, відповідно до 

якого слідчий зобов’язаний визначити подане ним на погодження прокурору 

клопотання як невідкладне, яке має бути розглянуто: для слідчих (розшукових) 

дій – невідкладно, але не пізніше як 12 годин із моменту отримання, для 

негласних слідчих (розшукових) дій – невідкладно, але не пізніше як протягом 

6 годин із моменту отримання; або як подане в загальному порядку, яке має 

бути розглянуто як щодо слідчих (розшукових) дій, так і негласних слідчих 

(розшукових) дій – протягом 24-х годин із моменту отримання. 

Цікаво, що строк розгляду клопотань слідчого передбачений 

законодавством для слідчих суддів. Відповідно до ст. 248 КПК України слідчий 

суддя зобов’язаний розглянути клопотання про надання дозволу на проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії протягом шести годин із моменту його 

отримання. Розгляд клопотання здійснюється за участю особи, яка подала 

клопотання. У клопотанні зазначаються: 1) найменування кримінального 

провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин 

злочину, у зв’язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правова 

кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) Кримінального 

кодексу України; 4) відомості про особу (осіб), місце або річ, щодо яких 

необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію; 5) обставини, що дають 

підстави підозрювати особу в учиненні злочину; 6) вид негласної слідчої 

(розшукової) дії та обґрунтування строку її проведення; 7) обґрунтування 

неможливості отримання відомостей про злочин та особу, яка його вчинила, в 

інший спосіб; 8) відомості залежно від виду негласної слідчої дії про 

ідентифікаційні ознаки, які дозволять унікально ідентифікувати абонента 

спостереження, телекомунікаційну мережу, кінцеве обладнання тощо; 9) 

обґрунтування можливості отримання під час проведення негласної слідчої 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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(розшукової) дії доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами 

можуть мати суттєве значення для з’ясування обставин злочину або 

встановлення осіб, які його вчинили [1]. Розглядаючи надане слідчим для 

погодження клопотання до слідчого судді про проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії, прокурор зобов’язаний перевіряти наявність у ньому всіх 

необхідних відомостей, передбачених ч. 2 ст. 248 КПК України, а також 

матеріалів, що додаються до клопотання. Якісна участь прокурора як 

процесуального керівника досудового розслідування має убезпечувати від 

безпідставного звернення до слідчого судді, що також сприяє зменшенню 

навантаження на слідчих суддів. 

З урахуванням вищевикладеного вважаємо, що ч. 3 ст. 246 КПК України 

потребує доповнення після слів «… або за клопотанням слідчого, погодженого 

з прокурором.» реченнями такого змісту:  

«Розгляд клопотання слідчого до слідчого судді про проведення окремих 

негласних слідчих (розшукових) дій із метою його погодження або відмови в 

погодженні має здійснюватися прокурором невідкладно та завершуватися не 

пізніше шести годин із моменту отримання такого клопотання. Якщо прокурор 

не завершить розгляд клопотання у визначений строк, то він зобов’язаний 

самостійно звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням». 

На нашу думку, закріплення зазначеної вище процесуальної норми 

сприятиме належному виконанню прокурором своїх функцій як 

процесуального керівника досудового розслідування та суттєво зменшить 

кількість випадків, коли прокурор необґрунтовано затримує перевірку 

клопотання слідчого про проведення негласної слідчої (розшукової) дії 

Роль прокурора є першоступеневою при визначенні та продовженні 

строку проведення негласної слідчої (розшукової) дії. Згідно із ч. 5 ст. 246 КПК 

України в рішенні про проведення негласної слідчої (розшукової) дії 

зазначається строк її проведення. Строк проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії може бути продовжений прокурором, якщо негласна слідча 

(розшукова) дія проводиться за його рішенням, − до вісімнадцяти місяців [1]. 
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Визначення необхідного строку для проведення негласної слідчої (розшукової) 

дії визначається по кожному конкурентному випадку індивідуально 

прокурором з урахуванням виду процесуальної дії, потребу в зборі інформації 

разового або триваючого характеру тощо.  

Виключно прокурор має право прийняти рішення про проведення такої 

негласної слідчої (розшукової) дії, як контроль за вчиненням тяжкого або 

особливо тяжкого злочину, що готується або вчиняється, у формі 

контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупки, спеціального 

слідчого експерименту, імітування обстановки злочину (ст. 271 КПК України) 

[1, ст. 271]. Так за 2016 р. прокурорами по Україні було самостійно прийнято 

4127 рішень про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, що не 

потребують дозволу слідчого судді (переважно це контроль за вчиненням 

злочину). У подальшому по більш ніж третині випадків – 1469 (35,6 %) – 

прокурорами приймалося рішення про розсекречення матеріалів негласних 

слідчих (розшукових) дій [Додаток В.6]. 

Не менш важливою є роль прокурора у випадках, коли негласна слідча 

(розшукова) дія розпочинається до постановлення ухвали слідчого судді. Згідно 

із ч. 1 ст. 250 КПК України у виняткових невідкладних випадках, пов’язаних з 

урятуванням життя людей та запобіганням учиненню 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 у випадках, передбачених КПК України, за рішенням слідчого, 

узгодженого з прокурором, або прокурора [1]. Із наведеної норми випливає, що 

негласні слідчі (розшукові) дії, які проводяться за ухвалою слідчого судді1, 

                                                 
1 Зокрема: 1) аудіо-, відеоконтроль особи; 2) накладення арешту на кореспонденцію; 3) огляд 

і виїмка кореспонденції; 4) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; 5) 

зняття інформації з електронних інформаційних систем; 6) обстеження публічно 

недоступних місць, житла чи іншого володіння особи; 7) установлення місцезнаходження 

радіоелектронного засобу; 8) спостереження за особою, річчю або місцем; 9) аудіо-, 

відеоконтроль місця; 10) негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного 

дослідження. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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можуть бути розпочаті на підставі постанови слідчого, погодженої з 

прокурором, або постанови слідчого, у виняткових невідкладних випадках, 

пов’язаних з урятуванням життя людей та запобіганням учиненню 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. 

Згідно зі статистичними даними за 2016 р. у цілому по Україні 

прокурорами та слідчими було прийнято 54 рішення про проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій до постановлення ухвали слідчого судді в порядку ст. 

250 КПК України, найбільше у м. Київ (21), Тернопільській (7), Запорізькій (5) 

та Кіровоградській (5) областях [Додаток В.5]. Зазначені клопотання були 

задоволені судом у 52 випадках [Додаток В.5], що становить 96,3 % від їх 

загальної кількості, що свідчить про високий рівень мотивування таких 

клопотань. Разом із тим, для масштабів усієї України ця цифра є замалою, що 

засвідчує небажання прокурорів та слідчих використовувати можливості, 

передбачені ч. 1 ст. 250 КПК України. 

Варто зазначити, що застосування відповідної норми ст. 250 КПК є 

достатньо спірним, оскільки категорія «виняткові невідкладні випадки, 

пов’язані з урятуванням життя людей та запобіганням учиненню тяжкого або 

особливо тяжкого злочину» є оціночною та визначається прокурором або 

самостійно, або на підставі звернення слідчого для погодження. У доктрині 

кримінального процесу наголошується на тому, що як виняткові та невідкладні 

випадки слід розглядати настання таких обставин, за яких відвернути загрозу 

життю людей або ж запобігти вчиненню тяжкого або особливо тяжкого 

злочину з дотриманням загального порядку організації провадження негласних 

слідчих (розшукових) дій неможливо [31, с. 639-640]. Оцінка відповідним 

міркуванням прокурора дається слідчим суддею. Так відповідно ст. 250 КПК 

України прокурор зобов’язаний невідкладно після початку проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії звернутися з відповідним клопотанням до 

слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами ст. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page10#n2309
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248 КПК України. Виконання будь-яких дій з проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії повинно бути негайно припинено, якщо слідчий суддя 

постановить ухвалу про відмову в наданні дозволу на проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії. Отримана внаслідок такої негласної слідчої 

(розшукової) дії інформація повинна бути знищена в порядку, 

передбаченому ст. 255 КПК України [1]. Тобто прокурор у межах 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням має право лише 

розпочати проведення відповідної негласної слідчої (розшукової) дії, а оцінка 

такого його рішення здійснюється слідчим суддею на загальних підставах 

вирішення питання щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій 

слідчим суддею. 

Невідкладність слід розуміти як «терміновість», «негайність», тобто дії 

прокурора повинні вкладатися в розумні часові межі, з урахуванням положень 

ст. 28 КПК України «Розумні строки» [31, с. 640]. Однак такі міркування є 

занадто загальними, а з урахуванням того, що проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій без згоди слідчого судді може призвести до суттєвого 

порушення прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, то 

вважаємо, що необхідно речення друге ч. 1 ст. 250 КПК України викласти в 

такій редакції: «У такому випадку прокурор зобов’язаний невідкладно після 

початку такої негласної слідчої (розшукової) дії, але не пізніше 24-х годин із 

моменту початку, звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді». 

Застосування чітких процесуальних строків сприятиме як дисциплінованості 

прокурора під час проведення процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням, так і оперативності судового контролю з боку слідчого судді за 

обмеженням конституційних прав людини і громадянина в кримінальному 

провадженні. 

Варто зазначити, що про появу «виняткових невідкладних випадків, 

пов’язаних з урятуванням життя людей та запобіганням учиненню тяжкого або 

особливо тяжкого злочину» може бути відомо і не під час проведення 

досудового розслідування в конкретному кримінальному провадженні, тому 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page10#n2309
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page10#n2363
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доцільно надати прокурору право своєю постановою розпочинати проведення 

відповідної негласної слідчої (розшукової) дії ще до внесення відповідної 

інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за аналогією з оглядом 

місця події, який проводиться в порядку та на підставах, визначених ч. 3 ст. 214 

КПК України.  

Тобто йдеться про такі ситуації, коли зволікання з необхідністю 

застосування негласної слідчої (розшукової) дії призвести до вчинення тяжкого 

або особливо тяжкого злочину, що й зумовлює необхідність відступлення від 

загального порядку здійснення кримінального провадження (відкриття 

кримінального провадження, звернення з клопотанням до слідчого судді та ін.). 

Відповідна пропозиція потребує подальшого доктринального розроблення й 

аргументування, однак необхідність передбачення в кримінальному 

процесуальному законі таких випадків викликана потребами практичної 

діяльності компетентних правоохоронних органів. 

Повноваження прокурора відіграють значну роль при перевірці 

результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій. За 2016 р. у 

цілому по Україні прокурорами прийнято 12938 рішень про розсекречення 

матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, найбільше у Донецькій (1024), 

Одеській (1186), Полтавській (1014) областях [Додаток В.6]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 252 КПК України фіксація ходу і результатів 

негласних слідчих (розшукових) дій повинна відповідати загальним правилам 

фіксації кримінального провадження, передбаченим КПК України. За 

результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії складається 

протокол, до якого в разі необхідності долучаються додатки. Відомості про 

осіб, які проводили негласні слідчі (розшукові) дії або були залучені до їх 

проведення, у разі здійснення щодо них заходів безпеки можуть зазначатися із 

забезпеченням конфіденційності даних про таких осіб у порядку, визначеному 

законодавством. А згідно із ч. 3 ст. 252 КПК України протоколи про 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій з додатками не пізніше ніж 

через 24 години з моменту припинення зазначених негласних слідчих 
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(розшукових) дій передаються прокурору [1]. На переконання 

М.В. Чорноусько, більш ефективним є встановлення вимоги щодо регулярного 

надання прокуророві результатів негласних слідчих (розшукових) дій, що 

дозволило б здійснювати безперервний моніторинг динаміки діяльності особи, 

стосовно якої дії проводяться, а отже – своєчасно, адекватно й ефективно 

реагувати на специфіку обставин. Натомість, надання їх «далеко постфактум» 

позбавляє прокурора можливості вжити ефективних заходів реагування в 

межах його компетенції. Наприклад, якщо протягом тривалого часу 

здійснюється зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, 

зазвичай дані передаються по закінченню строків негласних слідчих 

(розшукових) дій, а не поетапно протягом усього періоду її здійснення [101, с. 

98]. Однак такі міркування виглядають спірними, оскільки відповідно до п. 4 

ч. 1 ст. 36 КПК України прокурор має право давати вказівки щодо проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій, які є обов’язковим до виконання для 

слідчого або органу досудового розслідування [1]. Такі вказівки можуть 

стосуватися також і питання необхідності щоденного, щотижневого тощо 

звітування про хід та попередні результати негласної слідчої (розшукової) дії. 

Проте зазначимо, що прокурор відповідно до законодавства виконує наглядові, 

а не слідчі функції, тому в регулярній перевірці результатів негласних слідчих 

(розшукових) дій з його боку немає необхідності, оскільки безперервний 

моніторинг динаміки діяльності особи, стосовно якої ці дії проводяться, та 

обрання слідчої тактики є завданнями саме слідчого. 

Суттєве значення для додержання законів при проведенні негласних 

слідчих (розшукових) дій мають вказівки прокурора до слідчого щодо їх 

проведення. Проте, як зазначає М.А. Погорецький, проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій, як правило, слідчим не здійснюється, а доручається 

уповноваженим оперативним підрозділам, які також їх безпосередньо не 

проводять, а для цього на підставі свого завдання залучають відповідні 

оперативні та оперативно-технічні підрозділи [114, с. 273]. З урахуванням цього 

вважаємо за необхідне викласти п. 5 ч. 1 ст. 36 КПК України в такій редакції: 
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«доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 

(розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам або давати вказівки 

щодо їх проведення, обов’язкові для виконання в установлений прокурором 

строк». Необхідність уточнення виконання вказівок прокурора оперативними 

підрозділами, а також визначення строку виконання відповідних процесуальних 

дій зумовлено тим, що саме оперативні підрозділи найчастіше виконують 

відповідні функції. 

Крім того, доцільно доповнити ч. 6 ст. 246 КПК України положенням, 

згідно з яким слідчий має право доручати проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій, давати обов’язкові до виконання вказівки щодо їх 

проведення в установлений ним строк відповідним оперативним підрозділам. 

Закріплення відповідної процесуальної норми зумовлено потребою забезпечити 

слідчому належну взаємодію й ефективність здійснення досудового 

розслідування з метою більш результативного використання результатів 

негласних слідчих (розшукових) дій. 

У межах нашого дослідження слід звернути увагу на обов’язок суду на 

підставі ст. 87 КПК України надавати оцінку законності проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій, адже він відображає ефективність здійснення 

процесуального керівництва. Відповідно до п. 1 ч. 2. ст. 87 КПК України суд 

зобов’язаний визнати суттєвими порушеннями прав людини і основоположних 

свобод, зокрема, такі діяння: здійснення процесуальних дій, які потребують 

попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих 

умов [1]. Отже, прокурор у кожному випадку повинен надати підтвердження 

того факту, що негласні слідчі (розшукові) дії проведено на законних підставах, 

у зв’язку із чим ужити заходів щодо розсекречення ухвали слідчого судді або 

постанови прокурора про проведення таких дій. Із метою уникнення практики 

невизнання результатів негласних слідчих (розшукових) дій як доказів у 

кримінальному провадженні у зв’язку з тим, що не відбулося відкриття стороні 

захисту та не досліджено судом матеріали, які стосуються їх санкціонування, 

від прокурора необхідне вжиття заходів, спрямованих на розсекречення не 
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лише матеріальних носіїв інформації стосовно їх проведення, а й матеріалів 

щодо їх організації (постанови, клопотання, ухвали, доручення) у кожному разі 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій [104, с. 9-10]. Наведені 

міркування свідчать про наявність прогалини в кримінальному процесуальному 

законі, а тому доцільно внести зміни до КПК України та передбачити обов’язок 

прокурора при відкритті матеріалів кримінального провадження вказувати й на 

документи, які підтверджують законність проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій.  

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у частині 

проведення негласних слідчих (розшукових дій) можна визначити як виконання 

конституційної функції прокуратури України, що реалізується прокурором 

відповідно до норм кримінального процесуального закону України, та полягає в 

організації та процесуальному керівництві досудовим розслідуванням при 

проведенні всього необхідного комплексу негласних слідчих (розшукових) дій 

для дотримання вимог законодавства України і з метою повного виконання 

завдань кримінального провадження. 

Отже, проведення негласних слідчих (розшукових) дій практично завжди 

пов’язано з обмеженням певних конституційних прав особи, тому роль та місце 

прокурора як процесуального керівника досудовим розслідуванням під час їх 

здійснення є надзвичайно важливою, оскільки виступає гарантією забезпечення 

законності та дотримання прав громадян. На відміну від слідчих (розшукових) 

дій, визначених главою 20 КПК України, прокурор не уповноважений 

самостійно проводити негласні слідчі (розшукові) дії, та реалізує повноваження 

щодо проведення останніх у таких формах: 1) прийняття рішення про 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії; 2) отримання від слідчого 

повідомлення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та отримані 

результати; 3) погодження клопотання слідчого до слідчого судді щодо 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії; 4) звернення до слідчого судді з 

клопотанням про проведення негласної слідчої (розшукової) дії; 5) прийняття 

рішення про припинення подальшого проведення негласних слідчих 
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(розшукових) дій; 6) заборона подальшого проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій. 

У слідчій практиці існують випадки, коли прокурор необґрунтовано 

затримує перевірку клопотання слідчого про проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії, що підтверджують 35,5 % респондентів з-поміж 68,8 % тих, 

кому доводилося приймати рішення про проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій. У зв’язку із цим ч. 3 ст. 246 КПК України потребує 

доповнення після слів «… або за клопотанням слідчого, погодженого з 

прокурором.» реченнями такого змісту:  

«Розгляд клопотання слідчого до слідчого судді про проведення окремих 

негласних слідчих (розшукових) дій із метою його погодження або відмови в 

погодженні має здійснюватися прокурором невідкладно та завершуватися не 

пізніше шести годин із моменту отримання такого клопотання. Якщо прокурор 

не завершить розгляд клопотання у визначений строк, то він зобов’язаний 

самостійно звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням». 

Наявність випадків, коли прокурор забороняє проведення або припиняє 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії, що розпочата слідчим (це 

підтверджують 38 % респондентів), зумовлює необхідність внесення змін до 

ч. 3 ст. 246 КПК України в тій частині, що прокурор має право заборонити або 

припинити подальше проведення негласних слідчих (розшукових) дій, рішення 

про проведення яких він приймає самостійно, чи щодо яких він звертається до 

слідчого судді для їх погодження, чи які він погоджує самостійно. 

 

 

2.3. Специфіка здійснення повноважень прокурором у зв’язку з 

проведенням слідчих (розшукових) дій під час судового провадження  

 

За загальним правилом слідчі (розшукові) дії, що визначені главою 20 

КПК України, проводяться під час досудового розслідування, про що йшлося в 

підрозділі 2.1 нашого дослідження. Слідчі (розшукові) дії не можуть 
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проводитися після закінчення строків досудового розслідування, крім їх 

проведення за дорученням суду у випадках, передбачених ст. 333 КПК України 

[1, ч. 3 cт. 333, ч. 8 ст. 223]. Тож законодавець вирішив у ст. 333 КПК України 

передбачити можливість проведення слідчих (розшукових) дій під час судового 

провадження. Дійсно, нерідко трапляються випадки, коли під час судового 

розгляду виникає необхідність у встановленні або перевірці обставин, що 

мають суттєве значення для кримінального провадження, і вони не можуть бути 

встановлені або перевірені іншим шляхом, окрім як проведення слідчих 

(розшукових) дій. У такому разі суд за клопотанням сторони кримінального 

провадження має право доручити органу досудового розслідування провести 

певні слідчі (розшукові) дії. 

Різнобічні питання інституту судових доручень досліджували такі відомі 

вчені, як Ю. П. Аленін, В. Г. Гончаренко, М. Є. Громова, Ю. М. Грошевий, 

О. В. Капліна, Р. О. Куйбіда, О. П. Кучинська, В. Т. Маляренко, В. Т. Нор, 

Є. М. Гідулянов, В. М. Фігурський та інші. Втім проблеми реалізації 

повноважень прокурором у зв’язку з проведенням слідчих (розшукових) дій під 

час судового провадження не розглядалися. 

Аналітичний огляд документів на сайті Єдиного державного реєстру 

судових рішень [116] свідчить, що ця електронна база містить значну кількість 

ухвал суду про доручення органу досудового розслідування провести певні 

слідчі (розшукові) дії в порядку ст. 333 КПК України, а також ухвал про 

відмову в задоволенні клопотань сторін кримінального провадження про 

проведення таких дій. Так за 2013 р. таких ухвал налічується 180, за 2014 р. – 

337, за 2015 р. – 489, за 2016 р. – 874, за 6 місяців 2017 р. – 442. Нескладно 

зауважити, що кількість таких ухвал із року в рік значно збільшується.  

Динаміка збільшення кількості ухвал суду про доручення проведення 

слідчих (розшукових) дій підтверджується результатами проведеного нами 

експертного опитування 42-х досвідчених працівників органів досудового 

розслідування Національної поліції зі стажем роботи від 10 до 25 років. За 

результатами з’ясовано, що більшість опитаних вбачає в таких судових 
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дорученнях прообраз інституту направлення кримінальної справи на додаткове 

розслідування, що було передбачено ст. 281 КПК 1960 р. [115, ст. 281]. Згідно із 

цією нормою повернення справи на додаткове розслідування з мотивів 

неповноти або неправильності досудового слідства могло мати місце лише тоді, 

коли ця неповнота або неправильність не могла бути усунута в судовому 

засіданні. Чинний КПК України [1] не передбачає можливості направлення 

кримінального провадження на додаткове розслідування, але значно розширює 

можливості щодо надання судових доручень, що здатні компенсувати втрачену 

можливість направлення справи на додаткове розслідування та усунути 

неповноту розслідування по конкретному кримінальному провадженню. 

Прокурор як представник сторони обвинувачення уповноважений під час 

судового провадження подавати суду клопотання про доручення органу 

досудового розслідування провести певні слідчі (розшукові) дії. Згідно із ч. 4 

ст. 333 КПК України [1, ч. 5 cт. 333] під час розгляду таких клопотань суд 

ураховує значення обставин, про встановлення або перевірку яких просить 

особа, яка звернулася з ним, можливість їх установлення або перевірки шляхом 

проведення слідчих (розшукових) дій та причини, з яких не були здійснені 

належні дії для їх установлення чи перевірки на стадії досудового 

розслідування. На думку авторів науково-практичного коментаря [19, с. 838], 

при розгляді клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій за 

дорученням суду вирішальними для суду є значущість і можливість 

установлення обставин, заради яких сторони кримінального провадження 

просять провести слідчі (розшукові) дії, та з’ясування причин, з яких певні 

слідчі (розшукові) дії не були проведені під час досудового розслідування. 

На підставі заявленого клопотання (якщо суд дійде висновку про його 

обґрунтованість) суд має право доручити органу досудового розслідування 

провести певні слідчі (розшукові) дії, про що постановляється відповідна 

ухвала. У такому разі суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для 

проведення такої слідчої (розшукової) дії та ознайомлення учасників судового 

провадження з її результатами. Згідно із ч. 5 ст. 333 КПК України [1, ч. 5 
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cт. 333] ухвала суду про доручення проведення слідчої (розшукової) дії 

повинна відповідати вимогам, зокрема в ухвалі зазначається, для з’ясування або 

перевірки яких обставин і які саме слідчі (розшукові) дії необхідно провести, а 

також установлюється строк виконання такого доручення. Слідчі (розшукові) 

дії, що проводяться на виконання доручення суду, здійснюються в порядку, 

передбаченому главами 20 та 21 КПК. 

Зазначимо, що прокурор стосовно проведення слідчих (розшукових) дій 

під час судового провадження наділений законом [1, ч. 4, ч. 6 cт. 333] 

особливими повноваженнями. Розглянемо їх нижче.  

По-перше, якщо клопотання подається прокурором, то на нього 

покладається обов’язок довести, що слідчі (розшукові) дії, про проведення 

яких він просить, не могли бути проведені під час досудового розслідування 

через те, що не були і не могли бути відомі обставини, які свідчать про 

необхідність їх проведення. Аналіз документів на сайті Єдиного державного 

реєстру судових рішень [116] засвідчує наявність значної кількості ухвал суду 

про відмову в задоволенні клопотань прокурора через те, що суд визнав доводи 

прокурора непереконливими. Так Білоцерківський міськрайонний суд Київської 

обл. (справа № 357/8421/16-к, провадження 1-кп/357/128/17) ухвалою від 21 

лютого 2017 р. відмовив у задоволенні клопотання прокурора Гнатюка О.Ю. 

про доручення слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській обл. провести 

слідчі дії: допит свідків ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, 

ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 [116]. Суд аргументував своє рішення тим, 

що прокурором не доведено, що слідчі (розшукові) дії, про проведення яких він 

просить, а саме допит працівників Білоцерківського ВП ГУНП в Київській обл. 

ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, слідчого цього відділу 

поліції ОСОБА_10 не могли бути проведені під час досудового розслідування 

через те, що не були і не могли бути відомі обставини, які свідчать про 

необхідність їх проведення. 

По-друге, саме прокурор зобов’язаний надати доступ до матеріалів, 

отриманих унаслідок проведення слідчих (розшукових) дій за дорученням суду, 



 

 

113 

учасникам судового провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК, та 

надати їх суду в установлений строк. Положення ст. 290 КПК України [1, 

cт. 290] зобов’язують відкрити отримані при проведенні слідчих (розшукових) 

дій матеріали, що можуть бути використані як докази, іншій стороні судового 

провадження. 

Повноваження прокурора у зв’язку з проведенням слідчих (розшукових) 

дій під час судового провадження мають вагоме значення в одержанні нових та 

перевірці вже отриманих доказів у кримінальному провадженні. Під час 

судового провадження прокурор повинен уважно відстежувати появу достатніх 

відомостей, що згідно зі ст. 223 КПК України є підставами для проведення 

слідчих (розшукових) дій, та своєчасно подавати суду клопотання щодо 

надання доручення відповідному органу досудового розслідування провести ці 

дії.  

Прокуророві потрібно враховувати, що слідчі (розшукові) дії спрямовані 

саме на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у 

конкретному кримінальному провадженні. Тому предмет і мета проведення 

слідчих (розшукових) дій за дорученням суду зумовлені тими обставинами, які 

підлягають доказуванню в кримінальному провадженні: 

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші 

обставини вчинення кримінального правопорушення); 

2) винуватість обвинуваченого в учиненні кримінального 

правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального 

правопорушення; 

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також 

розмір процесуальних витрат; 

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого 

кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, 

обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну 

відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 
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5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної 

відповідальності або покарання; 

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які 

підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення 

кримінального правопорушення та (або) є доходами від такого майна, або 

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення 

кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального 

забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, 

або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх 

незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані 

як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб 

заходів кримінально-правового характеру [1, ч. 1 cт. 91]. 

Змістовне навантаження положень ч. 3-4 ст. 333 КПК України [1, cт. 333] 

передбачає, що прокурор під час судового провадження має подавати суду 

клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій лише щодо тих обставин, 

які не можуть бути встановлені або перевірені судом безпосередньо під час 

судового розгляду [117, с. 67-71]. Адже суд вправі вчиняти окремі процесуальні 

дії, що є подібними до окремих слідчих (розшукових) дій. Аналіз глави 28 КПК 

України дозволяє стверджувати, що прокуророві недоцільно подавати 

клопотання про проведення таких слідчих (розшукових) дій: 

- огляд, адже відповідно до ст. 661 КПК (огляд на місці) суд може 

самостійно його провести, визнавши за необхідне оглянути певне місце, за 

участю учасників судового провадження, а якщо цього вимагають обставини, - 

за участю свідків, спеціалістів і експертів; 

- допит, адже відповідно до ст.ст. 351-354, 356 КПК під час судового 

розгляду суд має можливість проводити допит обвинуваченого, свідка, 

потерпілого, експерта; 

- пред’явлення для впізнання, адже відповідно до ст. 355 КПК 

(пред’явлення для впізнання) судом під час судового розгляду свідкові, 
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потерпілому, обвинуваченому можуть бути пред’явлені для впізнання особа чи 

річ; 

- залучення експерта та проведення експертизи, адже відповідно до 

ст. 332 КПК (проведення експертизи за ухвалою суду) під час судового 

розгляду суд за клопотанням сторін кримінального провадження або 

потерпілого за наявності підстав, передбачених ст. 242 КПК, має право своєю 

ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або 

експертам. 

Проте аналіз документів на сайті Єдиного державного реєстру судових 

рішень [116] свідчить про те, що суди нерідко задовольняють клопотання 

прокурора про доручення на проведення таких дій, які суди в змозі виконати 

самостійно. Наприклад, провести допити, здійснити огляд місця, призначити 

експертизу тощо. Так Кіровський районний суд м. Дніпро (справа № 

203/6405/14-к, провадження № 1-кп/0203/278/2016) ухвалою від 14 грудня 2016 

р. надав судове доручення органу досудового слідства Дніпровського ВП 

ГУНП в Дніпропетровській обл. провести слідчу дію, а саме: допитати в 

якості свідків ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, мешкає за адресою: вул. 

Жуковського, 59/41, м. Дніпро, та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, мешкає за 

адресою: вул. Тополина, 10/8, м. Дніпро, які 30.01.2014 р. були присутні як 

поняті під час проведення обшуку складського приміщення, що знаходиться за 

адресою: вул. Винокурова, 11А, м. Дніпро [116]. Тож суд вирішив 

безпосередньо не допитувати понятих. 

В іншому випадку Тлумацький районний суд Івано-Франківської обл. 

(справа № 353/104/16-к, провадження № 1-кп/353/13/16) ухвалою від 3 червня 

2016 р. надав судове доручення СВ Тлумацького відділення поліції 

Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській обл. провести додатковий 

огляд місця події, а саме: коридору житлового будинку ОСОБА_4, 

розташованого за адресою: АДРЕСА_1, в якому знаходилася драбина. Під час 

додаткового огляду місця події визначити: розміри драбини та матеріал з якого 

вона виготовлена, висоту від землі (підлоги) до отвору (входу) на горище 
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вказаного житлового будинку, характеристику поверхні, на якій знаходилася 

драбина з оточуючими її речами, предметами чи особливими конструкціями 

архітектури будинку (виступами стін та ін.) [116]. У цьому випадку суд мав би 

здійснити огляд на місці. 

Суди нерідко ухвалюють рішення про доручення органам досудового 

розслідування призначити та провести експертизу, яку можуть зробити 

самостійно. Так Лозівський міськрайонний суд Харківської обл. (справа № 

629/2581/16-к, провадження 1-кп/629/266/16) ухвалою від 14 вересня 2016 р. 

задовольнив клопотання прокурора та доручив слідчому Лозівського ВП ГУНП 

в Харківській обл. лейтенанту поліції ОСОБА_5 провести слідчі дії для 

з’ясування індивідуальних властивостей, точної комплектації викраденого 

майна та призначити додаткову товарознавчу експертизу для встановлення 

вартості цього майна, з урахуванням точної комплектації та встановлених 

індивідуальних властивостей викраденого майна, дати їх виготовлення та часу 

використання [116]. Незрозуміло, чому суд сам не призначив проведення цієї 

експертизи.  

Доволі поширеним у судовій практиці є ухвалення судового рішення про 

доручення на проведення слідчого експерименту. Так Самбірський 

міськрайонний суд Львівської обл. (справа № 452/3511/15-к) ухвалою від 18 

лютого 2016 р. задовольнив клопотання прокурора та доручив слідчому 

Самбірського ВП ГУ НП України у Львівській обл. ОСОБА_7 у строк до 

01.03.2016 р. провести слідчий експеримент з обвинуваченою ОСОБА_2, 

потерплою ОСОБА_1, свідками ОСОБА_5 та ОСОБА_8 в будинку потерплої 

ОСОБА_1 у с. Воютичі Самбірського р-ну в умовах максимально наближеного 

відображення подій, які мали місце 14 листопада 2015 р., приблизно о 6 год. 30 

хв., із метою встановлення обставин та механізму заподіяння ОСОБА_1 

тілесних ушкоджень [116]. У даному випадку рішення суду є обґрунтованим, 

адже в нього немає повноважень проводити слідчий експеримент.  

У межах нашого дослідження варто звернути увагу, коли в ухвалі суду 

про доручення проведення слідчої (розшукової) дії всупереч ч. 5 ст. 333 КПК не 
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зазначається, які саме слідчі (розшукові) дії необхідно провести [117, с. 67-71]. 

Замість цього в численних судових рішеннях містяться невизначені слідчі 

(розшукові) дії або мета їх проведення. Наприклад, Новопсковський районний 

суд Луганської обл. (ЄУ № 420/34/14-к, провадження №1-кп/420/1/16) ухвалою 

від 10 травня 2016 р. задовольнив клопотання прокурора та доручив 

прокуратурі Луганської обл. провести певні слідчі (розшукові) дії, а саме: 

перевірити законність проведення негласних слідчих (розшукових) дій: аудіо-, 

відеоконтролю особи та зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 

мереж. 

В іншому випадку Сахновщинський районний суд Харківської обл. 

(справа № 634/41/16-к, провадження № 1-кп/634/45/16) ухвалою від 8 грудня 

2016 р. задовольнив клопотання прокурора та доручив органу досудового 

розслідування слідчому відділу Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській обл. 

провести такі слідчі (розшукові) дії: 1. Встановити місце знаходження 

потерпілої ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованої за адресою: 

вул. Європейська (Дзержинська), 56 смт. Сахновщина Харківської обл., місце 

проживання: АДРЕСА_1. 2. Забезпечити явку потерпілої ОСОБА_2 у судове 

засідання, яке відбудеться в приміщенні Сахновщинського районного суду 

Харківської обл. 9 січня 2017 р. о 09:00 годині [116]. 

Сєверодонецький міський суд Луганської обл. (справа № 428/11091/15-к, 

провадження № 1-кп/428/659/2015) ухвалою від 23 грудня 2016 р. задовольнив 

клопотання прокурора та доручив прокурору Сєверодонецької місцевої 

прокуратури ОСОБА_3 звернутись до відповідної експертної комісії з питань 

державної таємниці з клопотанням про прийняття рішення про 

розсекречування документів, які є в матеріалах оперативно-розшукової справи, 

заведеної по кримінальному провадженні № 12015130370002251 від 28.08.2015 

за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, 

передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України [116]. Із цього рішення 

незрозуміло, яку конкретно слідчу (розшукову) дію мав проводити прокурор. 
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Зазначимо, що положення ст. 333 КПК України [1, cт. 333] не 

заперечують проведення під час судового провадження негласних слідчих 

(розшукових) дій. Так ч. 5 ст. 333 КПК наголошує, що слідчі (розшукові) дії, що 

проводяться на виконання доручення суду, здійснюються в порядку, 

передбаченому главами 20 та 21 КПК. У свою чергу, глава 21 КПК визначає 

процесуальні засади проведення суто негласних слідчих (розшукових) дій. До 

того ж ч. 1 ст. 246 КПК визначає негласні слідчі (розшукові) дії як різновид 

слідчих (розшукових) дій. Отже, проведення всього спектру негласних слідчих 

(розшукових) дій охоплюється конструкцією норми ст. 333 КПК України.  

Так Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської обл. (справа 

№  740/13/13-к, провадження №  1-кп/740/9/13) ухвалою від 10 квітня 2013 р. 

задовольнив клопотання прокурора та доручив органу досудового 

розслідування СВ Ніжинського MB УМВС України в Чернігівській обл. до 22 

квітня 2013 р. провести негласні слідчі (розшукові) дії на установлення 

місцезнаходження таких радіоелектронних засобів протягом періоду часу з 

06:00 до 16:00 05.11.2012: мобільного телефону марки «Nokia Х-2» іmеі-

НОМЕР_3, іmеі- НОМЕР_4; сім-картки мобільного оператора «djuce», номер 

абонента НОМЕР_1; сім-картки мобільного оператора «МТС», номер абонента 

НОМЕР_5; мобільного телефону марки «Samsung» imei НОМЕР_6; сім-картки 

мобільного оператора «life», номер абонента НОМЕР_2 і надати матеріали 

23.04.2013 р., з якими сторони можуть ознайомитись в цей день [116]. Проте у 

даному судовому рішенні зазначається мета проведення, а не конкретна назва 

негласної слідчої (розшукової) дії.  

У Єдиному державному реєстрі судових рішень [116] також містяться 

ухвали про відмову в задоволенні клопотання прокурора про надання 

доручення на проведення негласної слідчої (розшукової) дії. Так Інгульський 

районний суд м. Миколаїв (справа № 1-кп/489/22/2017) ухвалою від 11 квітня 

2017 р. відмовив у задоволенні клопотання прокурора про надання доручення 

оперативному підрозділу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії: 

зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме зняття 
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інформації з мережі інтернет, щодо діяльності формування «Оплот», доступ до 

якої не обмежується її власником. Суд аргументував відмову тим, що 

прокурором не доведено, що слідчі (розшукові) дії з метою отримання 

інформації про діяльність формування «Оплот» не могли бути проведені під час 

досудового розслідування, оскільки є очевидним, що обставини, які свідчать 

про необхідність проведення таких дій, були відомі органу досудового 

розслідування і прокурору, унаслідок установлення обставин причетності 

обвинуваченого до діяльності формування «Оплот», ще при пред’явленні йому 

підозри в учиненні кримінального правопорушення, у якому він 

обвинувачується. 

Отже, особлива роль прокурора у зв’язку з проведенням слідчих 

(розшукових) дій під час судового провадження полягає у: 

- своєчасному поданні клопотання про їх проведення за наявності 

достатніх відомостей, що згідно зі ст. 223 КПК України є підставами для 

проведення слідчих (розшукових) дій; 

- обов’язку доведення в межах клопотання, що слідчі (розшукові) дії, про 

проведення яких просить прокурор, не могли бути проведені під час досудового 

розслідування через те, що не були і не могли бути відомі обставини, які 

свідчать про необхідність їх проведення; 

- обов’язку надати доступ до матеріалів, отриманих внаслідок проведення 

слідчих (розшукових) дій за дорученням суду, учасникам судового 

провадження та надати їх суду в установлений строк. 

Значна кількість відмов у задоволенні клопотань прокурора про 

проведення слідчих (розшукових) дій за дорученням суду зумовлена 

неналежним виконанням прокурорами обов’язку щодо доведення обставин, 

передбачених ч. 4 ст. 333 КПК України, та визнанням судами доводів 

прокурорів непереконливими.  

Змістовне навантаження положень ч. 3-4 ст. 333 КПК України 

передбачає, що прокурор має подавати суду клопотання про проведення 
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слідчих (розшукових) дій лише щодо тих обставин, які не можуть бути 

встановлені або перевірені судом безпосередньо під час судового розгляду.  

У судовій практиці набули поширення випадки, коли суди в порядку 

ст. 333 КПК України задовольняють клопотання прокурора про проведення 

таких слідчих (розшукових) дій, що можуть бути здійснені судом самостійно в 

межах «однойменних» судових дій, які є подібними за порядком і тактикою 

проведення до слідчих (розшукових) дій, а саме: допит, огляд на місці, 

дослідження (огляд) речових доказів, дослідження (огляд) документів, 

пред’явлення для впізнання, проведення експертизи за ухвалою суду та ін. 

Подібна практика суперечить принципу безпосередності дослідження судом 

показань, речей і документів, визначеному ст. 23 КПК України.  

 

Висновки до другого розділу 

 

1. За сучасних умов повноваженнями прокурора щодо проведення 

слідчих розшукових дій, що реалізуються в найбільшому ступені, є:  

- надання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій або 

вказівок щодо їх проведення чи участь у них, а в необхідних випадках – 

особисте проведення (що підтверджують 65,3 % анкетованих працівників 

органів досудового розслідування); 

- погодження клопотань слідчого до слідчого судді про проведення 

слідчих (розшукових) дій чи самостійне подання слідчому судді таких 

клопотань (що підтверджують 27,4 % респондентів). 

При здійсненні процесуального керівництва прокурор найчастіше 

використовує такі форми реалізації повноважень щодо безпосереднього 

проведення слідчих (розшукових) дій:  

- доручення слідчому, органу досудового розслідування, відповідним 

оперативним підрозділам проведення слідчих (розшукових) дій (що 

підтверджують 80 % респондентів); 
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- участь у слідчих (розшукових) діях, що проводяться слідчим або 

оперативним підрозділом (що підтверджують 13,2 % респондентів); 

- особисте проведення слідчих (розшукових) дій (що підтверджують 

0,9 % респондентів); 

- взагалі не реалізує зазначених повноважень (6 % респондентів). 

2. Особисте проведення прокурором слідчої (розшукової) дії значно 

ускладнює процесуальне керівництво прокурора досудовим розслідуванням, 

оскільки вимагає підготовки та організації в її проведенні, залучення 

необхідних учасників кримінального провадження, забезпечення їх явки, 

оформлення відповідного протоколу тощо, що за фізичним обсягом роботи та 

часовими втратами може негативно вплинути на якість виконання виключних 

повноважень прокурора щодо процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням як у даному кримінальному провадженні, так і в інших 

кримінальних провадженнях. 

Законодавець проявляє непослідовність при визначенні повноважень 

прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій, наділяючи прокуратуру, 

що не є органом досудового розслідування, невластивими для неї слідчими 

повноваженнями. Здійснення зазначених повноважень несумісне з реалізацією 

функції нагляду за додержанням законів під час досудового розслідування, 

адже автоматично робить із прокурорів – процесуальних керівників суб’єктів 

розслідування та прямо впливає на їхню зацікавленість у результатах 

розслідування.  

Ототожнення прокурора і слідчого на стадії досудового розслідування 

підміняє роль та місце прокурора в кримінальному судочинстві, тому 

повноваження прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій 

потребують звуження, про що висловилися 47 % респондентів, або 

конкретизації (наприклад, лише в разі порушення прав та законних інтересів 

учасників кримінального провадження), що підтримують 39,7 % респондентів. 

3. На відміну від слідчих (розшукових) дій, визначених главою 20 КПК 

України, прокурор не уповноважений самостійно проводити негласні слідчі 
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(розшукові) дії, реалізуючи повноваження щодо проведення останніх у таких 

формах: 1) прийняття рішення про проведення негласної слідчої (розшукової) 

дії; 2) отримання від слідчого повідомлення про проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій та отримані результати; 3) погодження клопотання слідчого 

до слідчого судді щодо проведення негласної слідчої (розшукової) дії; 

4) звернення до слідчого судді з клопотанням про проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії; 5) прийняття рішення про припинення подальшого 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій; 6) заборона подальшого 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

4. У слідчій практиці трапляються непоодинокі випадки, коли прокурор 

необґрунтовано затримує перевірку клопотання слідчого про проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії, що підтверджують 35,5 % респондентів з-поміж 

68,8 % тих, кому доводилося приймати рішення про проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій. У зв’язку із цим ч. 3 ст. 246 КПК України потребує 

доповнення після слів «… або за клопотанням слідчого, погодженого з 

прокурором.» реченнями такого змісту:  

«Розгляд клопотання слідчого до слідчого судді про проведення окремих 

негласних слідчих (розшукових) дій із метою його погодження або відмови в 

погодженні має здійснюватися прокурором невідкладно та завершуватися не 

пізніше шести годин із моменту отримання такого клопотання. Якщо прокурор 

не завершить розгляд клопотання у визначений строк, то він зобов’язаний 

самостійно звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням». 

Наявність випадків, коли прокурор забороняє проведення або припиняє 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії, що розпочата слідчим (це 

підтверджують 38 % респондентів), зумовлює доцільність внесення змін до ч. 3 

ст. 246 КПК України в тій частині, що прокурор має право заборонити або 

припинити подальше проведення негласних слідчих (розшукових) дій, рішення 

про проведення яких він приймає самостійно або щодо яких він звертається до 

слідчого судді для їх погодження, або які він погоджує самостійно. 

5. Безпосереднє проведення переважної більшості негласних слідчих 
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(розшукових) дій компетентними оперативними підрозділами викликає 

необхідність викласти п. 5 ч. 1 ст. 36 КПК України в такій редакції: «доручати 

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

відповідним оперативним підрозділам або давати вказівки щодо їх проведення, 

обов’язкові для виконання в установлений прокурором строк».  

6. Особлива роль прокурора у зв’язку з проведенням слідчих 

(розшукових) дій під час судового провадження полягає у: 

- своєчасному поданні клопотання про їх проведення за наявності 

достатніх відомостей, що згідно зі ст. 223 КПК України є підставами для 

проведення слідчих (розшукових) дій; 

- обов’язку доведення в межах клопотання, що слідчі (розшукові) дії, про 

проведення яких просить прокурор, не могли бути проведені під час досудового 

розслідування через те, що не були і не могли бути відомі обставини, які 

свідчать про необхідність їх проведення; 

- обов’язку надати доступ до матеріалів, отриманих унаслідок проведення 

слідчих (розшукових) дій за дорученням суду, учасникам судового 

провадження та надати їх суду в установлений строк. 

Значна кількість відмов у задоволенні клопотань прокурора про 

проведення слідчих (розшукових) дій за дорученням суду зумовлена 

неналежним виконанням прокурорами обов’язку щодо доведення обставин, 

передбачених ч. 4 ст. 333 КПК України, та визнанням судами доводів 

прокурорів непереконливими.  

Змістовне навантаження положень ч. 3-4 ст. 333 КПК України 

передбачає, що прокурор має подавати суду клопотання про проведення 

слідчих (розшукових) дій лише щодо тих обставин, які не можуть бути 

встановлені або перевірені судом безпосередньо під час судового розгляду.  

У судовій практиці набули поширення випадки, коли суди в порядку 

ст. 333 КПК України задовольняють клопотання прокурора про проведення 

таких слідчих (розшукових) дій, що можуть бути здійснені судом самостійно в 

межах «однойменних» судових дій, які є подібними за порядком і тактикою 
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проведення до слідчих (розшукових) дій: допит, огляд на місці, дослідження 

(огляд) речових доказів, дослідження (огляд) документів, пред’явлення для 

впізнання, проведення експертизи за ухвалою суду та ін. Подібна практика 

суперечить принципу безпосередності дослідження судом показань, речей і 

документів, визначеному ст. 23 КПК України. 
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РОЗДІЛ 3. 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРОКУРОРОМ У 

ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

 

 

3.1. Особливості здійснення повноважень прокурором у частині 

проведення слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування 

кримінальних проступків  

 

Закріплення в КПК України інституту досудового розслідування 

кримінальних проваджень щодо кримінальних проступків (дізнання) як 

самостійної форми досудового розслідування зумовлює актуальність 

дослідження питань участі прокурора в даному виді кримінального 

провадження. Кримінальний процесуальний закон України передбачає 

здійснення прокурором процесуального керівництва при досудовому 

розслідування кримінальних правопорушень, тобто як злочинів, так і 

кримінальних проступків.  

Актуальність вивчення проблематики участі прокурора в кримінальному 

судочинстві викликана як оновленням процесуального інституту дізнання, так і 

новизною інституту процесуального керівництва прокурора досудовим 

розслідуванням. Крім того важливість ролі прокурора в кримінальному 

провадженні зумовлена тим, що він реалізує конституційну функцію з 

організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням, також і 

кримінальних проступків, вирішення відповідно до закону інших питань під час 

кримінального провадження, нагляд за слідчими і розшуковими діями органів 

правопорядку. За таких умов існує необхідність у ретельному аналізі норм 

кримінального процесуального закону України з метою їх науково-

теоретичного обґрунтування. 

Поверхово питання ролі та участі прокурора в досудовому розслідуванні 

кримінальних проступків (дізнанні) у тій чи іншій мірі висвітлювалися в працях 
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таких вчених-правників: О.А. Вакулік, Д.В. Великодний, Г.П. Власова, К.П. 

Задоя, Л.В. Карабут, О.В. Керевич, С.В. Ківалов, І.І. Когутич, Л.М. Лобойко, 

В.М. Ревака, І.І. Сливич, О.В. Темніков, С.В. Томін та ін. Проте на сьогодні в 

науковій літературі відсутні ґрунтовні праці з проблем здійснення повноважень 

прокурором у частині проведення слідчих (розшукових) дій під час досудового 

розслідування кримінальних проступків (дізнання). Отже, існує необхідність у 

науковому вивченні питань участі прокурора та ролі у відповідному виді 

(формі) досудового розслідування, визначення особливостей процесуального 

керівництва прокурора, його повноважень тощо. Дослідження відповідних 

питань мають ураховувати норми КПК України, аналіз доктринальних позицій 

із порушеної тематики для вироблення практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення приписів кримінального процесуального закону України. 

Відповідно до ч. 2 ст. 36 КПК України прокурор здійснює нагляд за 

додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням [1]. Тобто прокурор 

бере участь у кримінальному судочинстві, реалізуючи конституційну функцію з 

процесуального керівництва і досудовим слідством, і дізнанням [121, с. 48-49]. 

Здійснення повноважень прокурором на стадії досудового розслідування 

кримінальних проваджень щодо кримінальних проступків має важливе 

значення під час відкриття кримінального провадження. Це пояснюється тим, 

що вирішення питання про початок здійснення досудового розслідування в 

процесуальній формі дізнання залежить від того, яка кримінально-правова 

кваліфікація діяння особи, викладеного в заяві або повідомленні про вчинення 

кримінального правопорушення, або ж кримінальному правопорушенні, 

самостійно виявленому слідчим (прокурором). 

У науковій і спеціальній юридичній літературі зазначається, що у зв’язку 

зі збільшенням кількості зареєстрованих заяв і повідомлень про злочини та 

передбачений законодавством перерозподіл підслідності злочинів, що призвів 

до суттєвого зростання рівня навантаження на слідчих, питання належного 

законодавчого забезпечення початку досудового слідства набуває особливого 
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значення [139, с. 222; 140, с. 200; 141, с. 187; 142, с. 177; 143, с. 226]. Наведене 

підтверджує особливе значення процесуального керівництва прокурора при 

відкритті кримінального провадження щодо розслідування кримінальних 

проступків, адже в умовах значної кількості кримінальних проваджень 

необхідно забезпечити належну кримінально-правову кваліфікацію всіх 

учинених діянь та відмежувати нетяжкі кримінально карані діяння (кримінальні 

проступки) і злочини. 

Дослідник Л.В. Карабут зазначає, що під час досудового провадження 

однозначно стверджувати, якою є кваліфікація кримінального правопорушення 

і визначити належність його до категорії тяжких чи нетяжких, часто не можна з 

об’єктивних причин. Для цього стороні обвинувачення не вистачає знань про 

вчинене діяння. Картина з кваліфікацією часто може прояснитися (і то 

неповністю) лише на момент складання слідчим або прокурором 

обвинувального акта. Остаточно ж вона стане ясною тільки після ухвалення 

вироку. Останній, до речі, може бути переглянутий і висновки суду першої 

інстанції про кваліфікацію можуть «не встояти» у вищих судових інстанціях 

[138, с. 97]. Тим не менш, саме прокурор під час здійснення процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням повинен забезпечити належну 

кримінально-правову кваліфікацію кримінального правопорушення [120, с. 69-

70]. У разі якщо слідчий, вносячи відомості про кримінальне правопорушення 

до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочинаючи досудове 

розслідування, неправильно кваліфікував кримінальне правопорушення, 

прокурор – процесуальний керівник повинен вжити заходів із метою 

забезпечення правильної кваліфікації кримінально караних діянь. 

Згідно зі ст. 279 КПК України, у випадку виникнення підстав для 

повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри слідчий, 

прокурор зобов’язаний виконати дії, передбачені ст. 278 КПК України. Якщо 

повідомлення про підозру здійснив прокурор, повідомити про нову підозру або 

змінити раніше повідомлену підозру має право виключно прокурор [1]. У 

науковій літературі зазначається, що після вручення особі письмового 
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повідомлення про підозру під час подальшого досудового розслідування 

слідчий, прокурор можуть отримати фактичні дані, які вказуватимуть на 

вчинення нею інших кримінальних правопорушень. Крім того, отримані ними 

докази можуть свідчити про необхідність зміни первинної підозри за 

фактичними обставинами або виключення з неї окремих кримінальних 

правопорушень, епізодів, кваліфікуючих ознак тощо, які не знайшли свого 

підтвердження. Зазначені обставини слід розглядати як підстави для зміни 

повідомлення про підозру [31, с. 517]. Отже, кримінальний процесуальний 

закон передбачає, що у випадку необхідності зміни кваліфікації кримінального 

правопорушення, необхідно й змінювати повідомлення про підозру в порядку, 

визначеному КПК України. У кримінальних провадженнях щодо кримінальних 

проступків у силу приписів ч. 3 ст. 38 КПК України, правом повідомити про 

нову підозру або змінити раніше повідомлену підозру має право й співробітник 

інших підрозділів органів Національної поліції, органів безпеки, органів, що 

здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів 

Державної кримінально-виконавчої служби України, який здійснює досудове 

розслідування (дізнання). 

П.П. Андрушко наголошує на тому, що, виходячи з норм кримінального 

процесуального закону України, чітко не зрозуміло, яким процесуальним 

документом має оформлятись рішення про зміну кваліфікації кримінального 

правопорушення органом досудового розслідування. Щодо стадії досудового 

розслідування, то згідно зі ст. 279 КПК України слідчий, прокурор повинен 

скласти повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри. 

Але якщо кримінальне провадження розпочато не проти конкретної особи, а за 

фактом виявлення діяння, що містить склад злочину, але не встановлена особа, 

яка його вчинила? [144, с. 4]. На сьогодні КПК України не передбачає 

можливості змінити кримінально-правову кваліфікацію кримінального 

правопорушення, якщо кримінальне провадження відкрито за фактом учинення 

кримінального правопорушення. Такий підхід законодавця видається спірним, 

оскільки кримінальне провадження може бути «умисно» розпочате за більш 
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«тяжкою» кримінально-правовою кваліфікацією з метою використання всього 

арсеналу кримінальних процесуальних засобів у кримінальному судочинстві, 

унаслідок чого виникає загроза порушення прав, свобод та законних інтересів 

людини і громадянина.  

У доктрині кримінального процесу зазначається, що якщо кваліфікація 

кримінального правопорушення буде змінена на статтю кримінального закону з 

менш суворим покаранням, то питання про справедливість застосованої форми 

(досудове слідство) в принципі може бути поставлене, але воно не матиме 

особливого значення, бо в досудовому слідстві передбачена достатня кількість 

гарантій прав учасників процесуальної діяльності. Однак, якщо в перебігу 

досудового слідства буде встановлено, що діяння, яке є предметом 

розслідування, має бути кваліфіковане як кримінальний проступок, то 

застосування запобіжних заходів у вигляді взяття під варту, домашнього 

арешту, застави, а також проведення негласних слідчих (розшукових) дій 

фактично є перевищенням можливостей, передбачених для дізнання, оскільки 

саме в такій формі повинно було здійснюватися досудове розслідування [121, 

с. 48-49]. Якщо ж кваліфікація зміниться на більш сувору, то сторона захисту 

може порушити питання про те, що застосована форма (дізнання) не забезпечує 

досягнення істини в справі, а в цьому випадку повинна бути застосована інша 

форма – досудове слідство з його арсеналом процесуальних засобів і правових 

гарантій [138, с. 97]. Отже, процесуальне керівництво прокурора досудовим 

розслідуванням ще до початку здійснення кримінального провадження – щодо 

правильного додержання процесуального та матеріального закону при відкритті 

кримінального провадження – має важливе значення. Аналіз норм КПК 

України свідчить, що в прокурора недостатньо повноважень відреагувати 

належним чином на неправильну кримінально-правову кваліфікацію 

кримінального правопорушення, оскільки він може лише або змінити, або 

повідомити про нову підозру. 

У науковій літературі вказується, що з метою найшвидшого відновлення 

порушених (обмежених) прав, слідчим і прокурорам рекомендується після 
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зміни повідомлення про підозру в учиненні злочину на повідомлення про 

підозру в учиненні кримінального проступку негайно вжити заходів до 

скасування запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту, застави, 

тримання під вартою, якщо такі було застосовано, та припинити виконання 

негласних слідчих (розшукових) дій [145, с. 100; 146, с. 83; 147, с. 49; 149, с. 

428]. Відповідні міркування є правильними і дійсно в разі зміни кримінально-

правової кваліфікації кримінального правопорушення на менш тяжке, тобто зі 

злочину на кримінальний проступок, співробітник інших підрозділів органів 

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

додержанням податкового законодавства, органів Державної кримінально-

виконавчої служби України, який здійснює досудове розслідування, слідчий 

або прокурор зобов’язані вжити всіх заходів для поновлення прав, свобод та 

законних інтересів відповідних учасників кримінального судочинства. 

Прокурор має запобігати необґрунтованому застосуванню слідчим 

указаних вище запобіжних заходів по кримінальних провадженнях, пов’язаних 

з учиненням нетяжких злочинів. Згідно зі статистичними даними за 6 місяців 

2017 р. до суду було подано 10749 клопотань про тримання під вартою, із них 

відкликано прокурором лише 8, а відмовлено слідчим суддею в задоволенні 

таких клопотань 2147 [Додаток В.8]. У тому числі слідчими органів 

Національної поліції до суду було подано 9519 клопотань про тримання під 

вартою, із них відкликано прокурором лише 6, а відмовлено слідчим суддею у 

задоволенні таких клопотань 1850 [Додаток В.8]. Зазначені показники свідчать 

про неналежне виконання прокурорами своїх обов’язків щодо перевірки 

обґрунтованості клопотань слідчих.  

Уважаємо, що для унеможливлення випадків помилкової або умисної 

кваліфікації кримінальних проступків як більш тяжких кримінальних 

правопорушень, а відповідно і використання всіх можливостей досудового 

слідства, доцільно врегулювати це питання на нормативному рівні [148, с. 40-

42]. Так не було б зайвим передбачити положення, згідно з яким прокурор, 

здійснюючи процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, має 
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право своєю постановою змінити попередню правову кваліфікацію 

кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону 

України про кримінальну відповідальність, про що він не пізніше 24-х годин із 

моменту прийняття такої постанови вносить відомості до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань, а копію такої постанови – надсилає слідчому, який 

здійснює досудове розслідування кримінального провадження. 

Керуючись положеннями ст. 36 КПК України, можна стверджувати, що 

прокурор при відкритті кримінального провадження щодо кримінального 

проступку (початку дізнання), як процесуальний керівник досудового 

розслідування, виконує такі повноваження: 1) починати дізнання за наявності 

підстав, передбачених КПК України; 2) мати повний доступ до матеріалів, 

документів та інших відомостей, що стосуються дізнання; 3) доручати органу 

досудового розслідування проведення дізнання; 4) доручати слідчому, органу 

досудового розслідування провести огляд місця події до внесення інформації 

про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, 

давати вказівки щодо його проведення чи брати участь у ньому, а в необхідних 

випадках особисто проводити відповідну слідчу (розшукову) дію. 

Не менш важливим є здійснення процесуального керівництва прокурора 

дізнанням під час повідомлення особі про підозру. Це пов’язано з тим, що 

підозра в учиненні більш тяжкого кримінального правопорушення, ніж те, яким 

є кримінальний проступок, створює можливість для різного роду зловживань із 

боку сторони обвинувачення. 

Відповідно до ст. 276 КПК України повідомлення про підозру 

обов’язково здійснюється в порядку, передбаченому ст. 278 КПК України, у 

випадках: 1) затримання особи на місці вчинення кримінального 

правопорушення чи безпосередньо після його вчинення; 2) обрання до особи 

одного з передбачених КПК України запобіжних заходів; 3) наявності достатніх 

доказів для підозри особи в учиненні кримінального правопорушення. У ч. 2 

ст. 277 КПК України передбачено, що повідомлення має містити серед інших і 

такі відомості, як правова кваліфікація кримінального правопорушення, у 
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вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) 

закону України про кримінальну відповідальність [1]. У зв’язку з тим, що в 

КПК України відсутній механізм зміни правової кваліфікації кримінального 

правопорушення, крім випадку, передбаченого ст. 279 КПК України, 

повідомлення про підозру має здійснюватися за первинною кваліфікацією 

кримінального правопорушення, яке було здійснено під час внесення 

інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За умов, коли прокурор 

позбавлений можливості змінити кримінально-правову кваліфікацію під час 

повідомлення особі про підозру, він повинен забезпечити дотримання 

процесуальних прав особи (підозрюваного).  

Одним зі способів захисту прав підозрюваної особи може бути зміна 

повідомлення про підозру, яка здійснюється згідно зі ст. 279 КПК України – у 

випадку виникнення підстав для повідомлення про нову підозру або зміну 

раніше повідомленої підозри слідчий, прокурор зобов’язаний виконати дії, 

передбачені ст. 278 КПК України. Якщо повідомлення про підозру здійснив 

прокурор, повідомити про нову підозру або змінити раніше повідомлену 

підозру має право виключно прокурор [1]. Отже, якщо особі внаслідок 

неправильної кримінально-правової кваліфікації повідомлено про підозру у 

більш тяжкому кримінальному правопорушенні – злочині, однак особа вчинила 

кримінальний проступок, прокурор повинен невідкладно здійснити зміну 

раніше повідомленої підозри, якщо підозра повідомлялася ним особисто, або 

негайно доручити виконання відповідної процесуальної дії слідчому 

(співробітнику іншого підрозділу органів Національної поліції, органів безпеки, 

органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 

органів Державної кримінально-виконавчої служби України). 

Відповідно до ст. 299 КПК України під час досудового розслідування 

кримінальних проступків не допускається застосування запобіжних заходів у 

вигляді домашнього арешту, застави або тримання під вартою [1]. Беручи до 

уваги наведене, а також ураховуючи, що згідно зі ст. 208 КПК України 

уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду 
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затримати особу, підозрювану в учиненні злочину, за який передбачене 

покарання у виді позбавлення волі, лише у випадках: 1) якщо цю особу застали 

під час учинення злочину або замаху на його вчинення; 2) якщо безпосередньо 

після вчинення злочину очевидець, також і потерпілий, або сукупність 

очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа 

щойно вчинила злочин; 3) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива 

втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної 

в учиненні тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину, віднесеного 

законом до підслідності Національного антикорупційного бюро України [1], 

прокурор, установивши, що відбулося затримання на підставі ст. 208 КПК 

України особи, яка вчинила кримінальний проступок, повинен негайно вжити 

заходів для її звільнення. 

Згідно із ч. 2 ст. 207 КПК України, кожен має право затримати без ухвали 

слідчого судді, суду будь-яку особу, крім осіб, зазначених у ст. 482 КПК 

України: 1) при вчиненні або замаху на вчинення кримінального 

правопорушення; 2) безпосередньо після вчинення кримінального 

правопорушення чи під час безперервного переслідування особи, яка 

підозрюється в його вчиненні. Кожен, хто не є уповноваженою службовою 

особою (особою, якій законом надано право здійснювати затримання) і 

затримав відповідну особу в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 207 КПК України, 

зобов’язаний негайно доставити її до уповноваженої службової особи або 

негайно повідомити уповноважену службову особу про затримання та 

місцезнаходження особи, яка підозрюється в учиненні кримінального 

правопорушення [1]. З аналізу наведеної норми кримінального процесуального 

закону випливає, що законне затримання на підставі ст. 207 КПК України може 

бути застосовано і до особи, яка вчинила кримінальний проступок. 

Відповідно до ст. 211 КПК України строк затримання особи без ухвали 

слідчого судді, суду не може перевищувати сімдесяти двох годин із моменту 

затримання, який визначається згідно з вимогами ст. 209 КПК України. 

Затримана без ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше шістдесяти годин із 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3871#n3871
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page8#n2008
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моменту затримання має бути звільнена або доставлена до суду для розгляду 

клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу [1]. Ураховуючи, що 

стосовно особи, яка вчинила кримінальний проступок, не може бути обрано 

запобіжний захід, який спрямований на обмеження її особистої свободи, тобто 

виключно особисте зобов’язання та особиста порука, доцільно доповнити ст. 

211 КПК України частиною 3 такого змісту: «Затримана без ухвали слідчого 

судді, суду особа, яка вчинила кримінальний проступок, негайно має бути 

звільнена». Потреба внесення відповідних змін до кримінального 

процесуального закону України зумовлена тим, що оскільки до такого суб’єкта 

неможливо застосувати такі запобіжні заходи, як домашній арешт, застава або 

тримання під вартою, навіть якщо особа порушила раніше обраний запобіжний 

захід, то й тримати її як затриману після встановлення тяжкості вчиненого нею 

кримінального правопорушення немає підстав та необхідності.  

Відповідно до ч. 1 ст. 200 КПК України прокурор, слідчий за 

погодженням із прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому 

ст. 184 КПК України, до слідчого судді, суду з клопотанням про зміну 

запобіжного заходу, також і про скасування, зміну або покладення додаткових 

обов’язків, передбачених ч. 5 ст. 194  КПК України, чи про зміну способу їх 

виконання [1]. З аналізу наведеної норми випливає, що право ініціювати перед 

слідчим суддею зміну запобіжного заходу щодо підозрюваного наділений 

слідчий за погодженням із прокурором або прокурор. З урахуванням норми ч. 3 

ст. 38 КПК України такими повноваженнями наділений і співробітник іншого 

підрозділу органів Національної поліції, органів безпеки, органів, що 

здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів 

Державної кримінально-виконавчої служби України за погодженням із 

прокурором.  

Подання до суду відповідного клопотання є дискреційним 

повноваженням, яке реалізується прокурором, слідчим або співробітником 

іншого підрозділу органів Національної поліції, органів безпеки, органів, що 

здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page7#n1798
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page7#n1890
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Державної кримінально-виконавчої служби України, за власним переконанням, 

за умови наявності до того відповідних підстав. Тим не менш, з урахуванням 

імперативних приписів ст. 299 КПК України, яка встановлює для особи, яка 

вчинила кримінальний проступок, додаткові гарантії у вигляді обмеження 

можливості застосування до неї окремих запобіжних заходів, уважаємо, що 

доцільно в кримінальному процесуальному законі закріпити окрему норму, яка 

б регулювала відповідне питання, а саме доповнити ст. 299 КПК України 

частиною 2 такого змісту: «Якщо до особи, яка вчинила кримінальний 

проступок, раніше було застосовано тримання під вартою, заставу або 

домашній арешт, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор 

зобов’язаний не пізніше 24-х годин із моменту внесення до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань інформації щодо вчинення такою особою 

кримінального проступку звернутися в порядку, визначеному ст. 200 КПК 

України, до суду з клопотанням про скасування раніше обраного запобіжного 

заходу». 

Згідно зі ст. 300 КПК України для досудового розслідування 

кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, 

передбачені КПК України, окрім негласних слідчих (розшукових) дій [1]. 

Відповідно до ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії – це різновид 

слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не 

підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених КПК України. 

Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про 

злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. 

Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (у 

частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 2691, 

270, 271, 272, 274 КПК України, проводяться виключно в кримінальному 

провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів [1]. Заборона 

здійснювати негласні слідчі (розшукові) дії під час дізнання зумовлена тим, що 

вони є непропорційними тяжкості кримінальних проступків, які вчиняються 

особою, а тому їх проведення є недоцільним за таких умов. Отже, прокурор 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page10#n2390
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page10#n2392
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page10#n2398
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page10#n2404
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page10#n2409
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page10#n2421
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page10#n2436
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page10#n5329
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page10#n5329
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page10#n2441
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page10#n2444
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page10#n2463
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page10#n2475
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повинен забезпечити дотримання конституційних прав людини і громадянина 

під час кримінального судочинства на стадії досудового провадження під час 

здійснення кримінального провадження щодо кримінальних проступків.  

У науковій літературі зазначається, що проведення під час дізнання 

негласних слідчих (розшукових) дій спричиняє для слідчого, прокурора 

кримінальну відповідальність за перевищення службових повноважень за ст. 

365 КК України [150], оскільки вони є службовими особами [31, с. 726]. 

Перевищення службових повноважень слідчим, прокурором, який провів 

негласні слідчі (розшукові) дії під час дізнання, полягає в учиненні дій, 

виконання яких дозволяється тільки в особливих випадках (пп. «б» абз. 2 п. 5 

постанови ПВСУ «Про судову практику у справах про перевищення влади або 

службових повноважень» від 26 грудня 2003 р. №15 [151]), тобто тільки в 

кримінальному провадженні про тяжкі або особливо тяжкі злочини. 

Відповідальність за цією статтею КК України може наставати лише тоді, коли 

внаслідок дій слідчого, прокурора заподіяна суттєва шкода охоронюваним 

законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи 

громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб. Зокрема, суттєвою 

шкодою можуть визнаватися порушення внаслідок проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій охоронюваних Конституцією України чи іншими 

законами прав та свобод людини і громадянина (наприклад, права на свободу й 

особисту недоторканність, на недоторканність житла), підрив авторитету та 

престижу органів досудового розслідування, прокуратури і суду [31, с. 726]. 

Тобто можливість притягнення слідчого або прокурора до кримінальної 

відповідальності за вчинення відповідних діянь існує лише в тому разі, якщо 

негласні слідчі (розшукові) дії будуть проводитися ними під час здійснення 

досудового розслідування щодо кримінальних проступків (дізнання). Також 

існує загроза порушення прав учасників кримінального провадження внаслідок 

умисної або помилкової кримінально-правової кваліфікації діянь особи як 

більш тяжкого кримінального правопорушення – злочину, із наступною зміною 

кваліфікації слідчим на менш тяжке – кримінальний проступок.  
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Із метою захисту прав та законних інтересів відповідних учасників 

кримінального судочинства, а також із метою унеможливлення зловживання 

нормами процесуального закону стороною обвинувачення під час досудового 

провадження вважаємо за необхідне закріпити у ст. 300 КПК України ч. 2 у 

такій редакції: «Протоколи щодо проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій, аудіо- або відеозаписи, фотознімки, інші результати, здобуті за допомогою 

застосування технічних засобів, вилучені під час їх проведення речі і 

документи або їх копії не можуть використовуватися в доказуванні в 

кримінальному провадженні щодо кримінального проступку, навіть за умови, 

що такі докази здобуті під час досудового слідства, яке проводилося в порядку 

та на підставах, визначених КПК України». Наявність відповідної 

процесуальної норми унеможливить випадки порушення конституційних та 

процесуальних прав підозрюваного, а також нівелює будь-які прояви 

зловживання стороною обвинувачення в частині кваліфікації діянь особи, яка 

вчинила кримінальне правопорушення. 

З аналізу норм КПК України випливає, що закінчення кримінального 

провадження щодо кримінального проступку (дізнання) може відбуватися в 

таких видах: 1) закриття кримінального провадження; 2) звернення до суду з 

клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності; 

3) звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру. У цій формі 

досудового розслідування кримінального провадження обвинувальний акт 

може бути двох видів: 1) складений у загальному порядку, визначеному ст. 291 

КПК України та 2) складений у спрощеному порядку, передбаченому ст. 302 

КПК України. 

Особлива увага прокурора має бути приділена проблематиці складення 

обвинувального акта в спрощеному порядку, визначеному ст. 302 КПК 

України. Так прокурор має забезпечити роз’яснення підозрюваному, 

потерпілому та представнику юридичної особи право на розгляд 

обвинувального акта в спрощеному порядку безпосередньо або через слідчого, 
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співробітника іншого підрозділу органів Національної поліції, органів безпеки, 

органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 

органів Державної кримінально-виконавчої служби України, який визначений 

ст.ст. 381-382 КПК України, що передбачає таке: пояснення змісту 

встановлених досудовим розслідуванням обставин, того, що в разі надання 

згоди на розгляд обвинувального акта в спрощеному порядку вони будуть 

позбавлені права оскаржувати вирок в апеляційному порядку з підстав розгляду 

провадження за відсутності учасників судового провадження, недослідження 

доказів у судовому засіданні або з метою оспорити встановлені досудовим 

розслідуванням обставини.  

Також важливим аспектом процесуального керівництва прокурором 

дізнанням є те, що ним має бути забезпечено реалізацію права підозрюваного, 

потерпілого та представника юридичної особи на розгляд обвинувального акта 

в спрощеному виключно в добровільному порядку, тобто відповідні заяви 

мають бути написані власноручно названими суб’єктами та без будь-якого 

тиску, з достатнім розумінням процесуальних наслідків таких дій. 

Роль прокурора при досудовому розслідуванні кримінальних проступків 

(дізнанні) полягає в тому, що він здійснює: 1) забезпечення реєстрації всіх заяв 

і повідомлень про кримінальні правопорушення, які надходять до 

уповноважених суб’єктів; 2) дотримання 24-годинного строку для внесення 

інформації про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань із моменту її надходження; 3) у невідкладних випадках 

організацію проведення такої слідчої (розшукової) дії, як огляд місця події; 

4) передачу всіх матеріалів кримінального провадження до компетентного 

органу досудового розслідування з наданням доручення розпочати досудове 

розслідування у кримінальному провадженні; 5) правильну кримінально-

правову кваліфікацію діянь особи; 6) унеможливлення використання 

результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні щодо особи, яка 

вчинила кримінальний проступок; 7) дотримання права підозрюваного на 

обмеження застосування до нього окремих запобіжних заходів; 8) роз’яснення 
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підозрюваному, потерпілому та представнику юридичної особи права на 

розгляд обвинувального акта в спрощеному поряду та процесуального наслідку 

застосування такої кримінальної процесуальної форми. 

Процесуальним керівництвом прокурора під час досудового 

розслідування кримінальних проваджень щодо кримінальних проступків 

(дізнання) є виконання конституційної функції прокуратури України, яка 

реалізується прокурором відповідно до норм кримінального процесуального 

закону України, та полягає в організації та процесуальному керівництві 

досудовим розслідуванням (дізнанням) під час досудового розслідування 

кримінального провадження щодо кримінальних проступків для дотримання 

вимог законодавства України з метою повного виконання завдань 

кримінального провадження. 

Отже, прокурор по кримінальних провадженнях, пов’язаних з учиненням 

кримінальних проступків, має запобігати необґрунтованому застосуванню 

слідчим певних процесуальних засобів та проведенню окремих слідчих 

(розшукових) дій, які не є адекватними тяжкості кримінальних правопорушень. 

Заборона здійснювати негласні слідчі (розшукові) дії під час дізнання (ст. 300 

КПК) зумовлена тим, що вони є непропорційними тяжкості кримінальних 

проступків, а тому їх проведення є недоцільним за таких умов. 

Із метою захисту прав та законних інтересів учасників кримінального 

провадження й унеможливлення потенційного зловживання стороною 

обвинувачення нормами процесуального закону в частині умисної кваліфікації 

кримінальних проступків як більш тяжких кримінальних правопорушень, 

ст. 300 КПК України потребує доповнення частиною другою такого змісту:  

«Протоколи щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, аудіо- 

або відеозаписи, фотознімки, інші результати, здобуті за допомогою 

застосування технічних засобів, вилучені під час їх проведення речі і 

документи або їх копії не можуть використовуватися в доказуванні в 

кримінальному провадженні щодо кримінального проступку, навіть за умови, 
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що такі докази здобуті під час досудового слідства, яке проводилося в порядку 

та на підставах, визначених КПК України». 

Запровадження інституту кримінальних проступків та досудового 

розслідування у формі дізнання вимагатиме в майбутньому від прокурорів – 

процесуальних керівників здійснювати нагляд за додержанням слідчими вимог 

КПК України щодо виконання дозволених слідчих (розшукових) дій, 

здійснення повноважень із метою недопущення проведення заборонених 

негласних слідчих (розшукових) дій шляхом відмови в погодженні подання на 

їх проведення, заборони проведення або своєчасного припинення подальшого 

їх проведення, а також вжиття заходів для поновлення порушених проведенням 

таких дій прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, 

притягнення винних до відповідальності, визначеної законом. 

 

 

3.2. Напрями удосконалення повноважень прокурора в частині 

проведення слідчих (розшукових) дій 

 

Питання вдосконалення повноважень прокурором у частині проведення 

слідчих (розшукових) дій безпосередньо пов’язані із численними проблемами 

застосування положень чинного КПК України. Незважаючи на те, що КПК 

України набув чинності 20 листопада 2012 р. та вже протягом тривалого часу 

діє у сфері кримінального судочинства, не всі питання належного застосування 

його нормативних положень вдалося забезпечити в повному обсязі, що 

зумовлюється найрізноманітнішими чинниками, зокрема: суперечністю 

процесуальних норм, частковою неврегульованістю окремих процесуально-

правових інститутів, несумлінним ставленням учасників кримінального 

провадження до своїх процесуальних обов’язків, нерозумінням практичними 

працівниками правоохоронних органів сутності положень процесуального 

закону тощо. Зазначені чинники не можуть не впливати на сучасний стан 

здійснення повноважень прокурором щодо проведення слідчих (розшукових) 
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дій. 

Для полегшення сприйняття зазначених проблемних питань здійснення 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням згрупуємо їх у блоки та 

розглянемо нижче. 

1. Проведення слідчих (розшукових) дій на початку досудового 

розслідування. Новелою кримінального процесуального закону України є 

відмова від стадії порушення кримінальної справи, яка передбачалася 

Кримінально-процесуальним кодексом України 1960 р. [115, ст. 98], та 

запровадження «автоматичного» початку здійснення кримінального 

провадження за заявою заявника про вчинення кримінального правопорушення. 

У КПК України відсутнє легальне визначення категорії «керівництво прокурора 

при відкритті кримінального провадження», тому для характеристики цього 

юридичного поняття необхідно аналізувати положення процесуального закону. 

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, 

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

кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним із будь-

якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань та розпочати розслідування. Наведена норма 

кримінального процесуального закону України кореспондує з п. 1 ч. 2 ст. 36 

КПК України, де визначено, що прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням 

законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений, зокрема, починати 

досудове розслідування за наявності підстав, передбачених КПК України. Крім 

того, у ч. 4 ст. 214 КПК України вказано, що слідчий, прокурор, інша службова 

особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про 

кримінальні правопорушення, зобов’язані прийняти та зареєструвати таку заяву 

чи повідомлення. Відмова в прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про 

кримінальне правопорушення не допускається [1, ст. 214]. Дана норма 

кримінального процесуального закону України встановлює імперативне 
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правило, що прийняттю та реєстрації підлягають усі без винятку заяви та 

повідомлення про вчинення злочинів. КПК України суттєво змінив процедуру 

початку кримінального провадження, а отже й роль прокурора в кримінальному 

провадженні на даному етапі, що виражається в особливостях процесуального 

керівництва прокурора при початку досудового розслідування. 

Вирішення питання про відкриття кримінального провадження належить 

до сфери процесуального керівництва прокурора в кримінальному 

провадженні, яке полягає в тому, що прокурор на рівні зі слідчим наділяється 

саме обов’язком, а не правом, розпочати кримінальне провадження за наявності 

обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у 

чітко визначені часові межі, шляхом внесення відповідних даних про вчинене 

кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

На переконання Ю.В. Коробка, аналіз ст. 36 КПК України свідчить про 

те, що з понад двох десятків передбачених нею повноважень прокурора до 

початкової стадії досудового розслідування можна віднести лише сім, що 

стосуються проведення слідчих (розшукових) дій: 1) починати досудове 

розслідування за наявності підстав, передбачених КПК України; 2) мати повний 

доступ до матеріалів, документів та інших відомостей, що стосуються 

досудового розслідування; 3) доручати органу досудового розслідування 

проведення досудового розслідування; 4) доручати слідчому, органу 

досудового розслідування проведення в установлений прокурором строк 

слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших 

процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у 

них, а в необхідних випадках особисто проводити слідчі (розшукові) та 

процесуальні дії; 5) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та 

негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам; 

6) скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови слідчих; 7) приймати 

процесуальні рішення у випадках, передбачених КПК України [104, с. 80-81]. 

Відповідні міркування потребують уточнення, оскільки не всі повноваження 

прокурора належать до етапу відкриття кримінального провадження. Ведучи 



 

 

143 

мову про слідчі (розшукові) дії, необхідно наголосити на тому, що 

кримінальний процесуальний закон України чітко регламентує можливості 

прокурора щодо їх проведення при відкритті кримінального провадження.  

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України, здійснення досудового 

розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не 

допускається і спричиняє відповідальність, установлену законом. Огляд місця 

події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей 

до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після 

завершення огляду. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення на 

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

розслідування розпочинається негайно; відомості про нього вносяться до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій можливості [1]. Єдиною 

слідчою (розшуковою) дією, яка може бути проведена до внесення інформації 

про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, 

а отже і до початку досудового розслідування, є огляд місця події. Проведення 

названої процесуальної дії як особисто прокурором, так і за його дорученнями 

слідчим або оперативними працівниками, може мати місце за таких умов лише 

у виняткових випадках, коли іншим чином не можна забезпечити схоронність 

відповідної обстановки, наприклад при дорожньо-транспортній пригоді. 

Проведення всіх інших слідчих (розшукових) дій до внесення інформації про 

кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 

забороняється. 

Також не можна погодитися з міркуваннями Ю.В. Коробка, що під час 

відкриття кримінального провадження прокурор може скасовувати незаконні та 

необґрунтовані постанови слідчих, а також приймати процесуальні рішення у 

випадках, передбачених КПК України [100, с. 81]. Це пояснюється тим, що 

кримінальний процесуальний закон України чітко регламентує порядок дій 

слідчого, прокурора або іншої особи при надходженні заяви або повідомлення 

про вчинення кримінального правопорушення. Прийняття відповідної 

інформації та її реєстрація не оформлюється постановою слідчого, а тому й 
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скасовувати будь-які його рішення прокурор не в змозі, адже вони об’єктивно 

відсутні на цій стадії кримінального провадження. Крім того незрозуміло, про 

які інші випадки прийняття рішення прокурором йдеться, адже КПК України 

передбачає вичерпний перелік повноважень прокурора щодо здійснення 

процесуального керівництва при відкритті кримінального провадження.  

М.А. Погорецький уважає, що в ч. 1 ст. 214 КПК України передбачаються 

такі приводи для початку досудового розслідування кримінального 

правопорушення: 1) заява про обставини, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення; 2) повідомлення про обставини, що можуть 

свідчити про вчинення кримінального правопорушення; 3) самостійне 

виявлення слідчим чи прокурором із будь-якого джерела обставин, що можуть 

свідчити про вчинення кримінального правопорушення [152, с. 94]. Повністю 

погодитися з таким твердженням не можна, оскільки, як свідчить аналіз норм 

кримінального процесуального закону, законодавець не розрізняє особливостей 

форм звернення заявника з відомостями про вчинення кримінального 

правопорушення до слідчого, прокурора або будь-якого іншого представника 

відповідного правоохоронного органу [119, с. 35]. Тобто така інформація може 

бути викладена як усно, так і письмово, міститися в заяві, скарзі, листі, 

повідомленні тощо, адже КПК України не встановлює жодної формальної 

вимоги із цього приводу. 

Уважаємо, що приводами для початку досудового розслідування 

кримінального правопорушення є: 1) заява (повідомлення) заявника про 

обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення 

та 2) самостійне виявлення слідчим чи прокурором із будь-якого джерела 

обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.  

Залежно від того, який привід став підставою для виявлення відповідних 

обставин, необхідно розрізняти порядок дій прокурора щодо здійснення 

процесуального керівництва при відкритті досудового розслідування. 

1. Надходження заяви або повідомлення про обставини, що можуть 

свідчити про вчинення кримінального правопорушення. 
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Заява або повідомлення про вчинення кримінального правопорушення 

може надійти до прокурора засобами поштового, факсимільного, електронного 

або будь-якого іншого зв’язку, а також отримуватися особисто прокурором від 

заявника. Також заявник вправі повідомити про вчинення кримінального 

правопорушення слідчого або будь-якого іншого працівника правоохоронного 

органу України. 

У науковій літературі зазначається, що в разі виявлення неточностей у 

змісті заяви чи повідомлення, якщо вони подаються заявником особисто, 

прокурор повинен прийняти відповідну інформацію та оформити її протоколом 

усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення [31, с. 531]. Така позиція 

заслуговує на увагу, оскільки відомості викладені заявником у заяві, листі, 

повідомленні тощо можуть не містити всіх обставин, які б указували на 

вчинення кримінального правопорушення. Однак уважаємо, що в будь-якому 

випадку джерелом повідомлення такої інформації буде письмовий документ 

заявника, оформлення усних заяв має відбуватися тільки тоді, коли заявник із 

тих чи інших причин не має змоги усно повідомити про вчинення 

кримінального правопорушення. Такі міркування узгоджуються і з нормами 

процесуального закону: так у ч. 3 ст. 110 КПК України визначено, що рішення 

прокурора приймається у формі постанови. Постанова виноситься у випадках, 

передбачених КПК України, а також коли слідчий, прокурор визнає це за 

необхідне [1]. Отже, прокурор може оформити повідомлення або заяву про 

вчинення злочину у формі постанови, оскільки приймати будь-які інші рішення 

він не може.  

Ю.П.  Аленін зазначає, що визначений у КПК України порядок 

розпочинання досудового розслідування, який передбачає відсутність 

формального початку кримінального провадження, робить неможливим 

оскарження факту його початку. Крім того він не передбачає і здійснення 

судового контролю, що не узгоджується з рішенням Конституційного Суду 

України в справі про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора від 

30 січня 2003 р. [153, с. 199-202]. З урахуванням того, що таке повідомлення 
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або заява не є волевиявленням прокурора, тобто його рішенням, виносити 

постанови із цього питання навряд чи є доцільним. Отже, необхідно створити 

механізм, коли заявник повідомлятиме про вчинення кримінального 

правопорушення лише в письмовій формі, наприклад шляхом написання такої 

заяви безпосередньо в присутності прокурора, і лише у виняткових випадках 

прокурор може здійснюватися процесуальне оформлення усної заяви 

(повідомлення) заявника. Установлення всіх інших обставин та фактів, які є 

необхідними, має відбуватися вже в межах відкритого кримінального 

провадження компетентним суб’єктом у порядку, визначеному кримінальним 

процесуальним законом України. 

Після прийняття заяви або повідомлення про вчинення кримінального 

правопорушення, якщо воно здійснюється особисто заявником, прокурор 

зобов’язаний повідомити таку особу під розпис про кримінальну 

відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, 

яке передбачено ст. 383 Кримінального кодексу України [150]. Заява 

(повідомлення) при вчинення кримінального правопорушення вважається 

поданою саме з моменту попередження заявника про кримінальну 

відповідальність за відповідні діяння. У випадку, якщо заява або повідомлення 

про вчинення кримінального правопорушення надійшли поштою або іншим 

способом, який виключає особисту участь заявника, прокурор позбавлений 

такої можливості. За таких умов доцільно відразу ж після відкриття 

кримінального провадження ініціювати виклик відповідної особи до слідчого 

або прокурора з метою повідомлення такого суб’єкта про кримінальну 

відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення діяння, 

передбачене Кримінальним кодексом України. 

За загальним правилом, будь-яке повідомлення або заява про вчинення 

кримінального правопорушення має бути ідентифікована, тобто її заявник має 

підписати або ж саму заяву (повідомлення), або розписатися в протоколі, якщо 

прокурор здійснює оформлення усної заяви (повідомлення). У доктрині 

кримінального процесу вказується, що заяви (повідомлення) про злочини 
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повинні реєструватися навіть якщо вони є анонімними в разі, коли вчинення 

кримінального правопорушення не викликає сумнівів [19, с. 465]. Однак у 

такому випадку йдеться про те, що відповідне кримінальне провадження 

виявляється працівниками правоохоронних органів, також і прокурором або 

слідчим, анонімне повідомлення лише вказує на інформацію про те, з якого 

джерела стало відомо про вчинення кримінального правопорушення.  

У ч. 5 ст. 214 КПК України закріплено, що до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань вносяться відомості про: 1) дату надходження заяви, 

повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого 

джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

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

або заявника; 3) інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити 

про вчинення кримінального правопорушення; 4) короткий виклад обставин, 

що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених 

потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела; 5) попередня правова 

кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини 

статті) закону України про кримінальну відповідальність; 6) прізвище, ім’я, по 

батькові та посада службової особи, яка внесла відомості до реєстру, а також 

слідчого, прокурора, який вніс відомості до реєстру та (або) розпочав досудове 

розслідування; 7) інші обставини, передбачені положенням про Єдиний реєстр 

досудових розслідувань, яке затверджено наказом Генерального прокурора 

України «Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру 

досудових розслідувань» від 6 квітня 2016 р. №139 [154]. У Єдиному реєстрі 

досудових розслідувань автоматично фіксується дата внесення інформації та 

присвоюється номер кримінального провадження [1]. Відповідні відомості 

повинні бути внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань протягом 24-х 

годин із моменту отримання прокурором інформації про вчинене кримінальне 

правопорушення. Тому така інформація має бути в розпорядженні прокурора 

або слідчого під час отримання її з відповідного джерела і є мінімально 
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необхідним обсягом відомостей, які достатні для початку досудового 

розслідування. 

Важливо наголосити на тому, що прокурор, здійснюючи внесення 

інформації про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань, має визначитися з попередньою кваліфікацією вчиненого 

кримінального правопорушення. Згодом може виникнути необхідність у 

перекваліфікації злочинних діянь залежно від установлення фактичних 

обставин, зібраних доказів тощо. Тим не менш, на початковому етапі 

досудового розслідування правова кваліфікація вчиненого кримінального 

правопорушення може вплинути на виникнення підстав для здійснення, 

наприклад, спеціального кримінального провадження, дізнання та інше.  

У доктрині кримінального процесу дискутується питання, чи є відповідна 

інформація достатньою для початку досудового розслідування. Це викликано 

тим, що КПК України 1960 р. передбачав інститут дослідчої перевірки, під час 

якого міг здійснюватися збір додаткової інформації [115]. Відповідно до ч. 2 ст. 

214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення 

відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань [1]. Із наведеного 

вбачається, що прокурор зобов’язаний зареєструвати заяву або повідомлення 

про вчинення кримінального правопорушення і лише після цього можуть бути 

розпочаті будь-які дії процесуального характеру, також і ті, які направлені на 

перевірку наведених у заяві (повідомленні) фактів. 

Відповідно до ст. 60 КПК України особа, яка подала заяву, отримує від 

органу, до якого вона звернулася, документ про прийняття і реєстрацію цієї 

заяви [1]. У науковій літературі зазначається, що протягом 24-х годин прокурор 

зобов’язаний надати оцінку змісту та сутності заяви (повідомлення) про 

вчинення кримінального правопорушення та за наявності у викладених 

відомостях ознак, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, 

внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та 

розпочати розслідування [19, с. 465]. Тобто йдеться про те, що прокурор 

повинен установити ознаки кримінального правопорушення і залежно від їх 
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наявності, вирішувати питання про початок досудового розслідування. Тим не 

менш, аналіз положень кримінального процесуального закону України 

свідчить, що на прокурора не покладаються відповідні обов’язки, його 

повноваження як процесуального керівника на даній стадії досудового 

розслідування зводяться виключно до реєстрації всіх без винятку заяв та 

повідомлень про вчинення кримінального правопорушення. 

Серед практичних працівників та окремих учених-процесуалістів 

висловлюється твердження, що 24 години для перевірки заяви і повідомлення 

про вчинене кримінальне правопорушення є явно недостатньо, а тому 

відповідний проміжок часу треба збільшити, про це свідчать результати 

опитування працівників прокуратури та слідчих (64% опитуваних слідчих та 

58% прокурорів підтримують такі міркування) [152, с. 100]. Відповідний підхід 

зумовлений впливом норм КПК України 1960 р. [115], який протягом тривалого 

часу, понад півстоліття, діяв на території України. Названий процесуальний 

закон передбачав можливість здійснення десятиденної перевірки заяв та 

повідомлень про злочин. Для цього уповноважені суб’єкти могли відбирати 

пояснення від громадян чи посадових осіб, витребувати документи, накладати 

арешт на кореспонденцію і знімати інформацію з каналів зв’язку, проводити 

оперативного-розшукові заходи, а також проводити огляд місця події. Це було 

зумовлено тим, що закріплювалася необхідність наявності підстав для 

порушення кримінальної справи, визначених кримінальним процесуальним 

законом, − достатні дані, які вказують на наявність ознак злочину [115]. У 

науковій літературі зазначалося, що така позиція законодавця була 

помилковою, оскільки мова мала йти не про наявність ознак злочину, а про 

наявність ознак складу злочину [155, c. 78]. Отже, 24 години – це виключно час 

для внесення інформації про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. З огляду на наведене, однієї доби цілком 

достатньо, щоби прокурор вніс відповідну інформацію до названої бази даних.  

Перевірка заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення 

здійснюється вже після внесення інформації до Єдиного реєстру досудових 
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розслідувань із застосуванням усього кримінального процесуального комплексу 

можливостей, а саме: 1) слідчих (розшукових) дій; 2) заходів забезпечення 

кримінального провадження; 3) заходів оперативно-розшукової діяльності, 

закріплених у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність».  

Відповідно до ч. 7 ст. 214 КПК України, якщо відомості про кримінальне 

правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 

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

дотриманням правил підслідності передати наявні в нього матеріали до органу 

досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування 

[1]. Передача матеріалів оформлюється супровідним листом на ім’я керівника 

органу досудового розслідування та дорученням про проведення досудового 

розслідування [31, с. 531]. Залежно від того, як кваліфіковано кримінальне 

правопорушення, а також з урахуванням суб’єкта, який учинив дане 

кримінально каране діяння, досудове розслідування здійснюється  слідчими: 1) 

органів Національної поліції; 2) органів безпеки; 3) органів, що здійснюють 

контроль за додержанням податкового законодавства; 4) органів державного 

бюро розслідувань; 5) Національного антикорупційного бюро України; 6) 

органів Державної кримінально-виконавчої служби України [1]. Отже, якщо 

відкриття кримінального провадження здійснюється прокурором, він 

зобов’язаний передати всі матеріали відповідного кримінального провадження 

до уповноваженого органу досудового розслідування, який повинен 

здійснювати досудове розслідування в такому кримінальному провадженні. 

Згідно із ч. 8 ст. 214 КПК України відомості про юридичну особу, щодо 

якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру, 

вносяться слідчим або прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань 

негайно після вручення особі повідомлення про підозру в учиненні від імені та 

в інтересах такої юридичної особи будь-якого зі злочинів, передбачених ст.ст. 

109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 260, 262, 306, ч. 1, 2 ст. 3683, ч. 1, 2 ст. 3684, 

ст.ст. 369, 3692, 436, 437, 438, 442, 444, 447 Кримінального кодексу України, або 

від імені такої юридичної особи будь-якого зі злочинів, передбачених ст.ст. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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258-2585 Кримінального кодексу України [150]. Про внесення відомостей 

слідчий або прокурор не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляє 

юридичну особу. Провадження щодо юридичної особи здійснюється одночасно 

з відповідним кримінальним провадженням, у якому особі повідомлено про 

підозру [1]. З урахуванням норм КПК України можна стверджувати, що 

керівництво прокурора при відкритті кримінального провадження 

розпочинається з моменту надходження до нього заяви або повідомлення про 

кримінальне правопорушення від заявника, що є передумовою для початку 

проведення досудового розслідування та триває до часу передання всіх 

матеріалів кримінального провадження до компетентного органу досудового 

розслідування, а у випадку здійснення кримінального провадження щодо 

юридичної особи – до моменту направлення повідомлення про внесення 

інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідній юридичній 

особі. 

Керівник органу прокуратури або його відповідний заступник може як 

самостійно внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань, які надійшли до органів прокуратури України, 

так і визначити у формі резолюції слідчого прокуратури або прокурора для 

внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань та початок досудового розслідування. Тому прокурор 

при відкритті кримінального провадження за заявою (повідомленням) заявника 

повинен вчинити такі дії: 1) особисто прийняти заяву або повідомлення про 

вчинене кримінальне правопорушення (у випадку необхідності – скласти 

протокол про оформлення усної заяви (повідомлення)); 2) попередити заявника 

про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про 

вчинення злочину, якщо заява (повідомлення) подається особисто заявником; 

3) вручити особі, яка подала заяву (повідомлення), документ про прийняття і 

реєстрацію цієї заяви; 4) провести  попередню кримінально-правову 

кваліфікацію кримінального правопорушення; 5) внести інформацію про 

кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань; 6) 
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передати всі матеріали кримінального провадження органу досудового 

розслідування з дотриманням правил підслідності і надання доручення на 

проведення досудового розслідування; 7) направити повідомлення юридичній 

особі про кримінальне провадження щодо неї. 

2. Самостійне виявлення слідчим чи прокурором із будь-якого джерела 

обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. 

У такому випадку прокурор самостійно виявляє джерело, яке містить 

інформацію про вчинення кримінального провадження, тобто відсутнє 

повідомлення (заява) заявника про вчинення кримінального правопорушення, а 

тому й немає необхідності в попередженні про кримінальну відповідальність за 

завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину та інші дії, пов’язані 

з участю особи-заявника. Також під відповідним джерелом розуміється 

виявлення інформації слідчим, прокурором про кримінальне правопорушення 

під час іншого досудового розслідування, працівниками оперативних 

підрозділів за результатами проведення заходів, спрямованих на виявлення 

кримінального правопорушення, надходження інформації з інших органів 

державної влади, засоби масової інформації та інше.  

При самостійному виявленні обставин, які можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення, прокурор вчиняє такі дії: 1) проведення 

попередньої кримінально-правової кваліфікації кримінального 

правопорушення; 2) внесення інформації про кримінальне правопорушення до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань; 3) передання всіх матеріалів 

кримінального провадження органу досудового розслідування з дотриманням 

правил підслідності і надання доручення на проведення досудового 

розслідування; 4) надсилання повідомлення юридичній особі про кримінальне 

провадження щодо неї. 

Керуючись положеннями ст. 36 КПК України та з урахуванням 

наведеного, можна стверджувати, що прокурор при відкритті кримінального 

провадження, як процесуальний керівник, виконує такі повноваження: 1) 

починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених КПК 
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України; 2) мати повний доступ до матеріалів, документів та інших відомостей, 

що стосуються досудового розслідування; 3) доручати органу досудового 

розслідування проведення досудового розслідування; 4) доручати слідчому, 

органу досудового розслідування провести огляд місця події до внесення 

інформації про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань, давати вказівки щодо його проведення чи брати участь у ньому, а 

в необхідних випадках особисто проводити відповідну слідчу (розшукову) дію. 

Їх можна класифікувати на види за ступенем важливості при відкритті 

кримінального провадження: 

1) обов’язкові, тобто такі, що мають виконуватися прокурором в усіх без 

винятку кримінальних провадженнях (починати досудове розслідування за 

наявності підстав, передбачених КПК України; мати повний доступ до 

матеріалів, документів та інших відомостей, що стосуються досудового 

розслідування; доручати органу досудового розслідування проведення 

досудового розслідування); 

2) факультативні (необов’язкові), виконуються прокурором за 

необхідності (доручати слідчому, органу досудового розслідування провести 

огляд місця події до внесення інформації про кримінальне правопорушення до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань, давати вказівки щодо його 

проведення чи брати участь у ньому, а в необхідних випадках особисто 

проводити відповідну слідчу (розшукову) дію). 

За ознакою суб’єкта, який має право виконувати повноваження 

прокурора, при здійсненні процесуального керівництва прокурора при 

відкритті кримінального провадження: 

1) виконуються виключно прокурором (доручати органу досудового 

розслідування проведення досудового розслідування); 

2) можуть виконуватися як прокурором, так і іншими уповноваженими 

особами, також і за дорученням прокурора (починати досудове розслідування 

за наявності підстав, передбачених КПК України; мати повний доступ до 

матеріалів, документів та інших відомостей, що стосуються досудового 
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розслідування; проводити огляд місця події до внесення інформації про 

кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань). 

У науковій літературі вказується, що процесуальні повноваження 

прокурора на початковому етапі досудового розслідування потрібно 

розподілити на такі, якими наділені виключно керівники органів прокуратури, 

та повноваження прокурорів – процесуальних керівників досудового 

розслідування. Так виключно керівник органу прокуратури уповноважений 

визначити: 1) прокурора, який здійснюватиме повноваження прокурора в 

конкретному кримінальному провадженні; 2) групу прокурорів, які 

здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному 

провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями 

інших прокурорів; 3) слідчого прокуратури або прокурора для внесення 

відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань та початок досудового розслідування або передачу з дотриманням 

правил підслідності наявних у нього матеріалів до органу досудового 

розслідування [104, с. 76-77]. Тому повноваження керівника органу 

прокуратури є ширшими, ніж безпосередньо прокурора, який є процесуальним 

керівником у кримінальному провадженні, що зумовлено наявністю 

спеціального адміністративно-правового статусу керівника органу 

прокуратури, який впливає і на процесуальні можливості названого суб’єкта.  

Завданнями процесуального керівництва прокурора при відкритті 

кримінального провадження є: 1) забезпечення реєстрації всіх заяв і 

повідомлень про кримінальні правопорушення, які надходять до 

уповноважених суб’єктів; 2) дотримання 24-годинного строку для внесення 

інформації про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань із моменту її надходження. 

Процесуальним керівництвом прокурора при відкритті кримінального 

провадження є виконання конституційної функції прокуратури України, яка 

реалізується прокурором відповідно до норм кримінального процесуального 

закону України, та полягає в організації та процесуальному керівництві  
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досудовим розслідуванням під час відкриття кримінального провадження, а 

саме: забезпечення реєстрації всіх заяв і повідомлень про кримінальні 

правопорушення, які надходять до уповноважених суб’єктів; дотримання 24-

годинного строку для внесення інформації про кримінальне правопорушення до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань із моменту її надходження; у 

невідкладних випадках організація проведення огляду місця події; надання 

доручення розпочати досудове розслідування в кримінальному провадженні, 

для дотримання вимог законодавства України та з метою належного виконання 

завдань кримінального провадження на початку досудового розслідування. 

КПК України 2012 р. суттєво змінив роль та місце прокурора при 

відкритті кримінального провадження, на сьогодні на цьому етапі 

кримінального провадження його повноваження і завдання чітко окреслені й 

обмежені нормами кримінального процесуального закону, вони спрямовані на 

забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо належного 

початку здійснення досудового розслідування по всіх випадках наявності 

обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, 

що й становить зміст процесуального керівництва прокурора при відкритті 

кримінального провадження.  

Проблемними питаннями при вирішенні питання про початок досудового 

розслідування є такі. 

1. Невнесенням прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань 

усіх заяв та повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень. 

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України прокурор невідкладно, але не 

пізніше 24-х годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне 

правопорушення зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань та розпочати розслідування. А в ч. 4 ст. 214 КПК 

України встановлено, що прокурор зобов’язаний прийняти та зареєструвати 

таку заяву чи повідомлення. Відмова в прийнятті та реєстрації заяви чи 

повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається [1]. У 

науково-практичному коментарі до КПК України зазначається, що прокуророві 
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необхідно враховувати, що відмова в прийнятті та реєстрації заяви чи 

повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається незалежно від 

того, чи належать розслідування фактів про повідомлені кримінальні 

правопорушення до територіальної юрисдикції чи процесуальної компетенції 

органу, до якого надійшла заява або повідомлення [19, c. 466]. Таким чином, 

прийняття та реєстрація всіх заяв та повідомлень про вчинення кримінального 

правопорушення, які надходять до прокурора, є безумовною для нього, він не 

вправі відмовити в прийнятті відповідної заяви (повідомлення) та у внесенні 

протягом 24-х годин відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. 

У доктрині кримінального процесуального права наголошується на тому, 

що кримінальні провадження розпочиналися за 15 % заяв та повідомлень про 

вчинені злочини, що навіть з урахуванням зловживань, які допускаються 

правоохоронними органами, доводить ефективність та нагальну необхідність 

фільтраційної стадії [156]. Також судова практика свідчить, що достатньо часто 

прокурори не реагують у порядку, визначеному кримінальним процесуальним 

законом України, на заяви і повідомлення про вчинення кримінального 

правопорушення. Так ухвалою Червонозаводського районного суду м. Харків 

від 10 січня 2017 р. у справі №646/115/17 (провадження №1-кс/646/331/2017) 

встановлено, що «заявником була поштою надіслана заява про кримінальне 

правопорушення, передбачене за попередньою кваліфікацією за 

ст.ст. 206, 364, 366, 382 КК України, в якому підозрюються посадові особи 

Нововодолазької ОДПІ ГУ ДФС у Харківській обл., яка отримана 

прокуратурою Харківської обл. 02.11.2016 р. Указана заява прокуратурою 

області не була розглянута, відповідно до ст. 214 КПК України, а лише надана 

відповідь від 08.11.2016 р. щодо відсутності підстав для внесення відомостей 

до ЄРДР, у зв’язку із чим дії прокуратури Харківської обл. були оскаржені 

слідчому судді. Керуючись принципом змагальності кримінального 

провадження відносно подання до суду доказів своєї правової позиції, 

прокуратура не надала суду доказів внесення відомостей за заявою до ЄРДР, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1102/ed_2016_12_21/pravo1/T012341.html?pravo=1#1102
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909848/ed_2016_12_21/pravo1/T012341.html?pravo=1#909848
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909904/ed_2016_12_21/pravo1/T012341.html?pravo=1#909904
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909669/ed_2016_12_21/pravo1/T012341.html?pravo=1#909669
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1659/ed_2016_12_21/pravo1/T124651.html?pravo=1#1659
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яка містить дані про вчинення кримінального правопорушення, уважаю, що 

особа, яка прийняла зазначену вище заяву про кримінальне правопорушення, не 

виконала вимоги ч. 1 ст. 214 КПК України, тому скарга підлягає задоволенню» 

[157]. Отже, суд констатував, що відмова в прийнятті та внесенні відомостей 

про отриману заяву (повідомлення) про вчинення кримінального 

правопорушення є незаконною, а тому прокурор зобов’язаний внести відомості 

про відповідне діяння до вказаної бази даних і, таким чином, розпочати 

досудове розслідування. Вивчення судової практики свідчить, що відповідні дії 

прокурорів мають масовий характер, що свідчить як про порушення прав та 

законних інтересів фізичних і юридичних осіб, так і фактичну відмову від 

виконання завдань кримінального судочинства. 

Варто зазначити, що трапляються випадки, коли і слідчі судді, які 

розглядають скарги на бездіяльність прокурорів щодо невнесення відомостей 

про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 

у порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, не звертають увагу на імперативні 

приписи кримінального процесуального закону України. Наприклад, в ухвалі 

Печерського районного суду м. Київ від 10 січня 2017 р. у справі 

№757/57361/16-к вказано, що «заява від 05.11.2016 про кримінальне 

правопорушення, надійшла на адресу Генеральної прокуратури України 

07.11.2016. Разом із цим у подальшому Генеральною прокуратурою України 

вказану заяву від 05.11.2016 направлено до прокуратури Луганської обл. для 

прийняття рішення відповідно до вимог чинного законодавства, що відповідає 

положенням ч. 4 ст. 214, ст. 218 КПК України. Таким чином, заява була 

прийнята та зареєстрована службовими особами Генеральної прокуратури 

України відповідно до вимог ч. 4 ст. 214 КПК України та передана в 

установленому Інструкцією порядку за підслідністю відповідно до ст. 218 КПК 

України. З огляду на викладене, слідчий суддя не вбачає бездіяльності 

Генеральної прокуратури України, яка полягає в невнесенні відомостей про 

кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви про кримінальне 

правопорушення» [158]. Із відповідного рішення суду випливає, що суд 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1659/ed_2016_12_21/pravo1/T124651.html?pravo=1#1659
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1659/ed_2016_12_21/pravo1/T124651.html?pravo=1#1659
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1693/ed_2016_12_21/pravo1/T124651.html?pravo=1#1693
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1659/ed_2016_12_21/pravo1/T124651.html?pravo=1#1659
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1693/ed_2016_12_21/pravo1/T124651.html?pravo=1#1693
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1693/ed_2016_12_21/pravo1/T124651.html?pravo=1#1693
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проігнорував імперативні вимоги КПК України щодо реєстрації всіх без 

винятку заяв та повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень у  

Єдиному реєстрі досудових розслідувань прокурором у порядку та строки, 

установлені кримінальним процесуальним законом.  

Згідно із ч. 3 ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами 

розгляду скарги на рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи прокурора не 

може бути оскаржена, окрім ухвали про відмову в задоволенні скарги на 

постанову про закриття кримінального провадження [1]. Таким чином, якщо 

слідчий суддя, розглядаючи скаргу заявника на бездіяльність прокурора щодо 

невнесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань, її не задовольнить, то особа 

позбавляється можливості захистити свої законні права та інтереси. 

З урахуванням викладеного доцільно забезпечити можливість оскаржити 

рішення слідчого судді за результатами розгляду скарги заявника на 

бездіяльність прокурора щодо невнесення відомостей про вчинення 

кримінального правопорушення до ЄРДР. Слід висловити думку з приводу 

невідповідності положень ч. 3 ст. 307 КПК загальним засадам кримінального 

провадження, окреслених у ст. 7 того ж КПК. Справедливим було б положення, 

згідно з яким ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на 

рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи прокурора не може бути оскаржена, 

окрім ухвали про відмову в задоволенні скарги на постанову про закриття 

кримінального провадження та ухвали про відмову у внесенні відомостей про 

кримінальне правопорушення до ЄРДР. За умов відсутності належного 

застосування норм кримінального процесуального закону України з боку 

прокурорів щодо внесення всіх без винятку заяв і повідомлень про кримінальні 

правопорушення, а також наявністю неоднозначної судової практики з даної 

категорії кримінальних проваджень, варто закріпити можливість апеляційного 

перегляду відповідних ухвал слідчих суддів. 

Також із метою забезпечення належного виконання прокурорами своїх 

процесуальних обов’язків, визначених ст. 214 КПК України, слід установити, 
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що невнесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до 

Єдиного  реєстру досудових розслідувань є підставою для притягнення 

прокурора до дисциплінарної відповідальності, закріпивши відповідну норму у 

ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру» [4]. 

2. Відсутність строку, протягом якого прокурор повинен надати 

заявнику документ про прийняття та реєстрацію заяви або повідомлення про 

кримінальне правопорушення.  

Відповідно до ст. 60 КПК України заявник має право, зокрема, отримати 

від органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і 

реєстрацію та подавати на підтвердження своєї заяви речі і документи [1]. У 

доктрині кримінального процесу вказується, що документом, який би 

підтверджував прийняття і реєстрацію від заявника заяви або повідомлення про 

кримінальне правопорушення, слід розуміти копію витягу з ЄРДР у порядку, 

передбаченому ст. 214 КПК. Процесуальний закон не містить визначення 

строків, у які заявник повинен отримати від органу державної влади, 

уповноваженого розпочати досудове розслідування, документ, що підтверджує 

її прийняття і реєстрацію. Тому слід керуватися ст. 28 КПК, яка передбачає 

проведення процесуальних слідчих дій у розумні строки. Речі і документи, що 

підтверджують заяву або повідомлення заявника про кримінальне 

правопорушення, він може подавати разом із письмовою заявою про 

кримінальне правопорушення або безпосередньо службовій особі органу 

державної влади, уповноваженому розпочати досудове розслідування [31, с. 

201]. Із такою позицією законодавця складно погодитися, оскільки ненадання 

документа про прийняття та реєстрацію заяви (повідомлення) про кримінальне 

правопорушення створює можливість для приховання фактів надходження 

інформації про вчинені кримінальні правопорушення, тобто вчинення 

кримінально караних діянь. Слід висловити думку про доцільність доповнення 

ст. 214 КПК України положенням щодо необхідності письмового повідомлення 

заявника слідчим, прокурором не пізніше наступного робочого після внесення 

відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР. 
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2. Проведення слідчих (розшукових) дій при вирішенні питання про 

повідомлення особі про підозру.  

Відповідно до ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, 

передбаченому ст.ст. 276-279  КПК України, повідомлено про підозру, особа, 

яка затримана за підозрою в учиненні кримінального правопорушення, або 

особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй 

унаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для 

вручення в спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень [1]. 

Отже, повідомлення особі про підозру має важливе значення в кримінальному 

провадженні, оскільки з ним пов’язано набуття процесуального статусу 

підозрюваного.  

У науковій літературі зазначається, що підозра – це попередній висновок 

про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, 

припущення, яке має бути перевірено та оцінено в сукупності з усіма доказами, 

перш ніж обґрунтувати в обвинувальному акті твердження про вчинення цього 

кримінального правопорушення конкретною особою [159, с. 134]. Достатніми 

доказами щодо акта повідомлення особі про підозру слід розуміти достовірні 

відомості, зібрані, перевірені й оцінені слідчим, прокурором у встановленому 

законом порядку, які в сукупності дають змогу зробити висновок, що на момент 

розслідування конкретна особа вчинила кримінальне правопорушення, яке 

передбачене Кримінальним кодексом України, і не підлягає звільненню від 

відповідальності за нього [160, с. 238-242]. Прокурор, слідчий, складаючи 

повідомлення особи про підозру, викладає власну думку про винуватість особи, 

що склалася в нього на підставі оцінки тих фактичних даних, що є в матеріалах 

кримінального провадження на момент прийняття такого рішення. Але 

наявність цього акта ще не означає визнання особи винною від імені держави. 

Висновок про винуватість хоча і є в певному розумінні офіційним, але це все ж 

таки суб'єктивна думка слідчого, прокурора про наявність підстав покладення 

на певну особу кримінальної відповідальності згідно з конкретною 

кримінально-правовою нормою [161, c. 164]. Як справедливо зазначають 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2484#n2484
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науковці, юридичне значення акта повідомлення особі про підозру полягає в 

тому, що на цьому етапі як слідчий, так і прокурор доходять висновку про 

дійсні ознаки й суть вчиненого діяння [162, с. 37], а тому це – завершальний 

момент початкової стадії досудового розслідування. На цьому етапі прокурор 

попередньо оцінює одержані процесуальні докази в їх сукупності, звідки 

доходить висновку про пріоритетні напрями подальшого розслідування з метою 

поглиблення обізнаності сторони обвинувачення в обставинах, що підлягають 

доказуванню [101, с. 92]. Із наведених теоретичних положень випливає, що 

прокурор при повідомленні особі про підозру повинен на власний розсуд 

здійснити оцінку всіх наявних у кримінальному провадженні доказів та 

прийняти рішення про їх достатність для підозри конкретної особи в учиненні 

кримінального правопорушення, що необхідно для складення підозри особисто 

прокурором чи надання погодження підозри, яка складена слідчим. 

Відповідно до ст. 276 КПК України повідомлення про підозру 

обов’язково здійснюється в порядку, передбаченому ст. 278 КПК України, у 

випадках: 1) затримання особи на місці вчинення кримінального 

правопорушення чи безпосередньо після його вчинення; 2) обрання до особи 

одного з передбачених КПК України запобіжних заходів; 3) наявності достатніх 

доказів для підозри особи в учиненні кримінального правопорушення [1]. Отже, 

кримінальний процесуальний закон установлює вичерпний перелік випадків 

повідомлення особі про підозру в учиненні кримінального правопорушення.  

Серед представників доктрини кримінального процесу пропонується 

передбачені в ч. 1 ст. 276 КПК України підстави повідомлення про підозру 

класифікувати на дві групи: 1) формальні та 2) юридичні. До формальних 

підстав повідомлення про підозру можна віднести такі, що передбачені п. 1, п. 2 

ч. 1 ст. 276 КПК України. Для них є характерним не пряме, а побічне 

твердження про причетність особи до вчинення кримінального 

правопорушення. Отже, формальні підстави для здійснення повідомлення про 

підозру є вторинними, оскільки з’являються в результаті прийняття рішення 

про затримання особи чи застосування до неї запобіжного заходу. Тобто з 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page10#n2503
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моменту затримання особи чи застосування до неї запобіжного заходу 

починається реалізація функції обвинувачення. Юридичною підставою для 

здійснення повідомлення про підозру є наявність достатніх доказів для підозри 

особи у вчиненні кримінального правопорушення. Відповідна юридична 

підстава для підозри є прямою, оскільки в слідчого, прокурора на досудовому 

розслідуванні зібрано достатню кількість доказів для підозри особи у вчиненні 

кримінального правопорушення [163, c. 122]. Такі міркування мають виключно 

теоретичний характер, оскільки в будь-якому разі здійснення обвинувачення 

розпочинається з моменту набуття особою процесуального статусу 

підозрюваного, що пов’язано з процесуальними повноваженнями прокурора 

або слідчого, за погодженням із прокурором, повідомляти про підозру. 

Варто зазначити, що повноваження прокурора як процесуального 

керівника досудового розслідування розпочинаються ще до моменту 

повідомлення особі про підозру, що пов’язано з необхідністю складання 

названого процесуального документа [148, с. 40-41]. Особливості реалізації 

прокурором своїх повноважень із процесуального керівництва при 

повідомленні особі про підозру залежить від способу, яким відбувається 

повідомлення про підозру, закріпленого в ч. 1 ст. 246 КПК України. 

Кримінальний процесуальний закон України передбачає, що письмове 

повідомлення про підозру обов’язково вручається особі в разі її затримання без 

ухвали слідчого судді, суду на місці вчинення кримінального правопорушення 

чи безпосередньо після його вчинення. Відповідне затримання має право 

проводити кожна особа, яка не є уповноваженою особою, а також 

уповноважена процесуальним законом особа. Однак право на повідомлення 

особі про підозру може вручати виключно слідчий або прокурор. Варто 

наголосити на тому, що здебільшого на практиці повідомлення про підозру як 

слідчим за погодженнямі з прокурором, так і прокурором, здійснюється вже 

після затримання особи, тобто не на місці вчинення кримінального 

правопорушення. Це пояснюється рядом факторів: неможливістю на місці події 

виготовити процесуальний документ, необхідністю встановити інформацію про 
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особу, якій має бути вручено підозру (анкетні дані), потребою внести 

інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відсутністю 

прокурора (слідчого) безпосередньо під час учинення кримінального 

правопорушення тощо.  

Обрання до особи одного з передбачених КПК України запобіжних 

заходів передбачає й необхідність вручення особі повідомлення про підозру, 

набуття нею відповідного процесуального статусу – підозрюваного. 

Припускаємо, що таке положення пов’язано з тим, що слідчий суддя, 

розглядаючи клопотання про застосування окремих запобіжних заходів, має 

знати, у чому підозрюється особа та якими доказами це підтверджується. 

Із цього приводу в науковій літературі вказується, що законодавець, 

формулюючи відповідне положення, допустився певної правової помилки, 

оскільки ст. 177 КПК України дозволяє застосуватися запобіжні заходи лише до 

підозрюваного, обвинуваченого. Тобто між положеннями п. 2 ч. 1 ст. 277 і 

ст. 177 КПК України наявна правова колізія, наявність якої призводить до 

неможливості на практиці застосувати положення п. 2 ч. 1 ст. 277 КПК України 

під час здійснення досудового розслідування грабежів та розбійних нападів. На 

думку Ю.А. Кушнерик, положення п. 2 ч. 1 ст. 277 необхідно виключити з КПК 

України [108, с. 121]. Однак такі міркування мають хибний характер, оскільки, 

по-перше, підстави для повідомлення про підозру визначені у ст. 276 КПК 

України; по-друге, у разі обрання щодо особи одного із запобіжних заходів, 

передбачених ч. 1 ст. 176 КПК, уповноважені особи зобов’язані вручити їй 

письмове повідомлення про підозру [31, с. 695]. Отже, у випадку застосування 

до особи запобіжного заходу їй повідомляється підозра, оскільки кожна особа 

має право знати, у вчиненні яких кримінально караних діянь її підозрюють, і 

лише після цього відбувається звернення з клопотанням про застосування 

запобіжного заходу в порядку, установленому КПК України.  

Найчастіше в практичній діяльності прокурора трапляються випадки 

повідомлення особі про підозру на підставі п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України – 

наявності достатніх доказів для підозри особи в учиненні кримінального 
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правопорушення. Учені-процесуалісти вказують, що процесуальний закон не 

розкриває сутності категорії «достатні докази» для підозри особи в учиненні 

кримінального правопорушення, оскільки заздалегідь визначити вичерпний 

перелік таких відомостей щодо різних видів кримінальних правопорушень та 

обставин їх учинення неможливо. Їх достатність для підозри особи в кожному 

випадку повинні встановлювати уповноважені особи залежно від характеру 

вчиненого правопорушення, його індивідуальних особливостей та конкретних 

обставин. На момент повідомлення особі про підозру в учиненні кримінального 

правопорушення повинно бути зібрано достатньо доказів, які вказують на те, 

що: 1) кримінальне правопорушення дійсно мало місце, дані про нього внесені 

до Єдиного реєстру досудових розслідувань; 2) учинене воно особою, стосовно 

якої вирішується питання щодо вручення їй повідомлення про підозру; 3) 

суспільно небезпечне діяння містить склад конкретного кримінального 

правопорушення [31, с. 695-696].  Кожен вид злочину вимагає встановлення 

різних обставин для того, щоб мати достатньо підстав для повідомлення особі 

про підозру [164, с. 89]. З урахуванням того, що в КПК України не 

встановлюється, що є «достатніми доказами», тобто йдеться про оціночне 

юридичне поняття, необхідно щоби прокурор у кожному конкретному випадку 

встановлював їх достатність при самостійному складенні підзори або ж при 

наданні згоди на підозру, яка складена слідчим. 

Частиною 3 ст. 276 КПК України визначено, що після повідомлення про 

права слідчий, прокурор або інша уповноважена службова особа на прохання 

підозрюваного зобов’язані детально роз’яснити кожне із зазначених прав. 

Права підозрюваного визначені в ст. 42 КПК України, зокрема відповідно до ч. 

8 ст. 42 КПК України підозрюваному вручається пам’ятка про його 

процесуальні права та обов’язки одночасно з їх повідомленням особою, яка 

здійснює таке повідомлення [1]. Вручення підозрюваному відповідної пам’ятки 

спрямовано на забезпечення його поінформованості щодо своїх процесуальних 

прав у кримінальному  провадженні, а також обов’язків, які покладені на нього 

нормами кримінального процесуального закону. На прохання підозрюваного 
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прокурор зобов’язаний детально роз’яснити кожне із зазначених прав, а також 

проконтролювати виконання цього обов’язку слідчим або іншою 

уповноваженою службовою особою. 

Згідно із ч. 1 ст. 277 КПК України письмове повідомлення про підозру 

складається прокурором або слідчим за погодженням із прокурором [1]. 

Підготовка повідомлення про підозру передбачає, що прокурор може прийняти 

рішення самостійно підготувати відповідний процесуальний документ, тобто 

встановити, що наявні підстави для оголошення підозри, які визначені ч. 1 ст. 

276 КПК України, ознайомитися з усіма наявними матеріалами кримінального 

провадження, скласти підозру відповідно до норм КПК України, здійснити 

кримінально-правову кваліфікацію діянь особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення, забезпечити в разі потреби правильне застосування норм 

матеріального права (земельного, екологічного, транспортного та іншого 

законодавства). 

У разі, коли повідомлення про підозру складається слідчим, прокурор, 

реалізуючи свої повноваження щодо процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням, зобов’язаний здійснити перевірку правильності, своєчасності, 

повноти підготовленого слідчим процесуального документа та залежно від 

установленого надати або відмовити в погодженні повідомлення про підозру. 

Залежно від підстави оголошення підозри, прокурор повинен також переконати 

в законності затримання особи, застосування до неї запобіжного заходу, 

достатності доказів для підозри та інше. 

У доктрині кримінального процесу виловлювалася позиція щодо 

пропозиція позбавлення прокурора права повідомлення особі про підозру і 

надання зазначеного винятково слідчому [165]. За таких умов прокурор 

позбавляється важелів впливу на перебіг досудового розслідування, постаючи 

фігурою, процесуально неспроможною до прийняття рішень щодо достатності 

або недостатності сформованих доказових матеріалів для того, щоб уважати 

можливі заходи, спрямовані на обмеження прав особи, виправданими 

процесуальною необхідністю. Суперечливим це видається не тільки з огляду на 
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нівелювання процесуального керівництва, перекреслюючи здобутки КПК 2012 

р. і повертаючись на попередню стадію розвитку кримінального процесу, яка 

приводила до зали суду фактично не обізнаних у тонкощах справи 

представників державного обвинувачення [101, с. 92-93]. Обмеження 

суб’єктного кола осіб, які можуть повідомляти про підозру в кримінальному 

провадженні, не сприяє як ефективності виконання завдань кримінального 

провадження, так і ролі і значенню прокурора як процесуального керівника 

досудового розслідування кримінальних правопорушень. Уважаємо, що 

теперішній стан нормативно-правового регулювання відповідних кримінальних 

процесуальних відносин відповідає потребам теорії і практики.  

У науковій літературі висловлюється позиція, що прокурор, складаючи 

підозру або вирішуючи питання про погодження підозри, складеної слідчим, 

може провести допит [159, с. 134]. Варто наголосити, що названу слідчу 

(розшукову) дію може провести і слідчий перед складанням підозри. Такі 

міркування необхідно наводити з певними застереженнями, оскільки, якщо 

особі не повідомлено про підозру, вона не має процесуального статусу 

підозрюваного, а отже і не наділяється відповідним комплексом процесуальних 

прав. За таких умов може мати місце випадок, коли відбувається допит осіб, 

щодо яких дані про їхню причетність до вчинення кримінального 

правопорушення, допитують як свідків. 

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 66 КПК України свідок має право серед інших 

користуватися під час давання показань та участі в проведенні інших 

процесуальних дій правовою допомогою адвоката [1]. Установлення права 

свідка брати участь у кримінальному провадженні за участі адвоката є 

важливою гарантією дотримання його законних прав та інтересів під час участі 

в кримінальному судочинстві, яка протягом тривалого часу не була 

передбачена в кримінальному процесуальному законі. Однак труднощі 

виникають тоді, коли свідку під час допиту ставляться такі запитання, які 

свідчать про те, що є підстави підозрювати його в учиненні кримінального 

правопорушення.  



 

 

167 

Законодавець у КПК України передбачив, що якщо є достатні докази для 

підозри особи в учиненні кримінального правопорушення, їй обов’язково має 

вручатися відповідна підозра, а вже потім має проводитися допит особи як 

підозрюваного з дотриманням усіх процесуальних гарантій таких учасників 

кримінального провадження [166, с. 127]. Стаття 277 КПК України передбачає, 

що повідомлення має містити такі відомості: 1) прізвище та посаду слідчого, 

прокурора, який здійснює повідомлення; 2) анкетні відомості особи (прізвище, 

ім’я, по батькові, дата 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 [1]. Таким чином 

прокурор повинен забезпечити відповідність підготовленої ним підозри або 

підозри, складеної слідчим, вимогам кримінального процесуального закону, які 

висуваються до такого процесуального документа. 

Процесуальні повноваження прокурора на етапі повідомлення про 

підозру реалізуються як прокурорами – процесуальними керівниками у 

конкретному кримінальному провадженні, так і керівниками органів 

прокуратури, які мають виключні повноваження. Відповідно до ст. 481 КПК 

України письмове повідомлення про підозру здійснюється: 1) адвокату, 

депутату місцевої ради, депутату Верховної ради Автономної Республіки Крим, 

сільському, селищному, міському голові – Генеральним прокурором України, 

його заступником, керівником регіональної прокуратури в межах його 

повноважень; 2) народному депутату України, кандидату у Президенти 

України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Голові 
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Рахункової палати, його першому заступнику, заступнику, головному 

контролеру, секретарю Рахункової палати, прокурору Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, Директору або іншому працівнику 

Національного антикорупційного бюро України, заступникам Генерального 

прокурора України, члену Національного агентства з питань запобігання 

корупції – Генеральним прокурором України (виконувачем обов’язків 

Генерального прокурора України); 3) судді Конституційного Суду України, 

професійному судді, присяжному та народному засідателю на час здійснення 

ними правосуддя, працівникам Національного антикорупційного бюро України 

– Генеральним прокурором України або його заступником; 4) Генеральному 

прокурору України – заступником Генерального прокурора України [1]. Даний 

порядок повідомлення про підозру окремим особам є додатковою гарантією 

забезпечення їхніх прав у кримінальному провадженні. 

Згідно зі ст. 279 КПК України у випадку виникнення підстав для 

повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри слідчий, 

прокурор зобов’язаний виконати дії, передбачені ст. 278  КПК України. Якщо 

повідомлення про підозру здійснив прокурор, повідомити про нову підозру або 

змінити раніше повідомлену підозру має право виключно прокурор [1]. З 

аналізу наведеної процесуальної норми випливає, що це є не тільки правом, а й 

обов’язком прокурора у випадку виникнення підстав для повідомлення про 

нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри. Зміна повідомлення про 

підозру полягає у: 1) непідтвердженні частини повідомлення про підозру; 2) 

доповненні раніше врученого повідомлення про підозру; 3) повній зміні раніше 

врученого повідомлення про підозру.  

Доповнення повідомлення про підозру має місце тоді, коли під час 

досудового розслідування з’ясовуються нові факти кримінально караної 

поведінки особи. Доповнення повідомлення про підозру полягає в тому, що 

прокурор або слідчий, за погодженням із прокурором, складають нове 

повідомлення про підозру особи, яке вручається підозрюваному в загальному 

порядку в узагальнюючому вигляді, тобто не як доповнення до попередніх 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page10#n2503
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повідомлень, а замість раніше складених повідомлень про підозру. Попереднє  

повідомлення про підозру втрачає юридичну силу. Зміна повідомлення про 

підозру зумовлюється виявленням обставин, які змінюють характер відомостей, 

викладених у попередньому повідомленні про підозру, уточнення фактичних 

обставини, виправлена раніше допущена помилка або неточність 

формулювання підозри. Крім того у результаті іншої оцінки доказів може 

виникнути необхідність змінити кваліфікацію.  

Відповідно до ст. 278 КПК України письмове повідомлення про підозру 

вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку 

неможливості такого вручення – у спосіб, передбачений КПК України для 

вручення повідомлень. Письмове повідомлення про підозру затриманій особі 

вручається не пізніше 24-х годин із моменту її затримання. У разі якщо особі не 

вручено повідомлення про підозру після 24-х годин із моменту затримання, 

така особа підлягає негайному звільненню. Дата та час повідомлення про 

підозру, правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого 

підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про 

кримінальну відповідальність невідкладно вносяться слідчим, прокурором до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань [1]. Здійснюючи процесуальне 

керівництво досудового розслідування прокурор повинен слідкувати за 

дотримання строків вручення повідомлення про підозру, у разі порушення 

встановлених кримінальним процесуальним законом строків, невідкладно 

вживати заходи для поновлення прав особи. 

Ю.А. Кушнерик наголошує на тому, що в практиці трапляються випадки, 

коли в матеріалах кримінального провадження наявна достатність доказів для 

повідомлення особі про підозру в учиненні грабежу або розбійного нападу, 

проте слідчі, прокурори позбавлені можливості повідомити особі про підозру 

через невстановлення місцезнаходження цієї особи. Відповідно в такому разі 

особа, яка вчинила грабіж або розбійний напад, ще не має процесуального 

статусу підозрюваного, а оголосити її в розшук відповідно до положень 

чинного КПК України неможливо. У зв’язку із цим пропонується ст. 278 КПК 
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України доповнити таким положенням: «Якщо місцезнаходження 

підозрюваного на момент складання повідомлення про підозру не встановлено, 

слідчий, прокурор зобов’язані вручити йому повідомлення про підозру не 

пізніше 24-х годин із моменту його затримання чи приводу, у разі оголошення в 

розшук у порядку, передбаченому цим Кодексом» [96, с. 13]. Із даного приводу 

слід звернути увагу на норму ч. 1 ст. 42 КПК України, що підозрюваним є 

особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй 

унаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для 

вручення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень [1]. 

Беручи до уваги порядок набуття процесуального статусу підозрюваного в 

кримінальному провадженні, доцільність внесення змін до КПК України, які 

запропоновані  Ю.А. Кушнерик, виглядають сумнівними.  

Процесуальними формами участі прокурора як процесуального керівника 

досудового розслідування під час здійснення повідомлення про підозру є: 1) 

складання підозри та повідомлення про підозру самостійно прокурором; 2) 

перевірки підозри, яка складена слідчим, та надання погодження на 

повідомлення про підозру слідчим. 

Процесуальним керівництвом прокурора при повідомленні особи про 

підозру в учиненні кримінального правопорушення є виконання конституційної 

функції прокуратури України, яка реалізується прокурором відповідно до норм 

кримінального процесуального закону України, та полягає в перевірці 

наявності підстав для оголошення підозри та дотримання норм КПК України 

при проведенні відповідної процесуальної дії для дотримання вимог 

законодавства України і з метою повного виконання завдань кримінального 

провадження. 

Проблемними питаннями при повідомленні особі про підозру є такі. 

1. Несвоєчасність повідомлення особі про підозру в учиненні 

кримінального провадження. Важливою гарантією дотримання прав, свобод та 

законних інтересів підозрюваного є своєчасне повідомлення особу про підозру 

в учиненні кримінального правопорушення. У практичній діяльності достатньо 
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часто трапляються випадки, коли слідчий або прокурор «затягують» із 

повідомленням про підозру, що здійснюється з метою забезпечення тривалого 

строку досудового розслідування, оскільки кримінальні провадження, які 

відкриті за фактом вчинення кримінального правопорушення, практично не 

обмежені в строках досудового розслідування, що надає стороні обвинувачення 

широкі можливості в проведенні всієї сукупності кримінальних процесуальних 

заходів. За таких умов наявні можливості для здійснення з боку слідчого або 

прокурора процесуальної шикани, тобто зловживання своїми процесуальними 

правами, оскільки момент повідомлення про підозру належить до дискреційних 

повноважень названих суб’єктів. 

Аналіз ст. 276 КПК України дає підстави стверджувати, що відповідні 

зловживання мають місце при повідомленні про підозру на підставі п. 3 ч. 1 ст. 

276 КПК України (за наявності достатніх доказів для підозри особи в учиненні 

кримінального правопорушення), оскільки затримання особи на місці вчинення 

кримінального правопорушення (п. 1 ч. 1 ст. 276 КПК України) чи 

безпосередньо після його вчинення та обрання до особи одного з передбачених 

КПК України запобіжних заходів (п. 2 ч. 1 ст. 276 КПК України), чітко визначає 

коли має бути повідомлено про підозру: у першому випадку – не пізніше 24-х 

годин із моменту затримання, а в другому – до внесення клопотання про 

застосування запобіжних заходів. 

Практика Європейського суду з прав людини слідує таким чином, що 

підозра має бути обґрунтованою, що передбачає наявність фактів або 

інформації, які могли б переконати об’єктивного спостерігача в тому, що 

відповідна особа могла таки вчинити злочин, однак те, що можна вважати 

«обґрунтованим», залежить від усіх обставин справи («Фокс, Кемпбел і Гартлі 

проти Сполученого королівства» [167]; «Нечипорук і Йонкало проти України» 

[168]). Обґрунтованість підозри містить два аспекти. Перший стосується 

питання права: підозра має стосуватися правопорушення, передбаченого 

законом. Другий – питання факту: мають бути доведені обставини, які при 

розумному та неупередженому тлумаченні викликають підозру щодо 
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причетності певної особи до певного кримінального правопорушення [149, с. 

360]. Таким чином КПК України не встановлює, коли особі має бути 

повідомлено про підозру, але прокурор, реалізуючи свої повноваження як 

процесуального керівника, повинен забезпечити своєчасне повідомлення про 

підозру, щоби відповідний учасник кримінального провадження міг захищатися 

в порядку, установленому кримінальним процесуальним законом, а сторона 

обвинувачення не зловживала своїми процесуальними правами. 

2. Повідомлення про підозру в учиненні менш тяжкого кримінального 

правопорушення. У практичній діяльності правоохоронних органів мають місце 

зловживання нормами процесуального права, які виявляються в тому, що 

слідчий за погодженням із прокурором або прокурор повідомляє особі підозру 

про вчинення кримінального правопорушення в менш тяжкому кримінальному 

правопорушенні. Це пов’язано з тим, що належна кваліфікація діянь 

підозрюваного може вплинути на застосування окремих інститутів та норм 

КПК України, наприклад, щодо забезпечення особі, яка вчинила особливо 

тяжкий злочин, обов’язкової участі захисника. 

На відповідну «негативну» практику вітчизняних правоохоронних органів 

указував неодноразово у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини. Так 

у справі «Яременко проти України» вказано, що викликають занепокоєння 

обставини, за яких відбувався перший допит Яременка стосовно вчинення ним 

одного зі злочинів. Одна з підстав для забезпечення представництва в 

обов’язковому порядку є серйозність злочину, у вчиненні якого підозрюється 

відповідна особа, і, отже, ймовірність призначення їй покарання у вигляді 

довічного позбавлення волі. У цій справі правоохоронні органи, здійснюючи 

розслідування за фактом насильницької смерті особи, порушили кримінальну 

справу за фактом заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили 

смерть, а не за фактом убивства. Перша кваліфікація стосувалася менш тяжкого 

злочину, а тому не вимагала обов’язкового забезпечення юридичного 

представництва підозрюваного. Негайно після отримання зізнання в учиненні 

злочину кваліфікацію змінили на вбивство, у вчиненні якого пред’явили 
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обвинувачення заявникові [169]. З аналізу наведеного судового акта випливає, 

що спершу мало місце пред’явлення обвинувачення в менш тяжкому злочині, а 

відразу після першого допиту, який проводився без участі захисника, коли 

компетентні правоохоронні органи отримали «потрібні» їм свідчення, відбулася 

перекваліфікація вчиненого діяння на «правильну» статтю (частину статті) 

кримінального закону України, однак такі дії слідчого залишилися без належної 

уваги з боку прокурора. 

Отже, виконуючи свої повноваження як процесуального керівника 

досудового розслідування прокурор повинен ретельно вивчати повідомлення 

про підозру, які складені слідчим, та в разі виявлення фактів первинної 

кваліфікації за менш тяжким кримінальним правопорушенням, а після 

проведення мінімального обсягу слідчих (розшукових) дій різкої 

перекваліфікації у більш тяжкий злочин, однозначно відмовляти в погодженні 

таких клопотань. 

3. Процесуальна форма повідомлення про підозру. 

Відповідно до ч. 1 ст. 277 КПК України письмове повідомлення про 

підозру складається прокурором або слідчим за погодженням з прокурором. А в 

ч. 2 ст. 277 КПК України визначено, що повідомлення має містити такі 

відомості: 1) прізвище та посаду слідчого, прокурора, який здійснює 

повідомлення; 2) анкетні відомості особи (прізвище, ім’я, по батькові, дату та 

місце народження, місце проживання, громадянство), якій 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, також і 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 [1]. З аналізу наведеного положення 
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кримінального процесуального закону України випливає, що єдиною вимогою, 

яка висувається до повідомлення про підозру, є наявність письмової форми. 

Така позиція законодавця викликає труднощі в правозастосовній діяльності.  

Так, відповідно до ст. 110 КПК України, процесуальними рішеннями є всі 

рішення органів досудового розслідування, прокурора. Рішення слідчого, 

прокурора приймається у формі постанови. Постанова виноситься у випадках, 

передбачених КПК України, а також коли слідчий, прокурор визнає це за 

необхідне. Обвинувальний акт є процесуальним рішенням, яким прокурор 

висуває обвинувачення в учиненні кримінального правопорушення і яким 

завершується досудове розслідування. Обвинувальний акт повинен відповідати 

вимогам, передбаченим у ст. 291 КПК України [1]. Отже, прокурор 

уповноважений у кримінальному провадженні приймати рішення у двох 

формах: 1) постанова та 2) обвинувальний акт. Тобто з урахуванням наведеної 

норми кримінального процесуального закону повідомлення про підозру 

повинне мати форму постанови прокурора або постанови слідчого, погодженої 

прокурором. 

Згідно із ч. 5 ст. 110 КПК України постанова слідчого, прокурора 

складається з: 1) вступної частини, яка повинна містити відомості про: місце і 

час прийняття постанови; прізвище, ім’я, по батькові, посаду особи, яка 

прийняла постанову; 2) мотивувальної частини, яка повинна містити відомості 

про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви 

прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення КПК 

України; 3) резолютивної частини, яка повинна містити відомості про: зміст 

прийнятого процесуального рішення; місце та час (строки) його виконання; 

особу, якій належить виконати постанову; можливість та порядок оскарження 

постанови [1]. Порівняльний аналіз відповідних процесуальних документів 

свідчить, що вони є відмінними, мають різну процесуально-правову природу, 

мету, завдання та значення в кримінальному провадженні. 

У науковій літературі вказується, що повідомлення про підозру – це 

процесуальне рішення, яке приймається слідчим за погодженням із прокурором 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2607#n2607
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або самим прокурором на підставі отриманих доказів у ході проведення слідчих 

(розшукових) та інших процесуальних дій під час здійснення досудового 

розслідування та в якому формулюється припущення про причетність 

конкретної особи до вчинення кримінального правопорушення. Тому рішення 

про повідомлення про підозру доцільно оформляти у вигляді постанови [108, с. 

126-127]. Однак такі міркування виглядають сумнівними, адже повідомлення 

про підозру і постанова слідчого або прокурора – це не тотожні категорії. 

Постанова оформлюється самостійно і прокурором, і слідчим у межах своїх 

повноважень, у той час як повідомлення про підозру, складене слідчим, має 

погоджуватися прокурором. Крім того, постанова спрямована на розв’язання 

конкретного процесуального питання (вирішення клопотання учасника 

кримінального провадження, проведення слідчої (розшукової) дії тощо), а 

повідомлення про підозру є комплексним документом, де на основі всіх 

зібраних доказів робиться припущення про певні обставини і факти, а також 

суб’єкти, яких вони стосуються. 

З урахуванням наведеного вважаємо, що доцільно доповнити ч. 4 ст. 110 

КПК України абзацом 2 такого змісту: «Повідомлення про підозру є 

процесуальним рішенням, складеним слідчим за погодженням із прокурором 

або прокурором на стадії досудового розслідування, де на основі достатніх 

доказів для підозри особи в учиненні кримінального правопорушення, у якому 

формулюється припущення про причетність конкретної особи до вчинення 

кримінального правопорушення. Повідомлення про підозру має відповідати 

вимогам, установленим ст. 277 КПК України». 

3. Проведення слідчих (розшукових) дій при вирішенні питання про 

закінчення кримінального провадження. 

Закінчення досудового слідства є завершальним етапом досудового 

розслідування злочинів. Відповідно до ч. 1 ст. 283 КПК України особа має 

право на розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк або на 

його припинення шляхом закриття провадження. Дана процесуальна норма 

кореспондує з приписом ч. 5 ст. 28 КПК України про те, що кожен має право, 
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щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом 

судового розгляду, або відповідне кримінальне провадження щодо нього було 

закрите. Згідно із ч. 2 ст. 283 КПК України прокурор зобов’язаний у 

найкоротший строк після повідомлення особі про підозру здійснити одну з 

таких дій: 1) закрити кримінальне провадження; 2) звернутися до суду з 

клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності; 3) 

звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру. Відомості про 

закінчення досудового розслідування вносяться прокурором до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань [1]. З аналізу наведеної процесуальної норми 

випливає, що прокурор на завершальному етапі досудового слідства здійснює 

процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у таких процесуальних 

альтернативних формах: 1) закриття кримінального провадження; 2) звернення 

до суду з: а) обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру; б) клопотанням про звільнення 

особи від кримінальної відповідальності. 

Необхідно наголосити на тому, що норми кримінального процесуального 

закону України передбачають покладення на прокурора обов’язку завершити 

досудове розслідування в «найкоротший строк» [172, с. 22-24]. У науковій 

літературі вказується, що досудове розслідування визнається закінченим, якщо 

немає необхідності в проведенні ще будь-яких слідчих (розшукових) або 

негласних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на збирання, перевірку та 

оцінку доказів, коли жодна з версій, які виникли, не залишилась неперевіреною, 

тобто коли виконані вимоги ст. 91 КПК України про встановлення обставин, які 

підлягають доказуванню в кримінальному провадженні [31, с. 705]. Таким 

чином досудове розслідування є завершеним, коли слідчий, прокурор 

установив всі обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному 

провадженні, та вичерпані всі ресурси для отримання нових доказів і перевірки 

вже зібраних доказів. 

Учені-процесуалісти наголошують на тому, що Україна, застосовуючи 



 

 

177 

категорію «найкоротший строк» у сфері кримінального судочинства, 

запровадила більш високі стандарти, ніж це передбачено в п. 1 ст. 6 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод від 1 листопада 1950 р. [37]. 

У ст. 28 КПК України йдеться про категорію ««розумні строки» та встановлено 

критерії їх визначення [1]. У доктрині кримінального процесу пропонується 

розуміти «найкоротший строк» так, що процесуальні рішення про закінчення 

досудового розслідування повинні прийматися без затримки й у більш стислі 

строки порівняно з граничними, визначеними КПК України, однак після 

всебічного, повного, неупередженого дослідження всіх обставин у 

кримінальному провадженні та оцінки зібраних доказів, тобто виконання вимог 

ст. 91 КПК України щодо встановлення обставин, які підлягають доказуванню в 

кримінальному провадженні [104, с. 136]. Відповідна дефініція заслуговує на 

увагу, однак варто наголосити на тому, що КПК України не завжди передбачає 

встановлення конкретних строків здійснення слідчих (розшукових) дій, 

негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій (при наданні 

погодження прокурора на клопотання слідчого до слідчого судді, при 

повідомленні про підозру тощо), тому аргументування більш короткими 

строками, ніж гранично встановлені, навряд чи є правильним. Отже, категорію 

«найкоротший строк» слід розуміти як здійснення (виконання) слідчим та 

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

інших процесуальних дій у максимально стислі строки з метою повного та 

швидкого виконання завдань кримінального провадження. 

Так, згідно із ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального 

провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути 

виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є 

об’єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття 

процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені 

КПК України строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття 

окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування в 

розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (у частині строків розгляду 
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питань, віднесених до його компетенції) [1]. Отже, на сьогодні в КПК України 

міститься суперечність між процесуальними нормами, які з одного боку 

зобов’язують слідчого суддю, слідчого та прокурора дотримуватися розумних 

строків, а обов’язок забезпечити закінчення досудового розслідування в 

«найкоротший строк» покладається тільки на прокурора.  

На переконання М.В. Чорноусько, не тільки прокурор, але й слідчий 

зобов’язаний здійснювати відповідні дії в якомога коротші строки і це 

стосується не лише етапу закінчення досудового розслідування, а навіть 

більшою мірою прийняття відповідних рішень, що вимагають або не вимагають 

погодження з прокурором, протягом усього досудового розслідування. Тому 

слід доповнити ч. 1 ст. 40 КПК України словами такого змісту: «Слідчий 

зобов’язаний забезпечити здійснення процесуальних дій у найкоротші строки, 

незалежно від того, чи рішення приймається ним самостійно, потребує 

погодження з прокурором (одержання ухвали слідчого судді) або виконується 

за вказівкою прокурора з урахуванням можливості виконання процесуальної дії 

особисто або необхідності доручення її виконання уповноваженим особам. 

Слідчий несе відповідальність за законність прийняття рішення та вчинення 

процесуальних дій, своєчасність і дотримання розумних строків при їх 

здійсненні». Пропозиція пояснюється тим, що сама лише вказівка на 

своєчасність у даній статті звужує розуміння обсягу відповідальності слідчого: 

рішення може бути прийнято ним або прокурором своєчасно і бути виконаним 

особисто в найкоротші строки; і розширює межі відповідальності слідчого: тоді 

як рішення про проведення експертизи може бути постановлено своєчасно, 

однак вчасності або вирішення поставлених експертові запитань у найкоротші 

строки слідчий забезпечити об’єктивно не може [101, с. 124]. Наведене дійсно 

потребує законодавчого регулювання з метою покладання і на слідчого 

відповідальності на оперативність проведення досудового розслідування. 

Однак із приписів КПК України вбачається, що такий обов’язок на стадії 

досудового провадження покладається і на слідчого суддю, а тому доцільно 

закріпити, що й останній повинен забезпечити здійснення процесуальних дій, 
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які він уповноважений реалізовувати, у найкоротші строки. Слідчий суддя несе 

відповідальність за законність прийняття рішення та вчинення процесуальних 

дій, своєчасність і дотримання розумних строків при їх здійсненні. 

Прийняття рішення про закриття кримінального провадження можливе 

лише після всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин 

кримінального провадження та безпосереднього дослідження і оцінки слідчим, 

прокурором показань, речей і документів, які стосуються цього провадження, у 

їх сукупності [31, с. 707]. Слід наголосити на тому, що повноваження 

прокурора закривати кримінальне провадження складається з двох 

процесуальних правомочностей:  1) із приводу закриття кримінального 

провадження; 2) із приводу скасування постанови про закриття кримінального 

провадження. Зазначені повноваження в певній мірі реалізуються залежно від 

оцінки прокурором повноти проведення розслідування, достатнього обсягу 

проведених слідчих (розшукових) дій.  

Процесуальним керівництвом прокурора при закінченні досудового 

слідства є виконання конституційної функції прокуратури України, яка 

реалізується прокурором відповідно до норм кримінального процесуального 

закону України та полягає у виконанні всього комплексу процесуальних дій для 

складання обвинувального акта і передання кримінального провадження до 

суду з метою повного виконання завдань кримінального провадження. 

Законодавець наділив прокурора провідною роллю під час реалізації 

кожної з передбачених КПК України форм закінчення досудового 

розслідування, реалізуючи які він здійснює процесуальне керівництво за 

досудовим розслідуванням, зокрема й щодо законності прийняття рішення 

слідчим та  дотриманням прав, свобод та законних інтересів учасників 

кримінального провадження.  

КПК України суттєво розширив повноваження прокурора щодо 

здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні, що 

зумовлює особливу роль та значення даного учасника кримінального 

провадження у виконанні завдань кримінального судочинства, тим не менш у 
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нормах кримінального процесуального закону наявні певні недоліки 

(прогалини, неточності, можливість довільного трактування, дискреційність 

тощо), тому з метою підвищення якості виконання прокурорами відповідної 

конституційної функції необхідно внести до КПК України розглянуті зміни.  

Отже, здійснення повноважень прокурором у частині проведення слідчих 

(розшукових) дій є характерним на всіх етапах досудового розслідування, адже 

ризик неналежного додержання законів існує як на початку досудового 

розслідування, так і при вирішенні питання про повідомлення особі про підозру 

та про закінчення кримінального провадження. На початку досудового 

розслідування прокурор, як правило, здійснює нагляд за додержанням законів 

при проведенні невідкладних слідчих (розшукових) дій, особливо огляду місця 

події, що нерідко проводиться до внесення відомостей до ЄРДР, також і в житлі 

або іншому володінні особи в порядку ч. 1 ст. 233 КПК.  

Вирішення питання про повідомлення особі про підозру вимагає від 

прокурора визначення мінімального обсягу проведених слідчих (розшукових) 

дій та достатності здобутих при їх проведенні доказів для підозри особи у 

вчиненні кримінального правопорушення, а в разі їх недостатності – надання 

доручення та (або) вказівок про проведення слідчих (розшукових) дій або 

особистого їх проведення.  

Обов’язок прокурора закінчити досудове розслідування у найкоротший 

строк після повідомлення особи про підозру, що визначений ст. 283 КПК, 

вимагає від нього визначення необхідності в проведенні окремих слідчих 

(розшукових) дій, спрямованих на збирання (перевірку) доказів із метою 

виконання вимог ст. 91 КПК, та застосування ним відповідних повноважень із 

цією метою.  

 

Висновки до третього розділу 

 

1. Запровадження інституту кримінальних проступків та досудового 

розслідування у формі дізнання вимагатиме в майбутньому від прокурорів – 
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процесуальних керівників здійснювати нагляд за додержанням слідчими вимог 

КПК України щодо виконання дозволених слідчих (розшукових) дій, 

здійснення повноважень із метою недопущення проведення заборонених 

негласних слідчих (розшукових) дій шляхом відмови в погодженні подання на 

їх проведення, заборони проведення або своєчасного припинення подальшого 

їх проведення, а також вжиття заходів щодо поновлення порушених 

проведенням таких дій прав та законних інтересів учасників кримінального 

провадження, притягнення винних до відповідальності, визначеної законом. 

Прокурор по кримінальних провадженнях, пов’язаних з учиненням 

кримінальних проступків, має запобігати необґрунтованому застосуванню 

слідчим певних процесуальних засобів та проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій, які не є адекватними тяжкості кримінальних правопорушень. 

Заборона здійснювати негласні слідчі (розшукові) дії під час дізнання (ст. 300 

КПК) зумовлена тим, що вони є непропорційними тяжкості кримінальних 

проступків, а тому їх проведення є недоцільним за таких умов. 

2. Здійснення повноважень прокурором у частині проведення слідчих 

(розшукових) дій є характерним на всіх етапах досудового розслідування, адже 

ризик неналежного додержання законів існує як на початку досудового 

розслідування, так і при вирішенні питання про повідомлення особі про підозру 

та про закінчення кримінального провадження. На початку досудового 

розслідування прокурор, як правило, здійснює нагляд за додержанням законів 

при проведенні невідкладних слідчих (розшукових) дій, особливо огляду місця 

події, що нерідко проводиться до внесення відомостей до ЄРДР, також і в житлі 

або іншому володінні особи в порядку ч. 1 ст. 233 КПК.  

Вирішення питання про повідомлення особі про підозру вимагає від 

прокурора визначення мінімального обсягу проведених слідчих (розшукових) 

дій та достатності здобутих при їх проведенні доказів для підозри особи в 

учиненні кримінального правопорушення, а в разі їх недостатності – надання 

доручення та (або) вказівок про проведення слідчих (розшукових) дій або 

особистого їх проведення.  
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Обов’язок прокурора закінчити досудове розслідування в найкоротший 

строк після повідомлення особи про підозру, що визначений ст. 283 КПК, 

вимагає від нього визначення необхідності в проведенні окремих слідчих 

(розшукових) дій, спрямованих на збирання (перевірку) доказів із метою 

виконання вимог ст. 91 КПК, та застосування ним відповідних повноважень із 

цією метою.  

3. Запропоновано доповнити ч. 6 ст. 214 КПК України абзацом 2 такого 

змісту: «Прокурор, здійснюючи процесуальне керівництво в кримінальному 

провадженні, має право своєю постановою змінити попередню правову 

кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини 

статті) закону України про кримінальну відповідальність, про що він не пізніше 

24-х годин із моменту прийняття такої постанови вносить відомості до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань, а копію такої постанови надсилає слідчому, 

який здійснює досудове розслідування кримінального провадження». 

Обґрунтовано доцільність доповнення ст. 211 КПК України частиною 3 

такого змісту: «Затримана без ухвали слідчого судді, суду особа, яка вчинила 

кримінальний проступок, негайно має бути звільнена». 

4. Указано на необхідність доповнити ст. 299 КПК України частиною 2 

такого змісту: «Якщо до особи, яка вчинила кримінальний проступок, раніше 

було застосовано тримання під вартою, заставу або домашній арешт, слідчий за 

погодженням із прокурором або прокурор зобов’язаний не пізніше 24-х годин із 

моменту внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформації щодо 

вчинення такою особою кримінального проступку звернутися до суду в 

порядку, визначеному ст. 200 КПК України, із клопотанням про скасування 

раніше обраного запобіжного заходу». 

5. Із метою захисту прав та законних інтересів учасників кримінального 

провадження й унеможливлення потенційного зловживання стороною 

обвинувачення нормами процесуального закону в частині умисної кваліфікації 

кримінальних проступків як більш тяжких кримінальних правопорушень, 

ст. 300 КПК України потребує доповнення частиною другою такого змісту:  
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«Протоколи щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, аудіо-  

або відеозаписи, фотознімки, інші результати, здобуті за допомогою 

застосування технічних засобів, вилучені під час їх проведення речі і 

документи або їх копії не можуть використовуватися в доказуванні в 

кримінальному провадженні щодо кримінального проступку, навіть за умови, 

що такі докази здобуті під час досудового слідства, яке проводилося в порядку 

та на підставах, визначених КПК України». 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Здійснення повноважень прокурором у частині проведення слідчих 

(розшукових) дій – це невід’ємна складова процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням, що полягає в забезпеченні додержання законів у 

зв’язку з проведенням слідчих (розшукових) дій шляхом реалізації можливості 

доручати їх проведення та давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь 

у них, а в необхідних випадках – особисто проводити, погоджувати або 

відмовляти в погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про їх 

проведення чи самостійно подавати слідчому судді такі клопотання, а також у 

здійсненні із цією метою інших повноважень, передбачених КПК України. 

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням та здійснення 

повноважень прокурором щодо проведення слідчих (розшукових) дій 

співвідносяться як загальне і окреме. Реалізація повноважень прокурором у 

частині проведення слідчих (розшукових) дій має наглядовий характер та 

охоплюється категорією «нагляд за додержанням законів», оскільки: 

процесуальне керівництво є формою нагляду за додержанням законів під час 

досудового розслідування (ч. 2 ст. 36 КПК); чинне законодавство України 

визначає прокуратуру як наглядову інстанцію, а не як орган досудового 

розслідування (ст. 216 КПК). 

2. Завданнями прокурора в частині проведення слідчих (розшукових) дій 

є: забезпечення своєчасного й оптимального з точки зору додержання законів 

проведення комплексу необхідних слідчих (розшукових) дій для швидкого, 

всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування 

кримінальних правопорушень; охорона прав, свобод і законних інтересів 

учасників кримінального провадження під час проведення слідчих 

(розшукових) дій; запобігання порушенням закону при проведенні слідчих 

(розшукових) дій; виявлення, усунення порушень законів, допущених при 

проведенні слідчих (розшукових) дій; поновлення прав і законних інтересів 
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учасників кримінального провадження, необґрунтовано порушених 

(обмежених) при проведенні слідчих (розшукових) дій. 

Повноваження щодо проведення слідчих (розшукових) дій посідають 

вагоме місце в структурі повноважень прокурора, що визначені КПК України, 

оскільки від їх реалізації залежить повнота отримання (збирання) і перевірки 

доказів у кримінальному провадженні, допустимість їх використання в процесі 

доказування, а також ступінь додержання прав і законних інтересів учасників 

кримінального провадження при проведенні слідчих (розшукових) дій.  

3. Законодавець проявляє непослідовність при визначенні обсягу 

повноважень прокурора в частині проведення слідчих (розшукових) дій, 

наділяючи прокуратуру, що не є органом досудового розслідування, 

невластивими для неї слідчими повноваженнями. Здійснення зазначених 

повноважень несумісне з реалізацією функції нагляду за додержанням законів, 

адже автоматично робить із прокурорів – процесуальних керівників суб’єктів 

розслідування та прямо впливає на їхню зацікавленість у його результатах. 

Ототожнення прокурора і слідчого на стадії досудового розслідування підміняє 

роль та місце прокурора в кримінальному судочинстві, тому повноваження 

прокурора в частині проведення слідчих (розшукових) дій потребують або 

звуження, про що висловилися 47 % респондентів, або конкретизації 

(наприклад лише в разі порушення прав та законних інтересів учасників 

кримінального провадження), що підтримують 39,7 % респондентів.  

4. На відміну від слідчих (розшукових) дій, визначених главою 20 КПК 

України, прокурор не вповноважений самостійно проводити негласні слідчі 

(розшукові) дії та реалізує повноваження щодо проведення останніх у таких 

формах: 1) прийняття рішення про проведення негласної слідчої (розшукової) 

дії; 2) отримання від слідчого повідомлення про проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій та отримані результати; 3) погодження клопотання слідчого 

до слідчого судді щодо проведення негласної слідчої (розшукової) дії; 

4) звернення до слідчого судді з клопотанням про проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії; 5) прийняття рішення про припинення подальшого 
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проведення негласних слідчих (розшукових) дій; 6) заборона подальшого 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

5. Роль прокурора в частині проведення слідчих (розшукових) дій під час 

судового провадження полягає у: 

- своєчасному поданні клопотання про їх проведення за наявності 

достатніх відомостей, що згідно зі ст. 223 КПК України є підставами для 

проведення слідчих (розшукових) дій; 

- обов’язку доведення в межах клопотання, що слідчі (розшукові) дії, про 

проведення яких просить прокурор, не могли бути проведені під час досудового 

розслідування через те, що не були і не могли бути відомі обставини, які 

свідчать про необхідність їх проведення; 

- обов’язку надати доступ до матеріалів, отриманих унаслідок проведення 

слідчих (розшукових) дій за дорученням суду, учасникам судового 

провадження та надати їх суду в установлений строк. 

Прокурорам недоцільно під час судового провадження подавати суду 

клопотання про проведення органом досудового розслідування таких слідчих 

(розшукових) дій, що можуть бути здійснені судом самостійно в межах 

«однойменних» судових дій, які є подібними за порядком і тактикою 

проведення до слідчих (розшукових) дій, а саме: допит, огляд на місці, 

дослідження (огляд) речових доказів, дослідження (огляд) документів, 

пред’явлення для впізнання, проведення експертизи за ухвалою суду та ін. 

Наявна судова практика із задоволення таких клопотань у порядку ст. 333 КПК 

України суперечить принципу безпосередності дослідження судом показань, 

речей і документів, визначеному в ст. 23 КПК України. 

6. Запровадження інституту кримінальних проступків та досудового 

розслідування у формі дізнання вимагатиме в майбутньому від прокурорів – 

процесуальних керівників здійснювати нагляд за додержанням слідчими вимог 

КПК України щодо виконання дозволених слідчих (розшукових) дій, 

здійснення повноважень із метою недопущення проведення заборонених 

негласних слідчих (розшукових) дій шляхом відмови в погодженні подання на 
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їх проведення, заборони проведення або своєчасного припинення подальшого 

їх проведення, а також вжиття заходів щодо поновлення порушених 

проведенням таких дій прав і законних інтересів учасників кримінального 

провадження, притягнення винних до відповідальності, визначеної законом. 

7. Потребують узгодження положення ст. 131-1 Конституції України,  

ст. 36 КПК України та ст. 2 Закону України «Про прокуратуру» в частині 

чіткого визначення функції прокуратури під час проведення досудового 

розслідування, її характеру (наглядового, слідчого, організаційного), що 

значним чином впливає на визначення обсягу повноважень у частині 

проведення слідчих (розшукових) дій. Потребує вирішення суперечності між 

п. 2 ч. 1 ст.  131-1 Конституції України, що передбачає здійснення 

прокуратурою організації досудового розслідування, та ч. 1 ст. 39 КПК 

України, що покладає на керівника органу досудового розслідування 

організацію досудового розслідування.  

Із метою вдосконалення здійснення повноважень прокурором у частині 

проведення слідчих (розшукових) дій потребує корегування та внесення 

відповідних змін та доповнень до: 

Кримінального процесуального кодексу України: 

- п. 5 ч. 1 ст. 36 викласти в такій редакції: «доручати проведення слідчих 

(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним 

оперативним підрозділам або давати вказівки щодо їх проведення, обов’язкові 

для виконання в установлений прокурором строк»; 

- ч. 3 ст. 246 після слів «… або за клопотанням слідчого, погодженого з 

прокурором.» доповнити реченнями такого змісту:  

«Розгляд клопотання слідчого до слідчого судді про проведення окремих 

негласних слідчих (розшукових) дій із метою його погодження або відмови в 

погодженні має здійснюватися прокурором невідкладно та завершуватися не 

пізніше шести годин із моменту отримання такого клопотання. Якщо прокурор 

не завершить розгляд клопотання у визначений строк, то він зобов’язаний 

самостійно звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням»; 
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- ст. 300 КПК доповнити частиною другою такого змісту:  

«Протоколи щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, аудіо- 

або відеозаписи, фотознімки, інші результати, здобуті за допомогою 

застосування технічних засобів, вилучені під час їх проведення речі і 

документи або їх копії не можуть використовуватися в доказуванні в 

кримінальному провадженні щодо кримінального проступку, навіть за умови, 

що такі докази здобуті під час досудового слідства, яке проводилося в порядку 

та на підставах, визначених КПК України».  
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Додаток А 
 

 

Додаток А.1 

 

Анкета  

для працівників органів досудового розслідування  

Національної поліції України 

 

Шановні респонденти! 

Одеський державний університет внутрішніх справ пропонує Вам анкету, 

яка містить запитання стосовно здійснення повноважень прокурором у частині 

проведення слідчих (розшукових) дій. 

Звертаємося до Вас із проханням ознайомитися із запропонованими 

запитаннями та відповісти на них шляхом вибору одного або декількох 

найбільш правильних на Ваш погляд відповідей. 

 

1. Найменування підрозділу, в якому Ви проходите службу: 

1.1. Слідчий підрозділ. 

 

2. Місце роботи: 

2.1. ГСУ. 

2.2. ГУНП, УНП України в області 

2.3. Відділ поліції ГУНП в області 

2.4. Відділення поліції відділу поліції ГУНП в області 

 

3. Займана посада: 

3.1. Нач. слідчого управління (відділу) ГУНП 

3.2. Заст. нач. слідчого управління (відділу) ГУНП. 

3.3. Нач. слідчого відділу (відділення). 

3.4. Заст. нач. слідчого відділу (відділення). 

3.5. Старший слідчий.  

3.6. Слідчий. 

3.7. Інше (просимо вказати поряд). 

 

4. Ваша освіта: 

4.1. Вища юридична. 

4.2. Вища неюридична. 

4.3. Інше (просимо вказати поряд). 

 

5. Стаж роботи в слідчих підрозділах Національної поліції: 

5.1. До 1 року. 

5.2. До 2 років. 

5.3. Від 2 до 5 років. 

5.4. Від 5 до 10 років. 
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5.5. Від 10 до 15 років. 

5.6. Від 15 до 25 років. 

5.7. Понад 25 років. 

 

6. Як Ви вважаєте, чи потребує вдосконалення діяльність прокурора 

щодо проведення слідчих (розшукових) дій: 

6.1. Так. 

6.2. Ні. 

 

7. Які повноваження щодо проведення слідчих (розшукових) дій 

прокурор реалізує в найбільшому ступені: 

7.1. Доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення слідчих 

(розшукових) дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь 

у них, а в необхідних випадках - особисто проводити. 

7.2. Доручати проведення слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним 

підрозділам. 

7.3. Скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови слідчих. 

7.4. Ініціювати перед керівником органу досудового розслідування питання про 

відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування та 

призначення іншого слідчого. 

7.5. Погоджувати або відмовляти в погодженні клопотань слідчого до слідчого 

судді про проведення слідчих (розшукових) дій чи самостійно подавати 

слідчому судді такі клопотання. 

7.6. Інше (просимо вказати поряд). 

 

8. Надайте, будь ласка, оцінку сучасному стану діяльності прокурорів 

щодо проведення слідчих (розшукових) дій: 

8.1. Відмінний. 

8.2. Добрий. 

8.3. Задовільний. 

8.4. Незадовільний. 

8.5. Вкрай незадовільний 

 

9. На Вашу думку, прокурор при здійсненні процесуального керівництва 

найчастіше: 

9.1. Особисто проводить слідчі (розшукові) дії. 

9.2. Бере участь у проведенні слідчих (розшукових) дій, що проводяться 

слідчим або оперативним підрозділом. 

9.3. Доручає слідчому, органу досудового розслідування, відповідним 

оперативним підрозділам проведення слідчих (розшукових) дій. 

 

10. Як Ви вважаєте, яку слідчу (розшукову) дію прокурор найчастіше 

проводить особисто: 

10.1. Допит, одночасний допит двох чи більше осіб (ст.ст. 224-226 КПК). 

10.2. Пред’явлення для впізнання особи, речей, трупа (ст. 228-230 КПК). 
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10.3. Обшук (ст.ст. 233-236 КПК). 

10.4. Огляд (ст. 237-239 КПК). 

10.5. Слідчий експеримент (ст. 240 КПК). 

10.6. Освідування особи (ст. 241 КПК). 

10.7. Залучення експерта та проведення експертизи (ст.ст. 242-243 КПК). 

 

11. Яка частка кримінальних проваджень (від загальної кількості), по 

яких прокурор особисто проводить слідчі (розшукові) дії: 

11.1. Більше 90 %. 

11.2. Близько 80 - 90 %. 

11.3. Близько 70 - 80 %. 

11.4. Близько 60 - 70 %. 

11.5. Близько 50 - 60 %. 

11.6. Близько 40 - 50 %. 

11.7. Близько 30 - 40 %. 

11.8. Близько 20 - 30 % 

11.9. Близько 10 - 20 %. 

11.10.  Менше 10 %.  

 

12. На Вашу думку, при проведенні яких слідчих (розшукових) дій 

прокурор переважно бере участь: 

12.1. Допит, одночасний допит двох чи більше осіб (ст.ст. 224-226 КПК). 

12.2. Пред’явлення для впізнання особи, речей, трупа (ст. 228-230 КПК). 

12.3. Обшук (ст.ст. 233-236 КПК). 

12.4. Огляд (ст. 237-239 КПК). 

12.5. Слідчий експеримент (ст. 240 КПК). 

12.6. Освідування особи (ст. 241 КПК). 

12.7. Залучення експерта та проведення експертизи (ст.ст. 242-243 КПК). 

 

13. Яка частка кримінальних проваджень (від загальної кількості), по 

яких прокурор бере участь у проведенні слідчих (розшукових) дій, що 

проводяться слідчими або оперативними підрозділами: 

13.1. Більше 90 %. 

13.2. Близько 80 - 90 %. 

13.3. Близько 70 - 80 %. 

13.4. Близько 60 - 70 %. 

13.5. Близько 50 - 60 %. 

13.6. Близько 40 - 50 %. 

13.7. Близько 30 - 40 %. 

13.8. Близько 20 - 30 % 

13.9. Близько 10 - 20 %. 

13.10.  Менше 10 %.  

 

14. Як Ви вважаєте, яку слідчу (розшукову) дію прокурор переважно 

доручає провести слідчим, оперативним підрозділам: 



 

 

213 

14.1. Допит, одночасний допит двох чи більше осіб (ст.ст. 224-226 КПК). 

14.2. Пред’явлення для впізнання особи, речей, трупа (ст. 228-230 КПК). 

14.3. Обшук (ст.ст. 233-236 КПК). 

14.4. Огляд (ст. 237-239 КПК). 

14.5. Слідчий експеримент (ст. 240 КПК). 

14.6. Освідування особи (ст. 241 КПК). 

14.7. Залучення експерта та проведення експертизи (ст.ст. 242-243 КПК). 

 

15. Яка частка кримінальних проваджень (від загальної кількості), по 

яких прокурор надає доручення слідчим, оперативним підрозділам на 

проведення слідчих (розшукових) дій: 

15.1. Більше 90 %. 

15.2. Близько 80 - 90 %. 

15.3. Близько 70 - 80 %. 

15.4. Близько 60 - 70 %. 

15.5. Близько 50 - 60 %. 

15.6. Близько 40 - 50 %. 

15.7. Близько 30 - 40 %. 

15.8. Близько 20 - 30 % 

15.9. Близько 10 - 20 %. 

15.10. Менше 10 %.  

 

16. Хто має бути центральним (основним) суб’єктом у питанні організації 

та проведення слідчих (розшукових) дій: 

16.1. Слідчий. 

16.2. Прокурор. 

16.3. Керівник органу досудового розслідування.  

 

17. Як Ви вважаєте, повноваження прокурора щодо надання доручення на 

проведення та особисте проведення слідчих (розшукових) дій 

потребують: 

17.1. Розширення. 

17.2. Звуження. 

17.3. Конкретизації (наприклад, лише в разі порушення прав та законних 

інтересів учасників кримінального судочинства).  

17.4. Інше (просимо вказати поряд). 

 

18. Чи обмежують повноваження прокурора, визначені у КПК України, 

процесуальну самостійність слідчого: 

18.1. Так. 

18.2. Ні. 

 

19. Якщо Ви відповіли «Так» на попереднє запитання, то вкажіть, як це 

позначається на ефективності досудового розслідування: 

19.1. Негативно. 
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19.2. Позитивно. 

 

20. На Вашу думку, чи слід у чинному КПК України передбачити строк, 

протягом якого прокурор зобов’язаний розглянути клопотання 

слідчого до слідчого судді про проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій: 

20.1. Так. 

20.2. Ні. 

 

21. Чи доводилося Вам погоджувати з прокурором подання на проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій: 

21.1. Так. 

21.2. Ні. 

 

22. Якщо Ви відповіли «Так» на попереднє запитання, то зазначте, чи 

існували випадки, коли прокурор необґрунтовано затримував 

перевірку клопотання слідчого про проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії: 

22.1. Так. 

22.2. Ні. 

 

23. На Вашу думку, чи слід у чинному КПК України передбачити строк, 

протягом якого прокурор зобов’язаний розглянути клопотання 

слідчого до слідчого судді про проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій: 

23.1. Так. 

23.2. Ні. 

 

24. Чи траплялися у Вашій практиці випадки, коли прокурор відмовляв у 

погодженні подання на проведення негласної слідчої (розшукової) дії: 

24.1. Так. 

24.2. Ні. 

 

25. Чи траплялися у Вашій практиці випадки, коли прокурор забороняв 

проведення або припиняв подальше проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій: 

25.1. Так. 

25.2. Ні. 
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Додаток А.2 

 

Анкета  

для працівників органів прокуратури України 

 

Шановні респонденти! 

Одеський державний університет внутрішніх справ пропонує Вам анкету, 

яка містить запитання стосовно здійснення повноважень прокурором у частині 

проведення слідчих (розшукових) дій. 

Звертаємося до Вас із проханням ознайомитися із запропонованими 

запитаннями та відповісти на них шляхом вибору правильних на Ваш погляд 

відповідей. 

 

1. Найменування підрозділу, в якому Ви проходите службу: 

1.1. Органи прокуратури. 

 

2. Місце роботи: 

2.1. ГПУ. 

2.2. Прокуратура області. 

2.3. Прокуратура міста. 

2.4. Прокуратура району (району в місті).  

 

3. Займана посада: 

3.1. Прокурор області, заступник прокурора області, начальник відділу 

прокуратури області. 

3.2. Прокурор міста (району). 

3.3. Заступник прокурора міста (району). 

3.4. Старший прокурор прокуратури. 

3.5. Прокурор прокуратури.  

3.6. Інше (просимо вказати поряд). 

 

4. Ваша освіта: 

4.1. Вища юридична. 

4.2. Вища неюридична. 

4.3. Інше (просимо вказати поряд). 

 

5. Стаж роботи в органах прокуратури: 

5.1. До 1 року. 

5.2. До 2 років. 

5.3. Від 2 до 5 років. 

5.4. Від 5 до 10 років. 

5.5. Від 10 до 15 років. 

5.6. Від 15 до 25 років. 

5.7. Понад 25 років. 
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6. Як Ви вважаєте, чи потребує вдосконалення діяльність прокурора 

щодо проведення слідчих (розшукових) дій: 

6.1. Так. 

6.2. Ні. 

 

7. Які повноваження щодо проведення слідчих (розшукових) дій 

прокурор реалізує в найбільшому ступені: 

7.1. Доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення слідчих 

(розшукових) дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь 

у них, а в необхідних випадках - особисто проводити. 

7.2. Доручати проведення слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним 

підрозділам. 

7.3. Скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови слідчих. 

7.4. Ініціювати перед керівником органу досудового розслідування питання про 

відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування та 

призначення іншого слідчого. 

7.5. Погоджувати або відмовляти в погодженні клопотань слідчого до слідчого 

судді про проведення слідчих (розшукових) дій чи самостійно подавати 

слідчому судді такі клопотання. 

7.6. Інше (просимо вказати поряд). 

 

8. Надайте, будь ласка, оцінку сучасному стану діяльності прокурорів 

щодо проведення слідчих (розшукових) дій: 

8.1. Відмінний. 

8.2. Добрий. 

8.3. Задовільний. 

8.4. Незадовільний. 

8.5. Вкрай незадовільний 

 

9. На Вашу думку, прокурор при здійсненні процесуального керівництва 

найчастіше: 

9.1. Особисто проводить слідчі (розшукові) дії. 

9.2. Бере участь у проведенні слідчих (розшукових) дій, що проводяться 

слідчим або оперативним підрозділом. 

9.3. Доручає слідчому, органу досудового розслідування, відповідним 

оперативним підрозділам проведення слідчих (розшукових) дій. 

 

10. Як Ви вважаєте, яку слідчу (розшукову) дію прокурор найчастіше 

проводить особисто: 

10.1. Допит, одночасний допит двох чи більше осіб (ст.ст. 224-226 КПК). 

10.2. Пред’явлення для впізнання особи, речей, трупа (ст. 228-230 КПК). 

10.3. Обшук (ст.ст. 233-236 КПК). 

10.4. Огляд (ст. 237-239 КПК). 

10.5. Слідчий експеримент (ст. 240 КПК). 

10.6. Освідування особи (ст. 241 КПК). 
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10.7. Залучення експерта та проведення експертизи (ст.ст. 242-243 КПК). 

 

11. Яка частка кримінальних проваджень (від загальної кількості), по 

яких прокурор особисто проводить слідчі (розшукові) дії: 

11.1. Більше 90 %. 

11.2. Близько 80 - 90 %. 

11.3. Близько 70 - 80 %. 

11.4. Близько 60 - 70 %. 

11.5. Близько 50 - 60 %. 

11.6. Близько 40 - 50 %. 

11.7. Близько 30 - 40 %. 

11.8. Близько 20 - 30 % 

11.9. Близько 10 - 20 %. 

11.10.  Менше 10 %.  

 

12. На Вашу думку, при проведенні яких слідчих (розшукових) дій 

прокурор переважно бере участь: 

12.1. Допит, одночасний допит двох чи більше осіб (ст.ст. 224-226 КПК). 

12.2. Пред’явлення для впізнання особи, речей, трупа (ст. 228-230 КПК). 

12.3. Обшук (ст.ст. 233-236 КПК). 

12.4. Огляд (ст. 237-239 КПК). 

12.5. Слідчий експеримент (ст. 240 КПК). 

12.6. Освідування особи (ст. 241 КПК). 

12.7. Залучення експерта та проведення експертизи (ст.ст. 242-243 КПК). 

 

13. Яка частка кримінальних проваджень (від загальної кількості), по 

яких прокурор бере участь у проведенні слідчих (розшукових) дій, що 

проводяться слідчими або оперативними підрозділами: 

13.1. Більше 90 %. 

13.2. Близько 80 - 90 %. 

13.3. Близько 70 - 80 %. 

13.4. Близько 60 - 70 %. 

13.5. Близько 50 - 60 %. 

13.6. Близько 40 - 50 %. 

13.7. Близько 30 - 40 %. 

13.8. Близько 20 - 30 % 

13.9. Близько 10 - 20 %. 

13.10.  Менше 10 %.  

 

14. Як Ви вважаєте, яку слідчу (розшукову) дію прокурор переважно 

доручає провести слідчим, оперативним підрозділам: 

14.1. Допит, одночасний допит двох чи більше осіб (ст.ст. 224-226 КПК). 

14.2. Пред’явлення для впізнання особи, речей, трупа (ст. 228-230 КПК). 

14.3. Обшук (ст.ст. 233-236 КПК). 

14.4. Огляд (ст. 237-239 КПК). 
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14.5. Слідчий експеримент (ст. 240 КПК). 

14.6. Освідування особи (ст. 241 КПК). 

14.7. Залучення експерта та проведення експертизи (ст.ст. 242-243 КПК). 

 

15. Яка частка кримінальних проваджень (від загальної кількості), по 

яких прокурор надає доручення слідчим, оперативним підрозділам на 

проведення слідчих (розшукових) дій: 

15.1. Більше 90 %. 

15.2. Близько 80 - 90 %. 

15.3. Близько 70 - 80 %. 

15.4. Близько 60 - 70 %. 

15.5. Близько 50 - 60 %. 

15.6. Близько 40 - 50 %. 

15.7. Близько 30 - 40 %. 

15.8. Близько 20 - 30 % 

15.9. Близько 10 - 20 %. 

15.10. Менше 10 %.  

 

16. Хто має бути центральним (основним) суб’єктом у питанні організації 

та проведення слідчих (розшукових) дій: 

16.1. Слідчий. 

16.2. Прокурор. 

16.3. Керівник органу досудового розслідування.  

 

17. Як Ви вважаєте, повноваження прокурора щодо надання доручення на 

проведення та особисте проведення слідчих (розшукових) дій 

потребують: 

17.1. Розширення. 

17.2. Звуження. 

17.3. Конкретизації (наприклад, лише у разі порушення прав та законних 

інтересів учасників кримінального судочинства).  

17.4. Інше (просимо вказати поряд). 

 

18. Чи обмежують повноваження прокурора, визначені в КПК України, 

процесуальну самостійність слідчого: 

18.1. Так. 

18.2. Ні. 

 

19. Якщо Ви відповіли «Так» на попереднє запитання, то вкажіть, як це 

позначається на ефективності досудового розслідування: 

19.1. Негативно. 

19.2. Позитивно. 

 

20. На Вашу думку, чи слід у чинному КПК України передбачити строк, 

протягом якого прокурор зобов’язаний розглянути клопотання 
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слідчого до слідчого судді про проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій: 

20.1. Так. 

20.2. Ні. 

 

21. Чи доводилося Вам погоджувати подання на проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій: 

21.1. Так. 

21.2. Ні. 

 

22. Якщо Ви відповіли «Так» на попереднє запитання, то зазначте, чи 

існували випадки необґрунтованого затримування при перевірці 

клопотання слідчого про проведення негласної слідчої (розшукової) 

дії: 

22.1. Так. 

22.2. Ні. 

 

23. На Вашу думку, чи слід у чинному КПК України передбачити строк, 

протягом якого прокурор зобов’язаний розглянути клопотання 

слідчого до слідчого судді про проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій: 

23.1. Так. 

23.2. Ні. 

 

24. Чи траплялися у Вашій практиці випадки відмови у погодженні 

подання на проведення негласної слідчої (розшукової) дії: 

24.1. Так. 

24.2. Ні. 

 

25. Чи траплялися у Вашій практиці випадки заборони проведення або 

припинення подальшого проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій: 

25.1. Так. 

25.2. Ні. 
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Додаток Б 
 

 

Додаток Б.1 

 

Таблиця узагальнення підсумків проведення анкетування 

працівників органів досудового розслідування Національної поліції 
(анкетування проведено у 2017 р.;  

загальна кількість опитаних -  234 особи) 

 

Запитання, відповіді Результат: 

відсоток 

(кількість 

осіб) 

Найменування підрозділу, в якому Ви проходите службу: 

1.1. Слідчий підрозділ. 100 % (234) 

 

2. Місце роботи:  

2.1. ГСУ.  

2.2. ГУНП в області 15 % (35) 

2.3. Відділ поліції ГУНП в області 71,8 % (168) 

2.4. Відділення поліції відділу поліції ГУНП в області 13,2 % (31) 

 

3. Займана посада:  

3.1. Нач. слідчого управління (відділу) ГУНП.  

3.2. Заст. нач. слідчого управління (відділу) ГУНП. 0,4 % (1) 

3.3. Нач. слідчого відділу (відділення). 2,1 % (5) 

3.4. Заст. нач. слідчого відділу (відділення). 2,6 % (6) 

3.5. Старший слідчий.  20,5 % (48) 

3.6. Слідчий. 74,3 % (174) 

3.7. Інше (просимо вказати поряд).  

 

4. Ваша освіта:  

4.1. Вища юридична. 99,6 % (233) 

4.2. Вища неюридична. 0,4 % (1) 

4.3. Інше (просимо вказати поряд).  

 

5. Стаж роботи в слідчих підрозділах Національної 

поліції: 

 

5.1. До 1 року. 27,8 % (65) 

5.2. До 2 років. 3 % (7) 

5.3. Від 2 до 5 років. 28,2 % (66) 

5.4. Від 5 до 10 років. 18,4 % (43) 

5.5. Від 10 до 15 років. 15,8 % (37) 
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5.6. Від 15 до 25 років. 6,8 % (16) 

5.7. Понад 25 років.  

 

6. Як Ви вважаєте, чи потребує вдосконалення діяльність 

прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) 

дій: 

 

6.1. Так. 85 % (199) 

6.2. Ні. 15 % (35) 

 

7. Які повноваження щодо проведення слідчих 

(розшукових) дій прокурор реалізує в найбільшому 

ступені: 

 

7.1. Доручати слідчому, органу досудового розслідування 

проведення слідчих (розшукових) дій або давати 

вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а в 

необхідних випадках - особисто проводити. 

61,5 % (144) 

7.2. Доручати проведення слідчих (розшукових) дій 

відповідним оперативним підрозділам. 

3,8 % (9) 

7.3. Скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови 

слідчих. 

 

7.4. Ініціювати перед керівником органу досудового 

розслідування питання про відсторонення слідчого від 

проведення досудового розслідування та призначення 

іншого слідчого. 

 

7.5. Погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань 

слідчого до слідчого судді про проведення слідчих 

(розшукових) дій чи самостійно подавати слідчому судді 

такі клопотання. 

27,4 % (64) 

7.6. Інше (просимо вказати поряд). 7,3 % (17)  

(ніякі) 

 

8. Надайте, будь ласка, оцінку сучасному стану 

діяльності прокурорів щодо проведення слідчих 

(розшукових) дій: 

 

8.1. Відмінний. 4,7 % (11) 

8.2. Добрий. 27,3 % (64) 

8.3. Задовільний. 39,7 % (93) 

8.4. Незадовільний. 13,2 % (31) 

8.5. Вкрай незадовільний 15 % (35) 

 

9. На Вашу думку, прокурор при здійсненні 

процесуального керівництва найчастіше: 

 

9.1. Особисто проводить слідчі (розшукові) дії. 0,9 % (2) 

9.2. Бере участь у проведенні слідчих (розшукових) дій, що 13,2 % (31) 
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проводяться слідчим або оперативним підрозділом. 

9.3. Доручає слідчому, органу досудового розслідування, 

відповідним оперативним підрозділам проведення 

слідчих (розшукових) дій. 

80 % (187) 

9.4. Інше (просимо вказати поряд). 6 % (14)  

(нічого) 

 

10. Як Ви вважаєте, яку слідчу (розшукову) дію прокурор 

найчастіше проводить особисто: 

 

10.1. Допит, одночасний допит двох чи більше осіб (ст.ст. 224-

226 КПК). 

25,6 % (60) 

10.2. Пред’явлення для впізнання особи, речей, трупа (ст. 228-

230 КПК). 

 

10.3. Обшук (ст.ст. 233-236 КПК). 54,7 % (128) 

10.4. Огляд (ст. 237-239 КПК). 2,1 % (5) 

10.5. Слідчий експеримент (ст. 240 КПК).  

10.6. Освідування особи (ст. 241 КПК).  

10.7. Залучення експерта та проведення експертизи (ст.ст. 242-

243 КПК). 

3,8 % (9) 

10.8. Інше (просимо вказати поряд). 13,7 % (32)  

(ніяку) 

 

11. Яка частка кримінальних проваджень (від загальної 

кількості), по яких прокурор особисто проводить 

слідчі (розшукові) дії: 

 

11.1. Більше 90 %.  

11.2. Близько 80 - 90 %.  

11.3. Близько 70 - 80 %.  

11.4. Близько 60 - 70 %.  

11.5. Близько 50 - 60 %. 1,7 % (4) 

11.6. Близько 40 - 50 %.  

11.7. Близько 30 - 40 %.  

11.8. Близько 20 - 30 % 7,3 % (17) 

11.9. Близько 10 - 20 %. 15,8 % (37) 

11.10.  Менше 10 %.  75,2 % (176) 

 

12. На Вашу думку, при проведенні яких слідчих 

(розшукових) дій прокурор переважно бере участь: 

 

12.1. Допит, одночасний допит двох чи більше осіб (ст.ст. 224-

226 КПК). 

20,9 % (49) 

12.2. Пред’явлення для впізнання особи, речей, трупа (ст. 228-

230 КПК). 

 

12.3. Обшук (ст.ст. 233-236 КПК). 66,7 % (156) 

12.4. Огляд (ст. 237-239 КПК). 2,1 % (5) 
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12.5. Слідчий експеримент (ст. 240 КПК). 3,4 % (8) 

12.6. Освідування особи (ст. 241 КПК). 0,4 % (1) 

12.7. Залучення експерта та проведення експертизи (ст.ст. 242-

243 КПК). 

 

12.8. Інше (просимо вказати поряд). 6,4 % (15) 

(ніяких) 

 

13. Яка частка кримінальних проваджень (від загальної 

кількості), по яких прокурор бере участь у проведенні 

слідчих (розшукових) дій, що проводяться слідчими 

або оперативними підрозділами: 

 

13.1. Більше 90 %. 4,7 % (11) 

13.2. Близько 80 - 90 %.  

13.3. Близько 70 - 80 %.  

13.4. Близько 60 - 70 %.  

13.5. Близько 50 - 60 %.  

13.6. Близько 40 - 50 %. 5,1 % (12) 

13.7. Близько 30 - 40 %. 9,8 % (23) 

13.8. Близько 20 - 30 % 3  % (7) 

13.9. Близько 10 - 20 %. 20,9 % (49) 

13.10.  Менше 10 %.  56,4 % (132) 

 

14. Як Ви вважаєте, яку слідчу (розшукову) дію прокурор 

переважно доручає провести слідчим, оперативним 

підрозділам: 

 

14.1. Допит, одночасний допит двох чи більше осіб (ст.ст. 224-

226 КПК). 

45,7 % (107) 

14.2. Пред’явлення для впізнання особи, речей, трупа (ст. 228-

230 КПК). 

1,7 % (4) 

14.3. Обшук (ст.ст. 233-236 КПК). 29 % (68) 

14.4. Огляд (ст. 237-239 КПК). 1,7 % (4) 

14.5. Слідчий експеримент (ст. 240 КПК). 11,5 % (27) 

14.6. Освідування особи (ст. 241 КПК). 1,3 % (3) 

14.7. Залучення експерта та проведення експертизи (ст.ст. 242-

243 КПК). 

9 % (21) 

14.8. Інше (просимо вказати поряд).  

 

15. Яка частка кримінальних проваджень (від загальної 

кількості), по яких прокурор надає доручення 

слідчим, оперативним підрозділам на проведення 

слідчих (розшукових) дій: 

 

15.1. Більше 90 %. 27 % (63) 

15.2. Близько 80 - 90 %. 2,6 % (6) 

15.3. Близько 70 - 80 %. 3 % (7) 
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15.4. Близько 60 - 70 %. 12,4 % (29) 

15.5. Близько 50 - 60 %. 2,6 % (6) 

15.6. Близько 40 - 50 %. 2,3 % (17) 

15.7. Близько 30 - 40 %. 20,9 % (49) 

15.8. Близько 20 - 30 % 4,7 % (11) 

15.9. Близько 10 - 20 %. 8,1 % (19) 

15.10.  Менше 10 %.  11,5 % (27) 

 

16. Хто має бути центральним (основним) суб’єктом у 

питанні організації та проведення слідчих 

(розшукових) дій: 

 

16.1. Слідчий. 69,6 % (163) 

16.2. Прокурор. 4,7 % (11) 

16.3. Керівник органу досудового розслідування.  25,6 % (60) 

 

17. Як Ви вважаєте, повноваження прокурора щодо 

надання доручення на проведення та особисте 

проведення слідчих (розшукових) дій потребують: 

 

17.1. Розширення. 9,4 % (22) 

17.2. Звуження. 47 % (110) 

17.3. Конкретизації (наприклад, лише у разі порушення прав 

та законних інтересів учасників кримінального 

судочинства).  

39,7 % (93) 

17.4. Інше (просимо вказати поряд). 3,8 % (9) 

 

18. Чи обмежують повноваження прокурора, визначені в 

КПК України, процесуальну самостійність слідчого: 

 

18.1. Так. 83 % (194) 

18.2. Ні. 17,1 % (40) 

 

19. Якщо Ви відповіли «Так» на попереднє питання, то 

вкажіть, як це позначається на ефективності 

досудового розслідування: 

 

19.1. Негативно. 71 % (166) 

19.2. Позитивно. 12 % (28) 

 

20. На Вашу думку, чи слід у чинному КПК України 

передбачити строк, протягом якого прокурор 

зобов’язаний розглянути клопотання слідчого до 

слідчого судді про проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій: 

 

20.1. Так. 85 % (199) 

20.2. Ні. 15 % (35) 
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21. Чи доводилося Вам погоджувати з прокурором 

подання на проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій: 

 

21.1. Так. 68,8 % (161) 

21.2. Ні. 31,2 % (73) 

 

22. Якщо Ви відповіли «Так» на попереднє запитання, то 

зазначте, чи існували випадки, коли прокурор 

необґрунтовано затримував перевірку клопотання 

слідчого про проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії: 

 

22.1. Так. 35,5 % (83) 

22.2. Ні. 33,3 % (78) 

 

23. На Вашу думку, чи слід у чинному КПК України 

передбачити строк, протягом якого прокурор 

зобов’язаний розглянути клопотання слідчого до 

слідчого судді про проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій: 

 

23.1. Так. 81,6 % (191) 

23.2. Ні. 18,4 % (43) 

 

24. Чи траплялися у Вашій практиці випадки, коли 

прокурор відмовляв у погодженні подання на 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії: 

 

24.1. Так. 46,6 % (109) 

24.2. Ні. 53,4 % (125) 

 

25. Чи траплялися у Вашій практиці випадки, коли 

прокурор забороняв проведення або припиняв 

подальше проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій: 

 

25.1. Так. 38 % (89) 

25.2. Ні. 62 % (145) 
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Додаток Б.2 

 

Таблиця узагальнення підсумків проведення анкетування 

працівників органів прокуратури України  
(анкетування проведено у 2017 р.;  

загальна кількість опитаних -  35 осіб) 

 

Запитання, відповіді Результат: 

відсоток 

(кількість 

осіб) 

Найменування підрозділу, в якому Ви проходите службу: 

1.1. Органи прокуратури.  100 % (35) 

 

2. Місце роботи:  

2.1. ГПУ.  

2.2. Прокуратура області.  

2.3. Прокуратура міста.  

2.4. Прокуратура району (району в місті).   100 % (35) 

 

3. Займана посада:  

3.1. Прокурор області, заступник прокурора області, начальник 

відділу прокуратури області. 

 

3.2. Прокурор міста (району).  

3.3. Заступник прокурора міста (району).  2,9 % (1) 

3.4. Старший прокурор прокуратури.  

3.5. Прокурор прокуратури.   97 % (34) 

3.6. Інше (просимо вказати поряд).  

 

4. Ваша освіта:  

4.1. Вища юридична.  100 % (35) 

4.2. Вища неюридична.  

4.3. Інше (просимо вказати поряд).  

 

5. Стаж роботи в органах прокуратури:  

5.1. До 1 року.  11,4 % (4) 

5.2. До 2 років.  5,7 % (2) 

5.3. Від 2 до 5 років.  34,3 % (12) 

5.4. Від 5 до 10 років.  22,8 % (8) 

5.5. Від 10 до 15 років.  14,3 % (5) 

5.6. Від 15 до 25 років.  11,4 % (4) 

5.7. Понад 25 років.  

 

6. Як Ви вважаєте, чи потребує вдосконалення діяльність  
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прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій: 

6.1. Так.  82,8 % (29) 

6.2. Ні.  11,4 % (4) 

 

7. Які повноваження щодо проведення слідчих 

(розшукових) дій прокурор реалізує в найбільшому 

ступені: 

 

7.1. Доручати слідчому, органу досудового розслідування 

проведення слідчих (розшукових) дій або давати вказівки 

щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних 

випадках - особисто проводити. 

 74,3 % (26) 

7.2. Доручати проведення слідчих (розшукових) дій відповідним 

оперативним підрозділам. 

 8,6 % (3) 

7.3. Скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови 

слідчих. 

 8,6 % (3) 

7.4. Ініціювати перед керівником органу досудового 

розслідування питання про відсторонення слідчого від 

проведення досудового розслідування та призначення 

іншого слідчого. 

 

7.5. Погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань 

слідчого до слідчого судді про проведення слідчих 

(розшукових) дій чи самостійно подавати слідчому судді 

такі клопотання. 

 8,6 % (3) 

7.6. Інше (просимо вказати поряд).  

 

8. Надайте, будь ласка, оцінку сучасному стану діяльності 

прокурорів щодо проведення слідчих (розшукових) дій: 

 

8.1. Відмінний.  11,4 % (4) 

8.2. Добрий.  37,1 % (13) 

8.3. Задовільний.  48,6 % (17) 

8.4. Незадовільний.  2,9 % (1) 

8.5. Вкрай незадовільний  

 

9. На Вашу думку, прокурор при здійсненні 

процесуального керівництва найчастіше: 

 

9.1. Особисто проводить слідчі (розшукові) дії.  22,8 % (8) 

9.2. Бере участь у проведенні слідчих (розшукових) дій, що 

проводяться слідчим або оперативним підрозділом. 

 14,3 % (5) 

9.3. Доручає слідчому, органу досудового розслідування, 

відповідним оперативним підрозділам проведення слідчих 

(розшукових) дій. 

 62,8 % (22) 

 

10. Як Ви вважаєте, яку слідчу (розшукову) дію прокурор 

найчастіше проводить особисто: 
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10.1. Допит, одночасний допит двох чи більше осіб (ст.ст. 224-

226 КПК). 

 68,6 % (24) 

10.2. Пред’явлення для впізнання особи, речей, трупа (ст. 228-

230 КПК). 

 11,4 % (4) 

10.3. Обшук (ст.ст. 233-236 КПК).  17,1 % (6) 

10.4. Огляд (ст. 237-239 КПК).  2,9 % (1) 

10.5. Слідчий експеримент (ст. 240 КПК).  

10.6. Освідування особи (ст. 241 КПК).  

10.7. Залучення експерта та проведення експертизи (ст.ст. 242-

243 КПК). 

 

 

11. Яка частка кримінальних проваджень (від загальної 

кількості), по яких прокурор особисто проводить слідчі 

(розшукові) дії: 

 

11.1. Більше 90 %.  

11.2. Близько 80 - 90 %.  

11.3. Близько 70 - 80 %.  5,7 % (2) 

11.4. Близько 60 - 70 %.  5,7 % (2) 

11.5. Близько 50 - 60 %.  8,6 % (3) 

11.6. Близько 40 - 50 %.  14,3 % (5) 

11.7. Близько 30 - 40 %.  17,1 % (6) 

11.8. Близько 20 - 30 %  14,3 % (5) 

11.9. Близько 10 - 20 %.  20 % (7) 

11.10.  Менше 10 %.   14,3 % (5) 

 

12. На Вашу думку, при проведенні яких слідчих 

(розшукових) дій прокурор переважно бере участь: 

 

12.1. Допит, одночасний допит двох чи більше осіб (ст.ст. 224-

226 КПК). 

 48,6 % (17) 

12.2. Пред’явлення для впізнання особи, речей, трупа (ст. 228-

230 КПК). 

 11,4 % (4) 

12.3. Обшук (ст.ст. 233-236 КПК).  34,3 % (12) 

12.4. Огляд (ст. 237-239 КПК).  2,9 % (1) 

12.5. Слідчий експеримент (ст. 240 КПК).  

12.6. Освідування особи (ст. 241 КПК).  

12.7. Залучення експерта та проведення експертизи (ст.ст. 242-

243 КПК). 

 

 

13. Яка частка кримінальних проваджень (від загальної 

кількості), по яких прокурор бере участь у проведенні 

слідчих (розшукових) дій, що проводяться слідчими 

або оперативними підрозділами: 

 

13.1. Більше 90 %.  2,9 % (1) 

13.2. Близько 80 - 90 %.  
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13.3. Близько 70 - 80 %.  14,3 % (5) 

13.4. Близько 60 - 70 %.  2,9 % (1) 

13.5. Близько 50 - 60 %.  8,6 % (3) 

13.6. Близько 40 - 50 %.  14,3 % (5) 

13.7. Близько 30 - 40 %.  14,3 % (5) 

13.8. Близько 20 - 30 %  14,3 % (5) 

13.9. Близько 10 - 20 %.  17,1 % (6) 

13.10.  Менше 10 %.   11,4 % (4) 

 

14. Як Ви вважаєте, яку слідчу (розшукову) дію прокурор 

переважно доручає провести слідчим, оперативним 

підрозділам: 

 

14.1. Допит, одночасний допит двох чи більше осіб (ст.ст. 224-

226 КПК). 

 51,4 % (18) 

14.2. Пред’явлення для впізнання особи, речей, трупа (ст. 228-

230 КПК). 

 14,3 % (5) 

14.3. Обшук (ст.ст. 233-236 КПК).  11,4 % (4) 

14.4. Огляд (ст. 237-239 КПК).  14,3 % (5) 

14.5. Слідчий експеримент (ст. 240 КПК).  5,7 % (2) 

14.6. Освідування особи (ст. 241 КПК).  

14.7. Залучення експерта та проведення експертизи (ст.ст. 242-

243 КПК). 

 2,9 % (1) 

 

15. Яка частка кримінальних проваджень (від загальної 

кількості), по яких прокурор надає доручення слідчим, 

оперативним підрозділам на проведення слідчих 

(розшукових) дій: 

 

15.1. Більше 90 %.  11,4 % (4) 

15.2. Близько 80 - 90 %.  17,1 % (6) 

15.3. Близько 70 - 80 %.  11,4 % (4) 

15.4. Близько 60 - 70 %.  14,3 % (5) 

15.5. Близько 50 - 60 %.  25,7 % (9) 

15.6. Близько 40 - 50 %.  11,4 % (4) 

15.7. Близько 30 - 40 %.  2,9 % (1) 

15.8. Близько 20 - 30 %  

15.9. Близько 10 - 20 %.  5,7 % (2) 

15.10. Менше 10 %.   

 

16. Хто має бути центральним (основним) суб’єктом у 

питанні організації та проведення слідчих 

(розшукових) дій: 

 

16.1. Слідчий.  31,4 % (11) 

16.2. Прокурор.  45,7 % (16) 

16.3. Керівник органу досудового розслідування.   22,8 % (8) 
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17. Як Ви вважаєте, повноваження прокурора щодо 

надання доручення на проведення та особисте 

проведення слідчих (розшукових) дій потребують: 

 

17.1. Розширення.  68,6 % (24) 

17.2. Звуження.  

17.3. Конкретизації (наприклад, лише у разі порушення прав та 

законних інтересів учасників кримінального судочинства).  

 25,7 % (9) 

17.4. Інше (просимо вказати поряд).  2,9 % (1)  

(не потребує) 

 

18. Чи обмежують повноваження прокурора, визначені в 

КПК України, процесуальну самостійність слідчого: 

 

18.1. Так.  31,4 % (11) 

18.2. Ні.  71,4 % (25) 

 

19. Якщо Ви відповіли «Так» на попереднє питання, то 

вкажіть, як це позначається на ефективності 

досудового розслідування: 

 

19.1. Негативно.  20 % (7) 

19.2. Позитивно.  14,3 % (5) 

 

20. На Вашу думку, чи слід у чинному КПК України 

передбачити строк, протягом якого прокурор 

зобов’язаний розглянути клопотання слідчого до 

слідчого судді про проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій: 

 

20.1. Так.  60 % (21) 

20.2. Ні.  37,1 % (13) 

 

21. Чи доводилося Вам погоджувати подання на проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій: 

 

21.1. Так.  57,1 % (20) 

21.2. Ні.  42,8 % (15) 

 

22. Якщо Ви відповіли «Так» на попереднє запитання, то 

зазначте, чи існували випадки необґрунтованого 

затримування при перевірці клопотання слідчого про 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії: 

 

22.1. Так.  14,3 % (5) 

22.2. Ні.  51,4 % (18) 

 

23. На Вашу думку, чи слід у чинному КПК України 

передбачити строк, протягом якого прокурор 
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зобов’язаний розглянути клопотання слідчого до 

слідчого судді про проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій: 

23.1. Так.  62,8 % (22) 

23.2. Ні.  37,1 % (13) 

 

24. Чи траплялися у Вашій практиці випадки відмови в 

погодженні подання на проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії: 

 

24.1. Так.  42,8 % (15) 

24.2. Ні.  54,3 % (19) 

 

25. Чи траплялися у Вашій практиці випадки заборони 

проведення або припинення подальшого проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій: 

 

25.1. Так.  25,7 % (9) 

25.2. Ні.  74,3 % (26) 
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Додаток В 

 

 

Додаток В.1 

 

Відомості про кількість письмових вказівок, що надаються 

процесуальними керівниками під час досудового розслідування  

кримінальних правопорушень щодо проведення слідчих (розшукових) дій,  

за 2012-2017 рр. 

 

ОДР / рік 2012 2013 2014 2015 2016 
6 міс. 

2017 

Слідчим  

прокуратури 
780 10 150 5 417 5 068 4 623 2 657 

Слідчим  

поліції 
19 347 217 756 186 922 165 557 153 495 88 812 

Слідчим  

ДФС 
581 4 745 3 012 2 548 2 861 1 399 

Слідчим  

СБУ 
113 1 769 1 158 1 277 1 278 878 

Слідчим  

ДБР 
- - - - - - 

Детективам  

НАБ 
- - - - 111 49 

Всього  20 821 234 420 196 509 174 450 162 368 93 813 

 

https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199210&cell=u2m2c7r3
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m2c7r3
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199210&cell=u2m2c7r4
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m2c7r4
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199210&cell=u2m2c7r6
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m2c7r6
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199210&cell=u2m2c7r7
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m2c7r7
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Додаток В.2 

 

Статистичні дані щодо погодження прокурорами клопотань слідчих про 

проведення обшуків за 2013-2017 рр. 

 
 

 

Рік 

 

 

Погоджено прокурорами клопотань 

слідчих про проведення обшуку  (або 

особисто внесено до суду таких 

клопотань) 

Відсоток від загальної кількості 

клопотань, скарг, що 

розглядаються слідчими суддями 

під час досудового розслідування 

2013 

 
64,2 тис. 14,1 % 

2014 

 
67 тис. 14,3 % 

2015 

 
75,2 тис. 13,7 % 

2016 

 
94,7 тис. 15,8 % 

6 міс. 

2017 

 

48,2 тис. 16 % 
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Додаток В.3 

 

Статистичні дані щодо розгляду прокурорами клопотань слідчих про 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та  

особистого внесення прокурорами таких клопотань до суду за 2016 рік 
 

Прокуратура 

розглянуто прокурором 

клопотань слідчих  внесено прокурором 

особисто клопотань 

до суду 
з них, 

прокурором 

погоджено 

з них, 

прокурором 

відмовлено 

АР Крим   29 

Вінницької області 1 367 81 77 

Волинської області 1 021 26 158 

Дніпропетровської 

області 
1 749 82 542 

Донецької області 3 204 123 337 

Житомирської області 997 81 15 

Закарпатської області 1 228 44 10 

Запорізької області 3 972 132 242 

Івано-Франківської 

області 
1 536 1 51 

Київської області 1 951 48 532 

міста Київ 5 996 392 997 

Кіровоградської області 1 183 55 32 

Луганської області 1 191 35 142 

Львівської області 1 624 12 27 

Миколаївської області 1 911 24 95 

Одеської області 3 962 90 866 

Полтавської області 1 707 75 375 

Рівненської області 1 242 16 62 

Сумської області 1 382 20 142 

Тернопільської області 874 8 37 

Харківської області 3 416 136 1 140 

Херсонської області 1 356 75 211 

https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r1
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c1r2
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c2r2
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r2
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c1r3
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c2r3
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r3
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c1r4
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c2r4
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r4
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c1r5
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c2r5
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r5
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c1r6
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c2r6
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r6
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c1r7
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c2r7
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r7
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c1r8
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c2r8
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r8
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c1r9
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c2r9
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r9
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c1r10
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c2r10
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r10
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c1r11
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c2r11
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r11
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c1r12
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c2r12
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r12
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c1r13
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c2r13
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r13
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c1r14
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c2r14
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r14
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c1r15
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c2r15
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r15
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c1r16
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c2r16
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r16
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c1r17
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c2r17
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r17
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c1r18
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c2r18
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r18
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c1r19
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c2r19
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r19
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c1r20
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c2r20
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r20
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c1r21
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c2r21
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r21
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c1r22
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c2r22
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r22
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Хмельницької області 1 464 107 100 

Черкаської області 1 378 78 98 

Чернівецької області 603 15 5 

Чернігівської області 1 123 127 67 

Всього (без ЦА) 47 437 1 883 6 389 

Центральний апарат 4 065 70 894 

в т.ч. САП 767 22 149 

Всього (без ВП) 51 676 1 953 7 824 

Апарат ВП 174  541 

Західного регіону 254  946 

Південного регіону 336  796 

Центрального регіону 612  557 

Сил АТО 173 1 50 

Всього по ВП 1 549 1 2 890 

Всього по Україні 53 051 1 954 10 173 

 

https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c1r23
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c2r23
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r23
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c1r24
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c2r24
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r24
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c1r25
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c2r25
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r25
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c1r26
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c2r26
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r26
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c1r27
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c2r27
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r27
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c1r28
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c2r28
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r28
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c1r29
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c2r29
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r29
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c1r30
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c2r30
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r30
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c1r31
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r31
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c1r32
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r32
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c1r33
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r33
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c1r34
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r34
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c1r35
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c2r35
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r35
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c1r36
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c2r36
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r36
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c1r37
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c2r37
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c3r37
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Додаток В.4 
 

Статистичні дані щодо розгляду судом клопотань прокурорів або слідчих 

про проведення негласних слідчих (розшукових) дій за 2016 рік 
 

Прокуратура 

Рішення суду за результатами розгляду 

клопотання прокурора або слідчого 

Судом задоволено 

клопотання 

Судом відмовлено в 

задоволенні клопотань 

АР Крим 29  

Вінницької області 1 224 41 

Волинської області 1 170 9 

Дніпропетровської 

області 
1 492 717 

Донецької області 3 234 30 

Житомирської області 856 147 

Закарпатської області 1 076 140 

Запорізької області 3 733 102 

Івано-Франківської 

області 
1 565 6 

Київської області 2 143 223 

міста Київ 5 879 90 

Кіровоградської області 1 169 28 

Луганської області 1 212 51 

Львівської області 1 613 11 

Миколаївської області 1 822 64 

Одеської області 4 494 263 

Полтавської області 1 939 53 

Рівненської області 1 211 85 

Сумської області 1 304 213 

Тернопільської області 883  

Харківської області 4 412 110 

Херсонської області 1 316 201 

Хмельницької області 1 496 42 

https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r1
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r2
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c5r2
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r3
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c5r3
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r4
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c5r4
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r5
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c5r5
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r6
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c5r6
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r7
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c5r7
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r8
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c5r8
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r9
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c5r9
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r10
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c5r10
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r11
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c5r11
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r12
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c5r12
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r13
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c5r13
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r14
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c5r14
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r15
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c5r15
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r16
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c5r16
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r17
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c5r17
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r18
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c5r18
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r19
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c5r19
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r20
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r21
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c5r21
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r22
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c5r22
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r23
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c5r23
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Черкаської області 1 355 84 

Чернівецької області 556 18 

Чернігівської області 1 183 5 

Всього (без ЦА) 48 366 2 733 

Центральний апарат 4 753 12 

в т.ч. САП 820 9 

Всього (без ВП) 53 818 2 745 

Апарат ВП 699  

Західного регіону 1 176 17 

Південного регіону 981 149 

Центрального регіону 1 142 25 

Сил АТО 209 11 

Всього по ВП 4 207 202 

Всього по Україні 57 326 2 947 

 

https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r24
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c5r24
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r25
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c5r25
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r26
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c5r26
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r27
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c5r27
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r28
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c5r28
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r29
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c5r29
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r30
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c5r30
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r31
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r32
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c5r32
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r33
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c5r33
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r34
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c5r34
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r35
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c5r35
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r36
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c5r36
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c4r37
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c5r37
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Додаток В.5 
 

Статистичні дані щодо прийняття рішень прокурорами або слідчими  

про проведення негласних слідчих (розшукових) дій  

до постановлення ухвали слідчого судді за 2016 рік 
 

Прокуратура 

Прийнято рішень про 

проведення НСРД в 

порядку ст. 250 КПК 

України 

у т.ч. з відмовою у 

задоволенні клопотання 

слідчим суддею 

АР Крим   

Вінницької області   

Волинської області   

Дніпропетровської 

області 
  

Донецької області   

Житомирської області 1  

Закарпатської області 1  

Запорізької області 5  

Івано-Франківської 

області 
  

Київської області   

міста Київ 21  

Кіровоградської області 5  

Луганської області   

Львівської області 1  

Миколаївської області   

Одеської області 1 1 

Полтавської області 4  

Рівненської області 1 1 

Сумської області 2  

Тернопільської області 7  

Харківської області 3  

Херсонської області   

https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c6r6
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c6r7
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c6r8
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c6r11
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c6r12
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c6r14
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c6r16
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c7r16
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c6r17
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c6r18
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c7r18
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c6r19
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c6r20
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c6r21
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Хмельницької області   

Черкаської області   

Чернівецької області   

Чернігівської області   

Всього (без ЦА) 52 2 

Центральний апарат   

в т.ч. САП   

Всього (без ВП) 52 2 

Апарат ВП   

Західного регіону   

Південного регіону   

Центрального регіону 2  

Сил АТО   

Всього по ВП 2  

Всього по Україні 54 2 

 

https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c6r27
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c7r27
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c6r30
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c7r30
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c6r34
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c6r36
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c6r37
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c7r37
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Додаток В.6 
 

Статистичні дані про прийняття прокурорами рішень щодо розсекречення 

матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій за 2016 рік 
 

Прокуратура 

Прийнято 

прокурором 

рішень про 

розсекречення 

Прийнято прокурором 

самостійно рішень про 

проведення НСРД, що 

не потребують 

дозволу слідчого судді 

у т.ч. з 

подальшим 

розсекречен

ням  

АР Крим    

Вінницької області 302 97 53 

Волинської області 344 75 18 

Дніпропетровської 

області 
366 286 97 

Донецької області 1 024 87 33 

Житомирської області 197 29 19 

Закарпатської області 441 61 42 

Запорізької області 773 308 96 

Івано-Франківської 

області 
609 126 53 

Київської області 115 124 48 

міста Київ 978 186 86 

Кіровоградської області 371 131 55 

Луганської області 417 170 108 

Львівської області 382 98 21 

Миколаївської області 430 71 31 

Одеської області 1 186 178 82 

Полтавської області 1 014 87 32 

Рівненської області 303 122 36 

Сумської області 598 58 22 

Тернопільської області 269 57 41 

Харківської області 667 164 58 

Херсонської області 265 125 46 

Хмельницької області 330 134 63 

https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c8r2
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c9r2
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c10r2
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c8r3
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c9r3
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c10r3
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c8r4
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c9r4
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c10r4
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c8r5
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c9r5
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c10r5
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c8r6
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c9r6
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c10r6
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c8r7
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c9r7
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c10r7
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c8r8
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c9r8
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c10r8
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c8r9
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c9r9
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c10r9
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c8r10
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c9r10
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c10r10
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c8r11
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c9r11
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https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c8r12
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c9r12
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c10r12
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c8r13
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c9r13
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c10r13
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c8r14
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c9r14
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c10r14
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c8r15
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c9r15
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c10r15
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c8r16
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c9r16
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c10r16
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c8r17
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c9r17
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c10r17
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c8r18
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c9r18
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c10r18
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c8r19
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c9r19
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c10r19
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c8r20
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c9r20
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c10r20
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https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c10r22
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Черкаської області 235 121 45 

Чернівецької області 180 40 31 

Чернігівської області 236 58 43 

Всього (без ЦА) 12 032 2 993 1 259 

Центральний апарат 517 247 72 

в т.ч. САП 195 61 16 

Всього (без ВП) 12 585 3 266 1 335 

Апарат ВП 36 26 4 

Західного регіону 146 259 32 

Південного регіону 70 223 35 

Центрального регіону 98 193 62 

Сил АТО 39 186 5 

Всього по ВП 389 887 138 

Всього по Україні 12 938 4 127 1 469 

 

https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c8r24
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c9r24
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c10r24
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c8r25
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c9r25
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c10r25
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c8r26
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c9r26
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c10r26
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c8r27
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c9r27
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c10r27
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c8r28
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c9r28
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c10r28
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c8r29
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c9r29
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c10r29
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c8r30
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c9r30
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c10r30
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c8r31
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c9r31
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c10r31
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c8r32
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c9r32
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c10r32
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c8r33
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c9r33
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c10r33
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c8r34
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c9r34
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c10r34
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c8r35
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c9r35
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c10r35
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c8r36
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c9r36
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c10r36
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c8r37
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c9r37
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c10r37
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Додаток В.7 
 

Статистичні дані про прийняття прокурорами рішень щодо  

припинення негласних слідчих (розшукових) дій за 2016 рік 
 

Прокуратура 
За рішенням прокурора припинено 

НСРД 

АР Крим  

Вінницької області 81 

Волинської області 35 

Дніпропетровської області 35 

Донецької області 169 

Житомирської області 8 

Закарпатської області 20 

Запорізької області 175 

Івано-Франківської області 137 

Київської області 26 

міста Київ 76 

Кіровоградської області 216 

Луганської області 101 

Львівської області 146 

Миколаївської області 101 

Одеської області 184 

Полтавської області 82 

Рівненської області 146 

Сумської області 91 

Тернопільської області 34 

Харківської області 109 

Херсонської області 52 

Хмельницької області 48 

https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c11r2
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c11r3
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c11r4
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c11r5
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c11r6
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c11r7
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c11r8
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c11r9
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c11r10
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c11r11
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c11r12
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c11r13
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c11r14
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c11r15
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c11r16
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c11r17
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c11r18
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c11r19
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c11r20
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c11r21
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c11r22
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c11r23
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Черкаської області 72 

Чернівецької області 44 

Чернігівської області 68 

Всього (без ЦА) 2 256 

Центральний апарат 46 

в т.ч. САП 12 

Всього (без ВП) 2 302 

Апарат ВП  

Західного регіону 198 

Південного регіону 4 

Центрального регіону 36 

Сил АТО 16 

Всього по ВП 254 

Всього по Україні 2 556 

 

https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c11r24
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c11r25
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c11r26
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c11r27
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c11r28
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c11r29
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c11r30
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c11r32
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c11r33
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c11r34
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c11r35
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c11r36
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=199212&cell=u2_5m1c11r37
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Додаток В.8 

 

Відомості щодо кількості клопотань до суду про застосування  

запобіжних заходів за 6 місяців  2017 року 

 

  

Клопотання до суду про 

застосування запобіжних заходів У
сь

о
г
о

 

у тому числі в кримінальних 

провадженнях органів: 

п
р

о
к

у
р

а
т
у
р

и
 

п
о
л

іц
ії

 

С
Б

У
 

Д
Ф

С
 

Н
А

Б
 

Подано до суду клопотань 

(усього) 
19 378 1 473 17 477 327 47 54 

з 
н

и
х
: 

 

про особисте 

зобов'язання 
4 061 214 3 779 47 20 1 

про заставу 164 54 81 3 22 4 

про домашній арешт  4 368 252 4 063 41 2 10 

про тримання під 

вартою 
10 749 952 9 519 236 3 39 

Подано клопотань про поміщення 

до психіатричного закладу 
70 1 66 1 2  

Відкликано прокурором 

клопотань 
13  11   2 

з 
н

и
х
: 

 

про особисте 

зобов'язання 
4  4    

про заставу       

про домашній арешт  1  1    

про тримання під 

вартою 
8  6   2 

Відмовлено слідчим суддею у 

задоволенні клопотань   
2 457 296 2 120 23 2 16 

з 
н

и
х
: 

 

про домашній арешт  310 37 270 2  1 

про тримання під 

вартою 
2 147 259 1 850 21 2 15 

у
 т

.ч
. 

 з
 о

б
р
ан

н
я
м

 :
 особистого 

зобов’язання 
226 44 180 1 1  

особистої 

поруки 
11 2 9    

застави 43 16 24 2  1 

домашнього 

арешту 
1 675 180 1 469 12  14 

https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c1r1
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c2r1
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c3r1
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c4r1
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c5r1
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c7r1
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c1r2
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c2r2
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c3r2
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c4r2
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c5r2
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c7r2
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c1r3
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c2r3
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c3r3
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c4r3
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c5r3
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c7r3
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c1r4
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c2r4
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c3r4
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c4r4
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c5r4
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c7r4
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c1r5
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c2r5
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c3r5
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c4r5
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c5r5
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c7r5
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c1r6
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c2r6
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c3r6
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c4r6
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https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c1r8
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c3r8
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c1r10
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c3r10
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c1r11
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c3r11
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https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c1r13
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c2r13
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c3r13
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c4r13
https://iasp.gp.gov.ua/listing/osop.Report.cls?reportId=316896&cell=u2m4c5r13
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Додаток Г 

 

Довідка-інформація  

щодо аналізу матеріалів кримінальних проваджень,  

по яких прокурором надавалися доручення або вказівки щодо проведення 

слідчих (розшукових) дій 

 
 

№ Категорія  Загальна 

кількість 

Надано прокурором доручень  

або вказівок 

щодо 

проведення 

слідчих 

(розшукових) 

дій 

 

щодо інших питань 

(встановлення особи, яка 

вчинила злочин, застосування 

заходів забезпечення 

кримінального провадження, 

оновлення слідчої групи, 

моніторингу мережі Інтернет 

та ін.) 

1 Кримінальні 

провадження  

 

124 49 12 
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