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АНОТАЦІЯ 

Янкова Л.Ю. Організація і тактика кримінального переслідування у 

судових стадіях кримінального провадження. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 – «кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність» (081 – Право). – Одеський 

державний університет внутрішніх справ, Одеса, 2021. 

Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, у якій 

сформульовано основи організації і тактики кримінального переслідування у 

судових стадіях кримінального провадження.  

У результаті вирішення завдань, сформульованих у дослідженні, у 

дисертації вперше сформульовано визначення криміналістичного 

забезпечення кримінального переслідування у судових стадіях кримінального 

провадження, під яким пропонується розуміти розроблену на основі 

криміналістичних знань, цілісну систему організаційних заходів та тактичних 

прийомів, які використовуються прокурором під час підтримання державного 

обвинувачення в суді першої інстанції та під час подальшого перегляду 

судових рішень (апеляційного/касаційного оскарження), а також 

обґрунтовано, що структурними елементами організаційного блоку діяльності 

прокурора із здійснення кримінального переслідування є: а) підготовка 

прокурора до кримінального переслідування; б) інформаційно-аналітичне 

забезпечення кримінального переслідування; в) взаємодія сторони 

обвинувачення під час кримінального переслідування. Крім того, у роботі 

вперше у межах дослідження взаємодії запропоновано такі моделі організації 

підготовки групи прокурорів до здійснення кримінального переслідування: 

«за обвинуваченими» та «за джерелами доказів» із виокремленням у їх межах 

підгруп та основних напрямів роботи прокурора у межах кожної моделі. 

Також у дисертації виокремлено чинники, які зумовлюють необхідність 

взаємодії прокурора з оперативними підрозділами у судових стадіях 
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кримінального провадження, а також виокремлено та охарактеризовано такі 

організаційно-тактичні форми взаємодії: а) проведення координаційних 

оперативних нарад; б) організація оперативного контролю за учасниками 

кримінального провадження.  

Обґрунтовано, що організаційно-тактична взаємодія прокурора з 

оперативними підрозділами у судових стадіях кримінального провадження є 

обов’язковою у таких випадках:  по-перше, кримінальне провадження 

розпочато за матеріалами оперативно-розшукової діяльності; по-друге, у 

кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених злочинними 

угрупованнями, лідерами та активними учасниками кримінального 

середовища; по-третє, у кримінальних провадженнях, де здійснюється 

активна протидія кримінальному переслідуванню з боку обвинувачених та їх 

зв’язків; по-четверте, у кримінальних провадженнях щодо серійних злочинів 

насильницького характеру, що зумовлюється активною пошуковою роботою 

щодо виявлення інших епізодів злочинної діяльності з боку оперативних 

підрозділів навіть після направлення кримінального провадження до суду у 

межах заведеної оперативно-розшукової справи.  

Крім того, у дисертації вперше сформульовано визначення інформаційно-

аналітичного забезпечення кримінального переслідування у судових стадіях 

кримінального провадження, під яким пропонується розуміти діяльність 

суб’єктів, які здійснюють кримінальне переслідування, спрямовану на 

формування системи аналітично опрацьованих даних щодо учасників 

кримінального провадження та обставин вчиненого кримінального 

правопорушення із метою обрання прокурором оптимальної організаційно-

тактичної моделі підтримання державного обвинувачення. Визначено, що 

джерелом інформаційно-аналітичного забезпечення є матеріали архівних 

кримінальних проваджень, що можуть використовуватися під час здійснення 

кримінального переслідування у кримінальних провадженнях щодо: 

а) злочинів, вчинених рецидивістами; б) злочинів, вчинених організованими 

злочинними угрупованнями; в) злочинів серійного характеру. Встановлено, 
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що під час кримінального переслідування рецидивістів аналіз архівних 

кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених цією особою, дозволяє: 

а) проаналізувати становлення та розвиток кримінальної кар’єри конкретної 

особи; б) встановити систему його кримінальних зв’язків, які невідомі 

прокурору у зв’язку із розслідуванням конкретного кримінального 

провадження; в) прогнозувати можливу модель поведінки особи під час 

судового розгляду, зважаючи на типові поведінкові моделі під час судових 

засідань в інших кримінальних провадженнях; г) визначити місце особи у 

системі кримінального середовища і, як наслідок, його морально-етичні 

установки, сформовані кримінальною субкультурою, зокрема відношення до 

правоохоронних органів та суду, готовність співпраці з останніми тощо. 

Визначено, що використання оперативних обліків забезпечує отримання 

прокурором інформації щодо: а) розроблення обвинуваченого у зв’язку із 

підготовкою ним вчинення іншого злочину або причетності до нерозкритого 

злочину;  б) характеристики обвинуваченого та особливостей його системи 

зв’язків та комунікацій, яка отримана від осіб, які конфіденційно 

співпрацюють з оперативними підрозділами; в) інформації щодо 

обвинуваченого, яка отримана оперативними підрозділами під час проведення 

пошукових та адміністративно-перевірочних заходів щодо обвинуваченого у 

зв’язку із перевіркою причетності його до вчинення інших кримінальних 

правопорушень; г) участі обвинуваченого у діяльності комерційних структур, 

громадських організацій тощо, а також інших складових, які утворюють 

інфраструктуру його злочинної діяльності; д) суб’єктів підприємницької 

діяльності, які контролюються непрямо обвинуваченим та/або його стійкими 

зв’язками; е) результатів оперативно-розшукових заходів, які проводилися 

щодо обвинуваченого та не відображені у матеріалах кримінального 

провадження; є) осіб, які мають вплив на обвинуваченого та, використовуючи 

останній, можуть моделювати його поведінку під час судового провадження.  

Також у роботі вперше виокремлено та охарактеризовано типові 

несприятливі судові ситуації, які формуються під час підготовчого 



 5 

провадження: по-перше, це задоволення судом клопотання обвинуваченого чи 

його захисника щодо зміни запобіжного заходу із тримання під вартою на 

будь-який інший запобіжний захід не пов’язаний з ізоляцією обвинуваченого; 

по-друге, це повернення обвинувального акта прокурору із визначенням 

типового алгоритму дій прокурора залежно від підстави повернення 

обвинувального акта, а також запропоновано алгоритми вирішення завдань, 

які виникають у таких ситуаціях; по-третє, це відмова суду у затвердженні 

угоди між прокурором та обвинуваченим. 

У дисертації вдосконалено теоретико-прикладні положення щодо тактики 

кримінального переслідування під час судового розгляду у частині: 

конкретизації тактичних прийомів представлення доказів обвинувачення; 

систематизації тактичних прийомів проведення допитів учасників 

кримінального провадження; конкретизації тактичних прийомів, спрямованих 

на подолання протидії діяльності прокурора зі здійснення кримінального 

переслідування. Обґрунтовано, що відсутність обов’язкових приписів щодо 

порядку чи послідовності дослідження доказів під час судового розгляду 

забезпечує прокурору можливість коригування розробленої організаційно-

тактичної моделі кримінального переслідування з урахуванням результатів 

підготовчого провадження. Визначено, що під час формулювання запитань 

обвинуваченому обов’язковому врахуванню підлягають: а) його особисті 

характеристики; б) роль конкретного обвинуваченого у механізмі злочинної 

діяльності; в) період часу між вчиненням злочину та судовим розглядом.  

Крім того, у роботі удосконалено теоретичні положення щодо сутності 

кримінального переслідування, здійснюваного прокурором у судових стадіях 

кримінального провадження крізь призму функції кримінального 

переслідування, а також розроблення визначення кримінальної процесуальної 

функції на основі міждисциплінарного підходу.    

Також набули подальшого розвитку узагальнення щодо стану наукової 

розробленості проблеми організації і тактики кримінального переслідування у 

судових стадіях кримінального провадження, зокрема систематизовано та 
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класифіковано на групи теоретичні напрацювання, які є основою для 

формування організаційно-тактичної моделі кримінального переслідування у 

судових стадіях кримінального провадження. Додатково у дисертації набули 

подальшого розвитку положення щодо систематизації правового регулювання 

кримінального переслідування у судових стадіях кримінального провадження 

та пропозиції з оптимізації кримінального процесуального регулювання такої 

діяльності.    

Практичне значення одержаних результатів. Основні положення, 

висновки та пропозиції, сформульовані у дисертації, використовуються у: 

науково-дослідній сфері – як основа для подальших наукових розробок 

положень щодо організації і тактики обвинувальної діяльності прокурора у 

судових стадіях кримінального провадження;  

правозастосовній діяльності – для організаційного, методичного, 

інформаційного забезпечення роботи органів прокуратури щодо здійснення 

кримінального переслідування;  

освітньому процесі – під час викладання навчальних дисциплін 

«Криміналістика», «Методика і тактика розслідування злочинів» у вищих 

навчальних закладах, а також підготовці підручників, навчальних посібників, 

практикумів із зазначених дисциплін (акти впровадження у навчальний процес 

Національного університету «Одеська юридична академія» від 9 грудня 

2020 р., Одеського державного університету внутрішніх справ від 15 грудня 

2020 р.).  

Ключові слова: криміналістичне забезпечення; прокурор; кримінальне 

провадження; кримінальне переслідування; судові стадії кримінального 

провадження; судова ситуація; тактика. 
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SUMMARY 

Yankova L.Yu. Organization and tactics of criminal prosecution in the 

judicial stages of criminal proceedings. - Qualifying scientific work on the rights 

of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of legal 

sciences on a specialty 12.00.09 - «criminal process and criminology; forensic 

examination; operational and investigative activities» (081 - Law). - Odesa State 

University of Internal Affairs, Odesa, 2021. 

The dissertation is an independent completed scientific work, which formulates 

the basics of organization and tactics of criminal prosecution in the judicial stages 

of criminal proceedings. 

As a result of solving the tasks formulated in the study, the dissertation for the 

first time formulates the definition of forensic support in criminal stages of criminal 

proceedings, which is proposed to mean developed on the basis of forensic 

knowledge, a holistic system of organizational measures and tactics used by 

prosecutors. in the court of first instance and during the further review of court 

decisions (appeal / cassation appeal), and it is also substantiated that the structural 

elements of the organizational unit of the prosecutor's activity on criminal 

prosecution are: a) preparation of the prosecutor for criminal prosecution; b) 

information and analytical support of criminal prosecution; c) interaction of the 

prosecution during the criminal prosecution. In addition, for the first time in the 

interaction study, the following models of organizing the preparation of a group of 

prosecutors for criminal prosecution were proposed: "by the accused" and "by 

sources of evidence" with subgroups and main directions of the prosecutor's work 

within each model. 

The dissertation also highlights the factors that determine the need for 

interaction of the prosecutor with operational units in the judicial stages of criminal 

proceedings, as well as identifies and characterizes the following organizational and 

tactical forms of interaction: a) coordination of operational meetings; b) organization 

of operational control over the participants in criminal proceedings. 
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It is substantiated that the organizational and tactical interaction of the 

prosecutor with the operational units in the judicial stages of criminal proceedings 

is mandatory in the following cases: first, the criminal proceedings were initiated on 

the basis of operational and investigative activities; secondly, in criminal 

proceedings against crimes committed by criminal groups, leaders and active 

participants in the criminal environment; third, in criminal proceedings, where there 

is an active opposition to criminal prosecution by the accused and their connections; 

fourth, in criminal proceedings for serial crimes of a violent nature, which is 

conditioned by active search work to identify other episodes of criminal activity by 

operational units, even after the criminal proceedings are sent to court within the 

established operational and investigative case.  

In addition, the dissertation for the first time formulates the definition of 

information and analytical support of criminal prosecution in the judicial stages of 

criminal proceedings, which is proposed to understand the activities of subjects 

conducting criminal prosecution, aimed at forming a system of analytically 

processed data on criminal proceedings and circumstances of criminal offenses. in 

order to choose the prosecutor's optimal organizational and tactical model of 

supporting the prosecution. It is determined that the source of information and 

analytical support is the materials of archival criminal proceedings, which can be 

used during the criminal prosecution in criminal proceedings on: a) crimes 

committed by recidivists; b) crimes committed by organized criminal groups; c) 

crimes of a serial nature. It is established that during the criminal prosecution of 

recidivists, the analysis of archival criminal proceedings on crimes committed by 

this person allows: a) to analyze the formation and development of the criminal 

career of a particular person; b) to establish a system of his criminal relations, which 

are unknown to the prosecutor in connection with the investigation of a particular 

criminal proceeding; c) to predict the possible model of a person's behavior during 

the trial, taking into account the typical behavioral models during court hearings in 

other criminal proceedings; d) determine the place of a person in the criminal 

environment and, as a consequence, his moral and ethical attitudes formed by the 
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criminal subculture, in particular the attitude to law enforcement agencies and the 

court, the willingness to cooperate with the latter, and so on. It is determined that the 

use of operational records ensures that the prosecutor receives information on: a) the 

development of the accused in connection with the preparation of the commission 

of another crime or involvement in an unsolved crime; b) the characteristics of the 

accused and the peculiarities of his system of communications, which is obtained 

from persons who confidentially cooperate with the operational units; c) information 

about the accused, which was obtained by the operational units during the search 

and administrative-verification measures against the accused in connection with the 

verification of his involvement in the commission of other criminal offenses; d) 

participation of the accused in the activities of commercial structures, public 

organizations, etc., as well as other components that form the infrastructure of his 

criminal activity; e) business entities that are controlled indirectly by the accused 

and / or his stable connections; f) the results of operative-search measures carried 

out against the accused and not reflected in the materials of the criminal proceedings; 

g) persons who have an influence on the accused and, using the latter, can model his 

behavior during the trial. 

Also, for the first time, the paper identifies and characterizes typical adverse 

court situations that arise during the preparatory proceedings: first, the court's 

satisfaction of the request of the accused or his defense counsel to change the pre-

trial detention measure to any other pre-trial measure is not related. with the isolation 

of the accused; secondly, it is the return of the indictment to the prosecutor with the 

definition of a typical algorithm of actions of the prosecutor depending on the 

grounds for the return of the indictment, as well as proposed algorithms for solving 

problems that arise in such situations; third, it is the court's refusal to approve the 

agreement between the prosecutor and the accused. 

The dissertation improves the theoretical and applied provisions on the tactics 

of criminal prosecution during the trial in terms of: specification of tactics for 

presenting evidence of the accusation; systematization of tactics of interrogation of 

participants in criminal proceedings; specification of tactics aimed at overcoming 
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the opposition of the prosecutor to prosecute. It is substantiated that the absence of 

mandatory instructions on the procedure or sequence of examination of evidence 

during the trial provides the prosecutor with the opportunity to adjust the developed 

organizational and tactical model of criminal prosecution, taking into account the 

results of the preparatory proceedings. It is determined that when formulating 

questions, the accused must be taken into account: a) his personal characteristics; b) 

the role of a particular accused in the mechanism of criminal activity; c) the period 

of time between the commission of the crime and the trial.  

In addition, the paper improves the theoretical provisions on the nature of 

criminal prosecution carried out by the prosecutor in the judicial stages of criminal 

proceedings through the prism of the function of criminal prosecution, as well as the 

development of criminal procedure based on interdisciplinary approach. 

Also, generalizations on the state of scientific development of the problem of 

organization and tactics of criminal prosecution in the judicial stages of criminal 

proceedings have been further developed, in particular, theoretical developments 

have been systematized and classified into groups. Additionally, the dissertation 

further developed the provisions on the systematization of legal regulation of 

criminal prosecution in the judicial stages of criminal proceedings and proposals for 

optimizing the criminal procedural regulation of such activities. 

The practical significance of the obtained results. The main provisions, 

conclusions and proposals formulated in the dissertation are used in:  

research - as a basis for further research into the organization and tactics of 

prosecution of the prosecutor in the judicial stages of criminal proceedings; 

law enforcement activities - for organizational, methodological, informational 

support of the work of the prosecutor's office on the implementation of criminal 

prosecution; 

educational process - during the teaching of disciplines “Forensic”, “Methods 

and tactics of crime investigation” in higher education, as well as the preparation of 

textbooks, manuals, workshops on these disciplines (acts of implementation in the 

educational process of the National University “Odessa Law Academy” from 
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December 9, 2020, Odessa State University of Internal Affairs of December 15, 

2020). 

Key words: forensic support; prosecutor; criminal proceedings; criminal 

prosecution; judicial stages of criminal proceedings; court situation; tactics. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Одним із ключових напрямів 

розвитку нашої держави на сучасному етапі є реформування системи судових 

та правоохоронних органів, конкретизація їх функціональної спрямованості та 

забезпечення їх роботи відповідно до кращих світових зразків. Не стала 

виключенням і існуюча в Україні система органів кримінального 

переслідування, парадигма практичної діяльності яких кардинально змінилася 

після прийняття КПК України 2012 року та Закону України «Про 

прокуратуру» 2014 року. Наразі, виходячи із сутності змагального 

кримінального процесу ключовим етапом здійснення кримінального 

переслідування є стадія судового розгляду, де ключовим суб’єктом 

обвинувальної діяльності є прокурор. Так, згідно з даними статистичної 

звітності у 2016 р. прокурори взяли участь у розгляді судами першої інстанції 

156953 кримінальних справ, у 2017 р. – 146803, 2018 р. – 139326, 2019 р. – 

135273, а за січень-червень 2020 року у розгляді 65862 кримінальних справ 

відповідно. 

Водночас аналіз практики роботи органів прокуратури свідчить, що під 

час судового розгляду останні зіштовхуються з несприятливими судовими 

ситуаціями, які вимагають прийняття складних процесуальних та 

організаційно-тактичних рішень. Зокрема, у 2016 р. прокурорами у суді 

першої інстанції змінено обвинувачення у 1472 кримінальних справах, 2017 

р. – у 1294, 2018 р. – у 1271, 2019 р. – у 1105, а за січень-червень 2020 року у 

423 кримінальних провадженнях відповідно1.  

Крім того, в умовах змагальності зростає необхідність розроблення 

типових організаційно-тактичних моделей здійснення кримінального 

переслідування у судових стадіях кримінального провадження, оскільки 

безпосереднє дослідження доказів судом потребує ретельної підготовки 

прокурора до судових засідань, а також формування навичок щодо 

використання широкого спектру тактичних прийомів під час проведення 

                                                           
1 Статистичні дані Офісу Генерального прокурора  
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судових дій. Водночас аналіз наукових досліджень свідчить про недостатню 

наукову розробленість питань здійснення кримінального переслідування у 

судових стадіях кримінального провадження на основі наявних у 

криміналістиці наукових напрацювань і, як наслідок, відсутність 

комплексного наукового обґрунтування організаційно-тактичної моделі 

здійснення кримінального переслідування у судових стадіях кримінального 

провадження. Наведене призводить до зниження якості підтримання 

державного обвинувачення, особливо серед прокурорів, які не мають значного 

досвіду роботи щодо підтримання державного обвинувачення у суді. 

У межах кримінального процесуального права проблема кримінального 

переслідування, здійснюваного прокурором на різних стадіях кримінального 

процесу, досліджувалась у наукових працях Ю.П. Аленіна, Л.І. Аркуші, 

І.В. Басистої, В.І. Галагана, Н.В. Глинської, І.В. Гловюк, В.О. Гринюка, 

Ю.М. Грошевого, В.С. Зеленецького, О.В. Капліної, М.П. Каркача, 

О.А. Квачевського, О.П. Кучинської, О.М. Ларіна, Л.М. Лобойка, 

Т.О. Лоскутова, В.В. Луцика, В.Т. Нора, Д.П. Письменного, 

М.А. Погорецького, М.М. Полянського, В.О. Попелюшка, І.В. Рогатюка, 

Д.Б. Сергєєвої, Г.П. Середи, І.А. Тітка, О.М. Толочка, Л.Д. Удалової, 

О.Г. Шило, М.Є. Шумила, В.М. Юрчишина, О.Г. Яновської та інших 

науковців. 

Окремі питання щодо тактики здійснення кримінального переслідування 

у судових стадіях кримінального провадження досліджували В.М. Ісаєнко, 

І.Л. Кисленко, І.І. Когутич, Л.В. Кудрявцев, Ю.Л. Крючков, Р.М. Крикливий, 

Л.А. Легеза, В.О. Середа, М.П. Тахтаров, Д.М. Цехан та інші науковці.    

Визнаючи значимість здобутків вчених, слід зазначити, що окремі із 

вказаних досліджень проводилися на основі кримінального процесуального 

законодавства країн ближнього зарубіжжя, а більшість вітчизняних наукових 

праць базуються на положеннях КПК України 1960 року. Таким чином, наразі 

комплексно проблема організації і тактики кримінального переслідування у 
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судових стадіях кримінального провадження залишається недостатньо 

розробленою.  

Наведене і зумовлює актуальність та новизну теми представленого 

дисертаційного дослідження. 

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

грантами. Дослідження узгоджується з Стратегією реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 р.р. 

(Указ Президента України від 20 травня 2015 р. № 276/2015); Переліком 

перспективних напрямів кандидатських і докторських дисертацій за 

юридичними спеціальностями (рішення президії НАПрН України від 18 

жовтня 2013 р. № 86/11). Обраний напрям дослідження відповідає Переліку 

пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності ОВС України на 

період 2015-2019 років, затвердженого наказом МВС України від 16.03.2015 

р. №275. Дисертація спрямована на реалізацію Плану заходів Міністерства 

внутрішніх справ, спрямованих на реалізацію норм Кримінального 

процесуального законодавства України, затвердженого наказом МВС України 

від 06.07.2017 р. № 570. Дослідження проведено відповідно до планів науково-

дослідних робіт Одеського державного університету внутрішніх справ за 

комплексною темою «Пріоритетні напрями розвитку реформування 

правоохоронних органів в умовах розгортання демократичних процесів у 

державі» (державний реєстраційний номер 0116U006773) та кафедральної 

теми «Актуальні проблеми досудового розслідування» (державний 

реєстраційний номер 0114U004018). 

Тема дисертаційного дослідження затверджена Вченою радою Одеського 

державного університету внутрішніх справ 31 березня 2016 року (протокол 

№8).  

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є комплексне розв’язання 

проблеми щодо організації і тактики кримінального переслідування у судових 

стадіях кримінального провадження та розроблення на основі положень 

криміналістики відповідних рекомендацій із його оптимізації.  
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Для досягнення поставленої мети у дисертації вирішувалися такі 

завдання:  

окреслити сучасний стан наукової розробленості проблеми; 

охарактеризувати сутність кримінального переслідування у судових 

стадіях кримінального провадження;  

визначити структуру правового регулювання кримінального 

переслідування у судових стадіях кримінального провадження та розробити 

пропозиції з його удосконалення;  

сформулювати поняття та визначити структуру криміналістичного 

забезпечення кримінального переслідування у судових стадіях кримінального 

провадження; 

окреслити форми та напрями взаємодії прокурора із іншими учасниками 

кримінального провадження під час кримінального переслідування у судових 

стадіях кримінального провадження;  

сформулювати поняття та визначити структуру інформаційно-

аналітичного забезпечення підготовки прокурора до здійснення 

кримінального переслідування  у судових стадіях кримінального 

провадження; 

висвітлити тактичні особливості кримінального переслідування під час 

підготовчого провадження у залежності від типових судових ситуацій; 

розкрити тактичні особливості кримінального переслідування під час 

судового розгляду.   

Об’єктом дослідження є правовідносини, які виникають під час 

здійснення кримінального переслідування у судових стадіях кримінального 

провадження.   

Предметом дослідження є організація і тактика кримінального 

переслідування у судових стадіях кримінального провадження.  

Методи дослідження. Відповідно до мети і завдань дослідження в роботі 

використана сукупність загальнонаукових, міждисциплінарних та спеціально-

наукових методів пізнання. Використання діалектичного методу дозволило 
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дослідити та охарактеризувати проблематику трансформації функціональної 

спрямованості прокурора у кримінальному провадженні у нерозривному 

зв’язку із реформуванням усієї системи правоохоронних органів та 

національного законодавства (підрозділи 1.2, 1.3.); структурного аналізу – 

визначити структуру криміналістичного забезпечення кримінального 

переслідування у судових стадіях кримінального провадження, а також 

виокремити елементи організаційного та тактичного блоку такої діяльності 

(підрозділ 1.4.); структурно-функціональний – застосовувався під час 

визначення місця та функціональної спрямованості прокурора у системі 

кримінального переслідування, а також форм та методів його взаємодії з 

іншими учасниками кримінального провадження (підрозділи 1.2., 2.1.); 

історико-правовий – дав змогу дослідити розвиток нормативно-правового 

регулювання кримінального переслідування здійснюваного прокурором у 

різні історичні періоди, зокрема під час дії КПК України 1960 року та КПК 

України 2012 року (підрозділ 1.3.); за допомогою логіко-юридичного методу 

сформульовано визначення криміналістичного забезпечення кримінального 

переслідування у судових стадіях кримінального провадження (підрозділ 1.4.), 

а також визначення інформаційно-аналітичного забезпечення кримінального 

переслідування у судових стадіях кримінального провадження (підрозділ 2.2.); 

статистичний – під час опрацювання матеріалів практики та статистичних 

даних щодо діяльності прокурорів у судових стадіях кримінального 

провадження з подальшою інтерпретацією одержаних результатів у дисертації 

(підрозділи 1.4., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2.); соціологічні методи (анкетування, 

інтерв’ювання) – з метою вивчення думок різних респондентів щодо 

проблемних питань кримінального переслідування у судових стадіях 

кримінального провадження (розділи 2-3). 

Емпіричну базу дослідження становлять систематизовані дані 

статистичної звітності за 2016-2020 роки; 85 судових рішень (ухвал); зведені 

дані опитування  210 працівників прокуратури в Одеській, Миколаївській, 

Херсонській, Рівненській, Вінницькій та Волинській областях, які за 
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функціональним розподілом у межах своїх прокуратур здійснюють 

кримінальне переслідування у судових стадіях кримінального провадження. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження 

полягає в тому, що воно є одним із перших в Україні комплексним 

міждисциплінарним дослідженням організації і тактики кримінального 

переслідування у судових стадіях кримінального провадження. 

У межах здійсненого дослідження одержано результати, які мають 

наукову новизну:  

уперше:   

сформульовано визначення криміналістичного забезпечення 

кримінального переслідування у судових стадіях кримінального провадження, 

під яким пропонується розуміти розроблену на основі криміналістичних 

знань, цілісну систему організаційних заходів та тактичних прийомів, які 

використовуються прокурором під час підтримання державного 

обвинувачення в суді першої інстанції та під час подальшого перегляду 

судових рішень (апеляційного/касаційного оскарження), а також 

обґрунтовано, що структурними елементами організаційного блоку діяльності 

прокурора із здійснення кримінального переслідування є: а) підготовка 

прокурора до кримінального переслідування; б) інформаційно-аналітичне 

забезпечення кримінального переслідування; в) взаємодія сторони 

обвинувачення під час кримінального переслідування;  

у межах дослідження взаємодії запропоновано такі моделі організації 

підготовки групи прокурорів до здійснення кримінального переслідування: 

«за обвинуваченими» та «за джерелами доказів» із виокремленням у їх межах 

підгруп та основних напрямів роботи прокурора у межах кожної моделі; 

виокремлено чинники, які зумовлюють необхідність взаємодії прокурора 

з оперативними підрозділами у судових стадіях кримінального провадження, 

а також виокремлено та охарактеризовано такі організаційно-тактичні форми 

взаємодії: а) проведення координаційних оперативних нарад; б) організація 

оперативного контролю за учасниками кримінального провадження; 



 22 

сформульовано визначення інформаційно-аналітичного забезпечення 

кримінального переслідування у судових стадіях кримінального провадження, 

під яким пропонується розуміти діяльність суб’єктів, які здійснюють 

кримінальне переслідування, спрямовану на формування системи аналітично 

опрацьованих даних щодо учасників кримінального провадження та обставин 

вчиненого кримінального правопорушення із метою обрання прокурором 

оптимальної організаційно-тактичної моделі підтримання державного 

обвинувачення; 

виокремлено та охарактеризовано типові несприятливі судові ситуації, 

які формуються під час підготовчого провадження: по-перше, це задоволення 

судом клопотання обвинуваченого чи його захисника щодо зміни запобіжного 

заходу із тримання під вартою на будь-який інший запобіжний захід не 

пов’язаний з ізоляцією обвинуваченого; по-друге, це повернення 

обвинувального акта прокурору із визначенням типового алгоритму дій 

прокурора залежно від підстави повернення обвинувального акта, а також 

запропоновано алгоритми вирішення завдань, які виникають у таких 

ситуаціях; по-третє, це відмова суду у затвердженні угоди між прокурором 

та обвинуваченим;     

вдосконалено: 

теоретико-прикладні положення щодо тактики кримінального 

переслідування під час судового розгляду у частині: конкретизації тактичних 

прийомів представлення доказів обвинувачення; систематизації тактичних 

прийомів проведення допитів учасників кримінального провадження; 

конкретизації тактичних прийомів, спрямованих на подолання протидії 

діяльності прокурора зі здійснення кримінального переслідування; 

теоретичні положення щодо сутності кримінального переслідування, 

здійснюваного прокурором у судових стадіях кримінального провадження 

крізь призму функції кримінального переслідування, а також розроблення 

визначення кримінальної процесуальної функції на основі 

міждисциплінарного підходу;     
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набули подальшого розвитку:  

узагальнення щодо стану наукової розробленості проблеми організації і 

тактики кримінального переслідування у судових стадіях кримінального 

провадження, зокрема систематизовано та класифіковано на групи теоретичні 

напрацювання, які є основою для формування організаційно-тактичної моделі 

кримінального переслідування у судових стадіях кримінального провадження; 

положення щодо систематизації правового регулювання кримінального 

переслідування у судових стадіях кримінального провадження та пропозиції з 

оптимізації кримінального процесуального регулювання такої діяльності.    

Практичне значення одержаних результатів. Основні положення, 

висновки та пропозиції, сформульовані у дисертації використовуються у:  

науково-дослідній сфері – як основа для подальших наукових розробок 

положень щодо організації і тактики обвинувальної діяльності прокурора у 

судових стадіях кримінального провадження;  

правозастосовній діяльності – для організаційного, методичного, 

інформаційного забезпечення роботи органів прокуратури щодо здійснення 

кримінального переслідування;  

освітньому процесі – під час викладання навчальних дисциплін 

«Криміналістика», «Методика і тактика розслідування злочинів» у вищих 

навчальних закладах, а також підготовці підручників, навчальних посібників, 

практикумів із зазначених дисциплін (акти впровадження у навчальний процес 

Національного університету «Одеська юридична академія» від 9 грудня 

2020 р., Одеського державного університету внутрішніх справ від 15 грудня 

2020 р.).  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

обговорювалися на засіданнях кафедри кримінального процесу Одеського 

державного університету внутрішніх справ та доповідалися на: міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасний стан і перспективи розвитку 

держави і права» (14-15 червня 2019 р., м. Львів); міжнародній науково-

практичній конференції «Теоретичні та практичні проблеми правового 
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регулювання суспільних відносин» (17-18 січня 2020 р., м. Харків); 

міжнародній науково-практичній конференції «Право як ефективний 

регулятор» (14-15 лютого 2020 р., м. Львів).  

Публікації. Основні положення та висновки, що сформульовані у 

дисертації, відображено у восьми наукових публікаціях, з яких три статті – у 

виданнях, що включені МОН України до переліку наукових фахових видань з 

юридичних наук, дві – у зарубіжному юридичному виданні, три – у збірниках 

тез наукових доповідей, що оприлюдненні на міжнародних науково-

практичних конференціях.    

Структура дисертації. Робота складається з переліку умовних позначень, 

вступу, трьох розділів, які містять вісім підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел (251 найменування) та додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 232 сторінки, з яких основного тексту 185 сторінок, та  

чотирьох додатків.   
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПЕРЕСЛІДУВАННЯ У СУДОВИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ 

 

1.1. Сучасний стан наукових досліджень кримінального 

переслідування у судових стадіях кримінального провадження  

 

Початок будь-якого наукового пошуку ставить перед дослідником 

відповідну систему завдань, одним із яких є правильний вибір методології та 

алгоритму проведення власного наукового дослідження. Безумовно, що у 

сфері гуманітарних наук, жодна наукова проблема не існує у площині повної 

ентропії, оскільки тією чи іншою мірою вона аналізувалася науковцями і, 

власне, була сформульована як відповідна наукова проблема. Саме тому, 

закономірним є початок наукового пошуку із систематизації та аналізу 

наявних наукових робіт щодо конкретної проблеми, що вирішує такі основні 

завдання: а) забезпечує конкретизацію предметного поля дослідження; 

б) формулює уявлення щодо реального стану наукового дослідження 

проблеми; в) забезпечує виокремлення спектру проблемних питань, які 

потребують власного наукового аналізу.  

Не є виключенням із цього правила і проблематика криміналістичного 

забезпечення кримінального переслідування у судових стадіях кримінального 

провадження, головним суб’єктом якого є прокурор.  Більше того, особливу 

увагу необхідно звернути на міждисциплінарний характер цієї проблеми, 

дослідження якої потребує аналізу наукового доробку вчених як у галузі 

криміналістики, так і кримінального процесуального права.  

Діяльність органів прокуратури завжди привертала на себе увагу з боку 

науковців, що зумовлюється насамперед тим, що прокуратура займає одну з 

найважливіших ланок в правоохоронній системі нашої держави. Роль та 

значення зазначеного органу важко переоцінити, як зазначається у доктрині, 

прокуратура у сучасних умовах виступає як один з найважливіших гарантів 
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забезпечення як правопорядку в цілому, так і захисту прав і свобод людини 

[61, С. 160], вона належить до тих державних інституцій, для яких захист прав 

людини є визначальним завданням [148]. 

Дослідженню функції підтримання державного обвинувачення 

присвятила у різні часи свої праці велика кількість вітчизняних та закордонних 

вчених, зокрема, неабияке значення в розробці згаданої тематики мають праці 

С.А. Альперта [5; 6], В.П. Бож’єва [172], Д.В. Борзих [21], Ю.М. Грошевого 

[104], В.С. Зеленецького [65], О.В. Капліної [104], Р.М. Крикливого [96], 

Ю.Л. Крючка [107], Д.Є. Мартиненка [139], С.І. Перепелиці [156; 157], 

М.М. Полянського [165], І.В. Рогатюка [187], М.М. Розіна [188], В.О. Середи 

[192], Г.П. Середи [193], Ж.О. Сульженко [207], Ю.О. Фідрі [223], О.Г. Шило 

[104], М.Л.  Шифмана [234], Н.І. Щегель [238], О.Г. Яновської [250] та 

багатьох інших науковців.  

Проте не всі аспекти підтримання державного обвинувачення як 

складової функції кримінального переслідування було досліджено повною 

мірою, насамперед це відбувається через те, що згадані дослідження 

проводилися вченими у різний період становлення та розвитку української 

держави, що супроводжувалось перманентним внесенням змін до 

законодавства та структурно-функціональною перебудовою правоохоронних 

органів і, тому, питання щодо реалізації та здійснення згаданої функції не 

втрачає своєї актуальності. 

З прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу України 

дослідженню окремих питань забезпечення та реалізації функції 

обвинувачення присвятили свої роботи М.В. Азарова [1], Ю.П. Аленін [4], 

О.А. Банчук [122], І.В. Гловюк [32; 33; 34], В.О. Гринюк [46], 

В.В. Долежан [51], В.В. Колодчин [83], М.В. Косюта [95], М.Й. Курочка [110], 

Л.А. Легеза [117], Л.М. Лобойко [121; 122], Т.О. Лоскутов [127], 

С.М. Меркулов [142], Д.П. Орлик [152], С.І. Перепелиця [156], 

Д.О. Пилипенко [159], Д.П. Письменний [160], М.А. Погорецький [164], 

Ю.Є. Полянський [166], Д.Л. Савенко [190], А.С. Сизоненко [195], 
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М.П. Тахтаров [209], О.М. Толочко [211], Л.Д. Удалова [219], І.І. Шульган 

[236; 237], В.М. Юрчишин [240] та інші науковці. 

Зважаючи на особливості предмету нашого дослідження, його 

міждисциплінарний характер та актуванні основної уваги на організаційно-

тактичних положеннях здійснення кримінального переслідування у судових 

стадіях кримінального провадження, слушно звернути увагу й на наукові 

роботи, у яких проведено аналіз категорії «криміналістичне забезпечення». 

Принагідно наголосити, що у межах криміналістики категорія 

«криміналістичне забезпечення», як правило, використовується у контексті 

розслідування злочинів. Так, вивченням питання криміналістичного 

забезпечення розслідування злочинів займалися: в розрізі розгляду питання 

інформаційного забезпечення: К.І. Бєляков [14], В.В. Бірюков [18], 

В.І. Галаган [30], І.О. Ієрусалимов [67], Є.Д. Лук’янчиков [131], 

Ю.В. Попов [169], Д.І. Сулейманов [206]; тактико-криміналістичного 

забезпечення: І.В. Тішутіна [40], В.Ю. Сокол [200]; науково-методичного 

забезпечення:  В.К. Лисиченко [12], І.В. Гора [39]; техніко-криміналістичного 

забезпечення: В.О. Волинський [29], В.Г. Гончаренко [38], 

Ю.П. Приходько [173] та інші вчені. 

Необхідно відзначити, що останніми роками відбуваються жваві наукові 

дискусії щодо розширення предмету криміналістичної науки, який у 

традиційному розміні включає два структурні елементи: злочинну діяльність 

та діяльність із розслідування злочинів. Водночас, як відзначає В.А. Журавель, 

із розширенням сфери криміналістичних досліджень і їх поширенням на 

судову стадію кримінального процесу, від науковців лунають пропозиції щодо 

зміни уявлень про об’єкт пізнання криміналістики. На думку деяких із них, він 

на цей час не обмежується лише досудовим розслідуванням, а й має включати 

і діяльність з судового розгляду кримінальної справи і таких її аспектів, як 

підтримання державного обвинувачення та здійснення професійного захисту 

[60]. У контексті реалізації такої тенденції окремі аспекти криміналістичного 

забезпечення прокурорської діяльності стали предметом дослідження 
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В.Н. Ісаєнка [68], І.Л. Кисленко [75], І.І. Когутича [78], В.Л. Кудрявцева [108], 

Л.А. Хруслової [224] та інших вчених.  

Насамперед потрібно розпочати з напрацювань науковців щодо 

розуміння безпосередньо функції обвинувачення, підтримуваної прокурором. 

Варто наголосити, що сам термін «обвинувачення» мав різні значення, інколи 

навіть діаметрально протилежні, це зокрема сталося через те, що з розвитком 

державності змінювалося і ставлення до реалізації цієї функції. 

Слід зазначити, що наприкінці ХІХ – початку ХХ століття в науці 

кримінального процесу взагалі не виокремлювали функції [46, С.14]. 

Н.В. Малярчук зазначає, що переважна частина вчених розуміла у той час 

обвинувачення як кримінальний позов [138, С. 90]. М.М. Полянський визнавав 

у 1927 році обвинувачення кримінальним позовом та зазначав, що це «двигун 

процесу» та «суб’єктивне твердження винності особи в злочині, який їй 

приписується». Момент виникнення обвинувачення ним пов’язувався з 

обвинувальним висновком, а також ним було розмежовано поняття 

«кримінального позову в широкому, матеріальному і формальному сенсі» [46, 

С. 14]. Ця ідея в подальшому набула свого розвитку та отримала підтримку й 

інших науковців. Тобто можна констатувати, що у той період ні доктрина 

кримінального процесу, ні законодавець не робив чіткого виокремлення не 

лише функції обвинувачення від суміжних функцій, а й не виокремлював 

функції кримінального процесу як такі. 

Згодом погляди теоретиків і практиків з цього питання змінилися – 

функція обвинувачення починає набувати розвитку, зокрема виникає 

розуміння того, що кожна з гілок влади має свої унікальні функції та 

призначення, виокремлення яких надасть змогу удосконалити механізм 

реалізації повноважень кожного окремо взятого органу. Зокрема, 

підтвердженням цієї тези може слугувати думка А.П. Лобанова, щодо того, що 

висловлена дореволюційними юристами ідея змагального процесу, що 

припускає існування трьох основних процесуальних функцій та їх розподіл 

між конкретними учасниками кримінального процесу, була підтримана [120]. 
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За часів, коли територія сучасної України перебувала у складі 

Радянського Союзу, вагоме дослідження функції обвинувачення у 

кримінальному процесі було здійснено С.А. Альпертом, який зазначав, що в 

радянському кримінальному процесі на здійснення обвинувачення 

уповноважені лише певні органи і посадові особи, які ведуть кримінальний 

процес (чи беруть участь у ньому) і які мають право визнати обвинувачення 

неспроможним або навіть відмовитися від нього, якщо є для того законні 

підстави. Поза кримінальним судочинством або з боку осіб, які не є суб’єктами 

кримінально-процесуальної діяльності, обвинувачення не допустимо. 

Обвинувачення здійснюється щодо конкретної особи, офіційно поставленої в 

положення кримінальної відповідальності, зважаючи встановлення в його діях 

ознак складу злочину [5, С. 25]. Проте в доктрині ще існувала думка щодо того, 

що обвинувачення не існує окремо як специфічна кримінально-процесуальна 

функція, що здійснюється спеціально уповноваженими суб’єктами, а є тим 

самим, що й кримінальне переслідування [док. див.: 115, С. 25]. 

З проголошенням Україною незалежності та прийняттям у 1996 році 

Конституції України виникла нагальна потреба для реформування всієї 

правової системи в цілому, виключенням з цього не стало й кримінальне 

процесуальне законодавство.  

На думку Ю.Л. Крючко, після прийняття Конституції України спір щодо 

процесуального становища прокурора в суді як органу нагляду за 

додержанням законів утратив свою актуальність, оскільки Основний закон 

визначив діяльність прокурора в судовому розгляді кримінальних справ як 

підтримання державного обвинувачення та закріпив принцип змагальності 

сторін [107, С. 20]. 

Продовжуючи, на нашу думку, слушно здійснити детальніший аналіз 

наукових робіт, у яких проаналізовано організаційно-тактичні особливості 

реалізації обвинувальної функції прокурора у судових стадіях кримінального 

провадження. 
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Так, слушно звернути увагу на дисертацію Р.М. Крикливого на тему 

«Підтримання державного обвинувачення у справах про шахрайство». Роботу 

присвячено проблемам підтримання державного обвинувачення у справах про 

шахрайство, під час дослідження було розглянуто сутність підтримання 

державного обвинувачення в умовах змагальності сторін у кримінальному 

процесі, правовий статус прокурора як суб’єкта державного обвинувачення. 

Автором висвітлюються методичні і тактичні проблеми підготовки прокурора 

до підтримання державного обвинувачення у справах цієї категорії, 

розкривається характер проблем, що виникають перед прокурором як 

державним обвинувачем на різних етапах судового розгляду: у попередньому 

розгляді, підготовчій частині судового розгляду, судовому слідстві, дебатах 

сторін, сформульовано пропозиції із застосування ним відповідних 

методичних і тактичних прийомів [97]. 

Варто відмітити роботу Ю.О. Фідрі на тему «Діяльність прокурора в 

контрольних стадіях кримінального процесу». Зазначена дисертація є 

комплексним науковим дослідженням проблем судочинства і діяльності 

прокуратури у контрольних стадіях кримінального процесу. У дисертації 

досліджено еволюцію, сучасний стан і перспективи розвитку в Україні 

контрольних стадій кримінального процесу; визначено особливості правового 

статусу прокурора як учасника перегляду судових рішень у кримінальних 

справах загалом і по окремих контрольних стадіях судочинства; розглянуто і 

проаналізовано практику участі прокурора в апеляційному, касаційному та 

виключному провадженні на основі матеріалів кримінальних справ і судових 

рішень [223].  

Також потребує уваги дослідження В.О. Середи на тему «Проблеми 

підвищення ефективності діяльності прокурора з підтримання державного 

обвинувачення в суді» автором досліджено провідні напрямки підвищення 

ефективності підтримання прокурором державного обвинувачення на основі 

міжнародно-правових рекомендацій, розкрито зміст конституційної функції 

прокуратури з підтримання державного обвинувачення в суді шляхом 



 31 

відображення двох її складових: а) власне підтримання державного 

обвинувачення в суді; б) сприяння суду в забезпеченні законності під час 

відправлення правосуддя у кримінальних справах [192]. 

Заслуговує на увагу також дисертація Ж.О. Сульженко на тему 

«Проблемы участия прокурора в судебном разбирательстве по уголовным 

делам», у якій досліджено діяльність прокурора в розрізі забезпечення 

верховенства закону в цілому та боротьби зі злочинністю як найбільш тяжким 

проявом порушення закону, визначено правову природу публічного 

кримінального позову, який розглянуто як процесуальну форму реалізації 

функцій прокурора і суді першої інстанції, зокрема зазначено, що 

кримінальний позов – це звернена до суду вимога, що виходить від держави, 

про визнання певної особи винної у скоєнні злочину та застосування до неї 

покарання, тобто, по суті, у сучасному розумінні це є обвинувальним 

актом [207]. 

Продовжуючи звернімо увагу на дисертаційне дослідження 

В.М. Юрчишина на тему «Проблеми державного та приватного 

обвинувачення в судах України». Роботу присвячено дослідженню правових 

проблем інституту підтримання державного та приватного обвинувачення в 

кримінальному процесі України. Дисертантом розкривається поняття, 

значення і система видів обвинувачення та їх співвідношення, історія їх 

зародження, розвитку, показано динаміку формування публічного та 

приватного обвинувачення та значення їх парадигми в кримінальному процесі 

України, наведено систему суб’єктів підтримання обвинувачення, розкрито їх 

процесуальний статус, зосереджено увагу на підготовці прокурора до участі в 

судовому провадженні і особливо до судових дебатів, розкрито сутність, 

значення та наслідки зміни та відмови прокурора від обвинувачення. Так як 

згадане дисертаційне дослідження було проведено до набрання чинності 

нового КПК України, автором зазначається, що  в новому КПК доцільно 

передбачити «момент», коли прокурор може відмовитися від обвинувачення. 

У разі відмови прокурора від обвинувачення зобов’язати суд постановити 
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виправдувальний вирок, а не закривати кримінальну справу, з цією точкою 

зору не можна погодитися, бо такими діями суд позбавить потерпілого права 

на захист, передбаченого Конституцією України [241]. 

 І.В. Рогатюк у своїй дисертації на тему «Формування функції 

обвинувачення та її реалізація у кримінальному процесі» обґрунтував 

теоретичні та правові основи обвинувачення у кримінальному процесі, надав 

визначення основного понятійного апарату дослідження: «кримінально-

процесуальні функції», «функція обвинувачення», «реалізація функції 

обвинувачення». Автором визначено сутність обвинувачення, яка полягає у 

твердженні уповноважених на те органів, що ця особа: вчинила умисно або з 

необережності передбачене законом суспільно небезпечне діяння; винувата у 

його вчиненні; притягненні у зв’язку з цим цієї особи до кримінальної 

відповідальності; вимозі віддання її до суду, засудження і застосування міри 

кримінального покарання або інших мір впливу. Завдяки моніторингу 

динамічного розвитку обвинувачення в історії, дисертантом доведено 

неможливість існування судочинства без функції обвинувачення, чітко 

визначено коло суб’єктів, які здійснюють, а саме формулюють, змінюють, 

доповнюють та закривають обвинувачення. Водночас автором 

обґрунтовується доцільність розуміння обвинувачення як кримінального 

позову у судочинстві, це положення аргументується механізмом реалізації 

приватного обвинувачення, наголошується на першочерговому дотриманні 

загальноправового принципу презумпції невинуватості суб’єктами 

обвинувачення під час здійснення обвинувальної діяльності, визначено 

наслідки необґрунтованого обвинувачення та форми і способи відшкодування 

шкоди, завданої особі суб’єктами обвинувачення [187]. 

Не викликає жодних сумнівів те, що вченими було виконано велику та 

кропітку роботу щодо вивчення питання розвитку та значення функції 

обвинувачення, проте не менш важливим є той факт, що до 2012 року 

кримінальне судочинство в Україні все ще здійснювалося за Кримінально-

процесуальним кодексом України 1960 року і зазначені дослідження було 
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проведено до набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом 

України 2012 року, який встановив багато нововведень, закріпивши політику, 

спрямовану на євроінтеграцію, що значною мірою змінило повноваження та 

покладені на органи прокуратури функції. 

Після прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України 

почалася нова хвиля обговорень та дослідження обвинувальної діяльності 

прокурора, зокрема, важливе значення має погляд В.М. Юрчишина, який 

наголошує, щодо помилкового викладу у новому законодавстві поняття 

обвинувачення. Так, вчений вказує, що використання терміну 

«обвинувачення» в Кримінальному процесуальному кодексі України у двох 

значеннях: для визначення основоположної (загальнопроцесуальної) функції 

обвинувачення та для характеристики обвинувальної діяльності прокурора на 

стадії досудового провадження – не відповідає теорії кримінального процесу 

й ускладнює проблему розуміння сутності цього поняття. Вчений пропонує 

першу частину прокурорської діяльності, що спрямована на забезпечення 

матеріально-правових підстав обвинувачення, тобто підготовку та 

затвердження обвинувального акта на стадії досудового провадження, 

визначити як підготовку кримінального позову. Другу ж частину 

прокурорської діяльності, спрямовану на забезпечення процесуальних підстав 

обвинувачення – доведення перед судом обвинувачення з метою забезпечення 

кримінальної відповідальності особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення, визначати як підтримання державного обвинувачення в суді. 

Такий підхід включив би використання терміна «обвинувачення» в тексті 

одного закону в різних значеннях [240]. 

Дослідженням функції обвинувачення займався також у своєму 

дисертаційному дослідженні на тему «Функціональна структура кримінальної 

процесуальної діяльності прокурора у досудовому провадженні» 

А.Ю. Гнатюк. Автор визначає функцію обвинувачення як основну 

кримінальну процесуальну функцію прокурора. Він ототожнює 
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обвинувачення з кримінальним переслідуванням та вказує, що кримінальне 

обвинувачення за чинним КПК України може висувається у разі: 

- фактичного затримання особи, яку підозрюють у вчиненні злочину; 

- повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення; 

- обрання запобіжного заходу щодо підозрюваного [37], проте не можна 

повністю погодитися з цією точкою зору.   

Одним з найбільш вагомих досліджень функції обвинувачення є 

дисертаційне дослідження І.В. Гловюк на тему «Кримінально-процесуальні 

функції: теоретико-методологічні засади і практика реалізації». Авторка 

стверджує, що діяльність, яка спрямована на викриття особи у вчиненні 

злочину та забезпечення її кримінальної відповідальності, слід називати 

«кримінальним переслідуванням». І.В. Гловюк зазначає, що обвинувачення є 

формою та етапом такої кримінальної функції як кримінальне переслідування, 

тому це не є окремою кримінально-процесуальною функцією [33]. 

Є підстави стверджувати, що дослідження функції обвинувачення у 

кримінальному процесі, а відповідно і криміналістичного забезпечення 

обвинувальної діяльності прокурора, пройшли декілька етапів. Перший етап 

припадає на кінець ХІХ – початок ХХ століття, коли функція обвинувачення 

ґрунтовно не досліджувалася, адже обвинувачення розглядалося як діяльність 

державних уповноважених суб’єктів. Другий етап припадає на середину та 

другу половину ХХ століття і характеризується появою наукових досліджень 

категорії «кримінально-процесуальна функція», коли з’явилися дискусії щодо 

виділення трьох функцій: обвинувачення, захисту та правосуддя. Третій етап 

припадає на розвиток української державності з 1991 року, на якому функція 

обвинувачення розглядається як самостійна кримінальна процесуальна 

функція та як частина функції кримінального переслідування. Четвертий етап 

пов’язаний з реформуванням кримінального процесу України та прийняттям 

Кримінального процесуального кодексу України, в якому на нормативному 

рівні дано визначення поняття «обвинувачення» та «державне обвинувачення» 
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з урахуванням матеріально-правового та процесуального змісту функції 

обвинувачення [46, С. 27]. 

У контексті того, що законодавець всіляко  намагається прирівняти 

стандарти українського кримінального судочинства до міжнародних зразків, 

не можна не відмітити дослідження С.М. Меркулова. Науковець виділяє 

матеріальну та процесуальну сторони обвинувачення. Матеріальну сторону 

обвинувачення, на його думку, становить твердження про вчинення певною 

особою діяння, забороненого кримінальним законом. Під процесуальною 

складовою обвинувачення розуміється сукупність процесуальних дій, 

спрямованих на викриття конкретної особи у вчиненні злочину. Крім того, 

автором було проведено порівняльний аналіз термінів «підтримання 

обвинувачення» та «реалізації обвинувачення», зокрема реалізацію 

обвинувачення ним було визначено як процесуальну діяльність суб’єктів 

обвинувачення, спрямовану на висунення обвинувачення, його підтримання, а 

у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України – 

на зміну обвинувачення або відмову від нього. Водночас вченим 

запропоновано виокремлення таких етапів реалізації обвинувачення: 

висунення обвинувачення; підтримання обвинувачення; зміна обвинувачення; 

відмова від обвинувачення [143]. 

Слід звернути також увагу на дисертаційне дослідження М.П. Тахтарова 

на тему «Прокурор у підготовчому судовому провадженні», де було 

досліджено участь прокурора у підготовчому проваджені, обґрунтовано, що 

диференціація процесуальної форми підготовчого провадження обумовлює 

особливості правового статусу його учасників, зокрема, прокурора як суб’єкта 

сторони обвинувачення, який ініціює судове провадження шляхом скерування 

до суду підсумкового процесуального рішення, що ухвалено в результаті 

проведеного досудового розслідування; обґрунтовано необхідність 

нормативного закріплення обов’язку прокурора надати оцінку досудовій 

доповіді під час судових дебатів [209]. 
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У контексті функціональної спрямованості діяльності прокурора слушно 

звернути увагу й на наукову працю Д.П. Письменного, який визначив функцію 

обвинувачення як засновану на законі процесуальну діяльність відповідних 

суб’єктів, яка спрямована на встановлення наявності достатніх доказів для 

підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, формулюванні 

обвинувачення в обвинувальному акті під час досудового розслідування і 

підтримання державного обвинувачення в суді [160, С. 356-357]. Тобто вже 

виникає розуміння того, що функція обвинувачення не лише існує як 

самостійна, а й існує під час досудового розслідування, так і під час судових 

стадій кримінального процесу. 

У дисертаційному дослідженні В.В. Колодчина  на тему «Повноваження 

прокурора в судовому провадженні у першій інстанції» досліджено теоретичні 

та практичні аспекти нормативної регламентації повноважень прокурора в 

судовому провадженні у першій інстанції, охарактеризовано підходи щодо 

розуміння правового статусу прокурора в кримінальному процесі та 

встановлено зумовленість особливостей статусу прокурора специфікою стадій 

кримінального провадження та проаналізовано міжнародні стандарти участі 

прокурора у кримінальному провадженні, виявлено ступінь їх втілення в 

чинне кримінальне процесуальне законодавство України [83].  

Як теоретична основа власного наукового пошуку потребують аналізу й 

окремі дисертаційні дослідження загальнотеоретичного спрямування. Так, 

Д.Л. Савенко, своє дисертаційне дослідження на тему «Верховенство права і 

законність в організації та діяльності прокуратури України: 

загальнотеоретичне дослідження» присвятив загальнотеоретичному 

дослідженню верховенства права і законності в організації та діяльності 

прокуратури України як інституту сучасної Української держави. 

Верховенство права визначив як одну з найскладніших і найбільш 

неоднозначних ідей сучасної правової думки, такий його статус пов'язав, у 

першу чергу, з тим, що вона постає як різноманітна, надзвичайно комплексна 

і багаторівнева теоретична і філософсько-правова конструкція, яка є не тільки 
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засобом розуміння права і держави, але і реальним дієвим механізмом 

забезпечення правопорядку. Автор охарактеризував принцип законності як 

єдиний критерій оцінки дій піднаглядних суб'єктів з позиції відповідності чи 

невідповідності правовим розпорядженням, здійснив аналіз функцій та 

завдань прокуратури за роки незалежності України, що зазнали суттєвих змін, 

спрямованих на трансформацію вітчизняної моделі прокуратури, розвиток її 

правозахисного потенціалу у сфері охорони прав і свобод людини й посилення 

позицій у системі забезпечення національної безпеки [190]. 

Слід звернути увагу на дисертацію І.І. Шульган  на тему «Прокурор в 

кримінальному процесі». Авторкою було удосконалено дефініції правових 

категорій: «функції прокурора», «повноваження прокурора», функції 

прокурора визначено як основні напрями реалізації покладених на прокурора 

обов’язків у досягненні цілей певного етапу кримінального процесу. У 

дисертації Шульган І.І. викладено теоретичні положення та науково 

обґрунтовано рекомендації щодо діяльності прокурора в кримінальному 

процесі. Проаналізовано поняття та види функцій, повноваження прокурора в 

кримінальному процесі, розглянуто особливості юридичної відповідальності 

за порушення норм кримінального процесуального законодавства [237]. 

Не можна не відмітити монографічне дослідження В.О. Гринюка на тему 

«Функція обвинувачення в кримінальному провадженні України: теорія і 

практика». Автором на основі Кримінального процесуального кодексу 

України 2012 року, виходячи зі змішаної форми кримінального провадження з 

урахуванням принципу змагальності сторін, було розроблено нову авторську 

концепцію функції обвинувачення в кримінальному процесі, було досліджено 

поняття та зміст категорії «функція обвинувачення» у кримінальній 

процесуальній доктрині, суб’єкти обвинувачення та види реалізації ними 

функції обвинувачення, предмет і зміст обвинувачення. Водночас було 

охарактеризовано порядок формування обвинувачення на стадії досудового 

розслідування, повідомлення про підозру (первинне обвинувачення), 

обвинувальний акт (остаточне обвинувачення), досліджено порядок 
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підтримання публічного обвинувачення під час підготовчого провадження та 

судового розгляду, зокрема в особливих порядках кримінального 

провадження [46]. 

Варто згадати також роботу Т.О. Лоскутова, який зазначає, що 

призначення обвинувачення у кримінальному процесі дістає вияв через 

виконання наступних функцій: 

- забезпечення реалізації генеральної функції кримінального процесу (усі 

органи, які ведуть процес, покликані вести боротьбу зі злочинністю з метою її 

ліквідації. Зазначене обумовлює загальне призначення всіх органів в єдину 

спрямованість їх спільної діяльності, тобто процесуальну функцію); 

- проміжна констатація наявності кримінально-правового відношення між 

державою і особою, яка вчинила злочин (кримінальне правопорушення); 

- визначення пізнавального напрямку кримінальної процесуальної 

діяльності органів досудового розслідування; 

- забезпечення виховного і запобіжного впливу держави на суспільство; 

- забезпечення руху кримінального процесу; 

- забезпечення реалізації принципу змагальності на досудовому 

провадженні [127]. 

Дослідженням повноважень прокурора у кримінальному провадженні у 

формі приватного обвинувачення на рівні дисертаційного дослідження 

займалася М.В. Азарова, зокрема авторкою було розглянуто питання 

виникнення та подальшого становлення правового статусу прокурора у 

кримінальних провадженнях у формі приватного обвинувачення. Дослідниця 

зазначає, що прокурор у кримінальних провадженнях у формі приватного 

обвинувачення здійснює процесуальні повноваження виключно в межах 

реалізації конституційних функцій: 1) підтримання державного 

обвинувачення в суді; 2) нагляд за додержанням законів органами, які 

проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство. 

Дисертантка обстоює позицію, що реалізація прокурором вказаних 

процесуальних функцій у кримінальних провадженнях у формі приватного 
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обвинувачення неодмінно відбувається у межах реалізації засади публічності 

кримінального процесу. Проте, на думку авторки, з метою уникнення 

негативного явища у кримінальному процесі у вигляді гіпертрофування 

публічного інтересу обґрунтовується доцільність забезпечення реалізації 

прокурором процесуального принципу диспозитивності в кримінальних 

провадженнях у формі приватного обвинувачення. Вказане має відбуватись у 

вигляді процесуального залучення прокурором потерпілої особи до реалізації 

функції обвинувачення у вказаній категорії кримінальних проваджень у якості 

співобвинувача. Дисертантка переконана, що ключові процесуальні 

особливості повноважень прокурора в кримінальному провадженні у формі 

приватного обвинувачення полягають в регламентованій кримінальним 

процесуальним законом діяльності останнього із формування, формулювання 

обвинувальної тези та її висування у встановленому законом порядку, а також 

доведення обґрунтованості цієї тези у суді з метою відновлення інтересів 

суспільства та особистих прав фізичних, а також юридичних осіб, які 

постраждали внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також 

забезпечення участі потерпілого та його представника у здійснення 

обвинувального процесу в кримінальному провадженні [1]. 

Слушно також відзначити дисертаційне дослідження Л.А. Легези на тему 

«Процесуальні та тактичні питання підтримання державного обвинувачення у 

справах про хабарництво». Авторкою було визначено момент трансформації 

функції нагляду за додержанням законів під час проведення досудового 

розслідування у формі процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням в функцію державного обвинувачення, визначено етапи 

формування і формулювання державного обвинувачення: попередня, 

проміжна, остаточна та факультативна правові кваліфікації кримінального 

правопорушення. Водночас дисертанткою було визначено заключний етап 

вивчення матеріалів справи – етап прогнозування ситуації у судовому розгляді 

і попередження протидії у кримінальних провадженнях про хабарництво, його 

сутність і значення для підготовки прокурора до участі в судовому 
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провадженні. Авторкою було запропоновано типову тактику підготовки до 

підтримання державного обвинувачення залежно від тактики захисту у 

кримінальних провадженнях про хабарництво за такою схемою: аргументи і 

дії сторони захисту – аргументи і дії сторони обвинувачення – пропозиції щодо 

дій державного обвинувача, що дозволить прокурору тактично правильно і 

оперативно орієнтуватися в судовому засіданні; також дисертанткою було 

сформульовано особливості тактики допиту обвинуваченого за такими 

етапами: 1) визначення психологічних особливостей особи обвинуваченого; 

2) визначення психічного стану обвинуваченого; 3) визначення ситуації 

допиту; 4) тип темпераменту обвинуваченого; 5) способи психологічного 

самозахисту обвинуваченого; 6) формулювання системи тактичних прийомів, 

виходячи із специфіки кримінального правопорушення [116].  

Важливе значення в розрізі розгляду питання дослідження 

криміналістичного забезпечення обвинувальної діяльності прокурора на 

судових стадіях кримінального провадження мають напрацювання 

В.Н. Ісаєнка , який зазначає у своїх дослідженнях, що криміналістичне 

забезпечення обвинувальної діяльності прокурора відіграє дуже важливу роль, 

бо зрозуміло, що діяльність прокурора – державного обвинувача в судовому 

засіданні не сполучається з використанням ним техніко-криміналістичних 

засобів, як не займаються цим і інші учасники судового розгляду.  Належна 

підготовка в галузі криміналістичної техніки йому необхідна для того, аби 

компетентно оцінювати з точки зору повноти, допустимості та можливості 

використання під час доказування: 1) окремих доказів, які отримано з 

використанням цих засобів; 2) протоколів слідчих дій, хід та результати яких 

зафіксовано за допомогою технічних засобів; 3) висновків експертів та 

спеціалістів та інших матеріалів кримінальної справи; вони оцінюються з 

точки зору перспектив оперування ними державним обвинувачем у ході 

судового розгляду справи. Автор зазначає також, що система методик 

підтримання державного обвинувачення у кримінальних справах може мати 

наступну будову: 
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1) загальна методика, яка містить комплекси організаційних та 

практичних дій прокурора; 

2) базові методики підтримання державного обвинувачення в 

кримінальних справах про злочини окремих категорій; 

3) спеціальні типові методики підтримання державного 

обвинувачення в кримінальних справах про злочини окремих видів та 

різновидів [69, С. 66]. 

У своєму дисертаційному дослідженні на тему «Криминалистические 

основы поддержания государственного обвинения» І. Л. Кисленко  наводить 

структуру тактики підтримання державного обвинувачення, що включає в 

себе наступні елементи: особливості формування обвинувачення на досудовій 

стадії кримінального процесу; особливості підготовки до підтримання 

обвинувачення та його планування; особливості подання та дослідження 

доказової інформації; тактика участі державного обвинувача у судових діях; 

тактика взаємодії державного обвинувача та інших учасників судового 

розгляду [75].  

Також необхідно звернути увагу на наукову роботу В.Л. Кудрявцева, який 

у своїй роботі надає визначення криміналістичному забезпеченню 

підтримання державного обвинувачення в суді та зазначає, що варто 

враховувати, перш за все, те, що це поняття має міждисциплінарний характер, 

бо його перша частина «криміналістичне забезпечення» має відношення до 

такої науки як криміналістика, а з іншого боку – його друга частина 

«підтримання державного обвинувачення в суді» розробляється в рамках 

прокурорського надзору та кримінального процесу. Автором були визначені 

вимоги, яким повинен відповідати державний обвинувач, це: 1) всебічність, 

яка має на увазі те, що прокурор повинен досліджувати всі версії, які 

виникають під час розгляду справи, а не лише версію/ї обвинувачення, а й 

версію/ї сторони захисту; 2) повнота, яка означає те, що він повинен зібрати та 

дослідити всі докази, що встановлюють як винуватість підсудного, так і ті, що 

констатують відсутність складу злочину, чи які є доказом того, що особа не 
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причетна до вчинення злочину, тобто прокурор повинен використати всі 

передбачені кримінальним процесуальним законом засоби та можливості для 

збирання доказів; 3) об’єктивність означає те, що прокурор повинен однаково 

і лише на основі закону досліджувати докази, які вказують на винуватість 

особи у вчиненні злочину, так і ті, що вказують на його невинуватість. 

Зокрема, науковцем вказується також на труднощі, які постають перед 

прокурором під час реалізації ним функції обвинувачення у судових стадіях 

кримінального процесу [108]. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити такі основні висновки:  

по-перше, у межах кримінального процесуального права обвинувальна 

діяльність прокурора у різних стадіях кримінального провадження ґрунтовно 

досліджена у межах чинності різних КПК України. Водночас вченими-

процесуалістами не досягнуто теоретичного консенсусу щодо сутності 

обвинувальної діяльності прокурора у кримінальному провадженні, зокрема 

можливості аналізу такої діяльності крізь призму функціонального підходу та 

виокремлення підтримання державного обвинувачення як окремої 

кримінальної процесуальної функції; 

по-друге, наявність зв’язків між особливостями кримінального 

процесуального регулювання обвинувальної діяльності прокурора та 

відповідною системою тактичних прийомів та засобів, які використовуються 

під час підтримання державного обвинувачення, значно знижує можливість 

використання як теоретичної основи дослідження цієї проблеми наукових 

праць, які виконанні на основі КПК України 1960 року;  

по-третє, криміналістичне забезпечення кримінального переслідування 

у судових стадіях кримінального провадження недостатньо розробленою 

проблемою, а в умовах чинності КПК України 2012 року взагалі досліджена 

фрагментарно; 

по-четверте, низький рівень інтенсивності наукових досліджень щодо 

організації і тактики кримінального переслідування у судових стадіях 

кримінального провадження зумовлюється традиційно консервативним 
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поглядом вчених-криміналістів на визначення його структурними елементами 

злочинної діяльності та діяльності із розслідування злочинів (слідчої 

діяльності).     

 

1.2. Сутність кримінального переслідування у судових стадіях 

кримінального провадження  

 

Сутність та структура функцій прокурора у судових стадіях 

кримінального провадження уже не перший рік є причиною жвавих дискусій 

на шпальтах наукових видань. Наведене, перш за все, зумовлено 

Конституційною реформою щодо правосуддя, яка відбулася у 2016 році, 

внаслідок чого коло функцій, покладених на органи прокуратури зазнало 

суттєвих змін. Так, у межах цієї реформи законодавцем скасовано такі функції 

органів прокуратури: а) нагляд за додержанням і застосуванням законів; 

б) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням 

законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, їх посадовими і службовими особами; в) нагляд за 

додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, 

а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних із 

обмеженням особистої свободи громадян; г) досудового розслідування.  

Проте відповідно до п. 9 Перехідних положень Конституції України 

прокуратура продовжуватиме виконувати функцію досудового розслідування 

до початку функціонування органів, яким згодом буде передано вказані 

повноваження, а функцію нагляду за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 

громадян, - до набрання чинності законом про створення подвійної системи 

регулярних пенітенціарних інспекцій [90]. 

Дослідження функціональної спрямованості діяльності прокурора у 

судових стадіях кримінального провадження потребує аналізу 
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загальнотеоретичних підходів щодо сутності та змісту кримінальних 

процесуальних функцій та безпосередньо функцій прокурора у кримінальному 

провадженні. Необхідно наголосити, що проблематика кримінальних 

процесуальних функцій після прийняття КПК України 2012 року 

досліджувалася значною кількістю науковців, зокрема й на рівні 

дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 

наук і, тому, ми не претендуємо на всебічний теоретичний аналіз цієї 

проблеми, оскільки це виходить за межі предмета представленого 

дисертаційного дослідження, а акцентуємо увагу лише на основних підходах 

вчених щодо сутності цього питання.    

Так, Ю. М. Грошевий зазначає, що кримінальні процесуальні функції – це 

виражені у законі основні напрями процесуальної діяльності, що 

здійснюються з метою реалізації завдань кримінального провадження 

суб’єктами, уповноваженими на ведення процесу або наділеними правами для 

активної участі у кримінальному провадженні для захисту своїх прав та 

законних інтересів. Він зауважує, що виходячи з цього розуміння суті 

процесуальних функцій, існує три головні функції: обвинувачення, захисту і 

судового розгляду вирішення справи (правосуддя). Основними вони є через 

те, що вони завжди обов’язково виявляються в центральній стадії процесу – 

судовому розгляді, і розрізнення цих функцій визначає загальну побудову 

судового розгляду [104]. Доволі загальне у теоретичному розумінні 

визначення кримінальної процесуальної функції сформульовано 

В.С. Зеленецьким, який зауважує, що кримінально-процесуальні функції – це 

напрямки спрямованої на певний об’єкт одномотивної діяльності, яка 

характеризується особливою морфологічною структурою і здійснюється з 

метою реалізації правових, кримінологічних та виховних завдань 

кримінального процесу, захисту прав і законних інтересів особистості [65, 

С. 9]. 

І.В. Гловюк стверджує, що кримінально-процесуальна функція – це 

обумовлений завданнями кримінального провадження певний самостійний 
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напрямок діяльності суб’єкта (суб’єктів) кримінального провадження, що має 

самостійні завдання, визначає права та обов’язки суб’єкта (суб’єктів)/їх 

компетенцію та реалізується за допомогою кримінально-процесуальних 

засобів у формі, регламентованій кримінальним процесуальним 

законодавством [33, С.367]. 

О.Г. Яновська кримінальну процесуальну функцію визначає як виражені 

в законі основні напрямки процесуальної діяльності, що здійснюється з метою 

реалізації завдань кримінального провадження суб’єктами, уповноваженими 

на ведення процесу або наділення правами для активної участі у справах з 

метою захисту своїх законних прав [250, С. 23]. 

Водночас В.О. Попелюшко зауважує, що процесуальні функції – це 

закріплені в законі основоположні підсистеми види (частини, компоненти, 

напрямки) кримінально-процесуальної діяльності, що здійснюються різними 

за процесуальними об’єктами суб’єктами (групами суб’єктів) процесу з метою 

виконання поставлених перед ними завдань та досягнення визначеним 

законом цілей – як завдань та цілей кримінального судочинства загалом [168, 

С.67]. 

На думку А.М.  Бабошина, кримінальна процесуальна функція – це 

окремий напрямок всієї процесуальної діяльності (обвинувачення, захист, 

судовий розгляд), так і кожного суб’єкта цієї діяльності в різних стадіях 

кримінального провадження (процесу) [9, С.272]. 

Проаналізувавши наявні теоретичні підходи щодо розуміння 

кримінальних процесуальних функцій, ми повністю солідаризуємось із 

теоретико-прикладним підходом запропонованим професором І.В. Гловюк 

щодо сутності цієї категорії. Крім того, не применшуючи значення 

напрацювань дослідників у цьому напрямі, зауважимо, що наявні визначення 

кримінальних процесуальних функцій, у своїй більшості, сформульовані крізь 

призму предмета кримінального процесуального права та не враховують 

організаційно-тактичної складової їх реалізації, що, на нашу думку, є 

предметом криміналістичного дослідження.  
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Зважаючи на викладене, вважаємо за доцільне зробити спробу, 

формулювання визначення кримінальної процесуальної функції, яке матиме 

міждисциплінарний характер та включатиме як кримінальну процесуальну, 

так і організаційно-тактичну сутність цієї категорії. У теоретичному вимірі, 

формування такого визначення виконає функцію інтеграції наукового знання 

та створення комплексної категорії для проведення подальших 

міждисциплінарних досліджень. Отже, у межах застосування 

міждисциплінарного підходу, на нашу думку, можна запропонувати таке 

визначення: кримінальна процесуальна функція – це регламентований 

кримінальним процесуальним законодавством напрям діяльності суб’єкта 

(суб’єктів) кримінального провадження у межах їх прав та обов’язків, який 

характеризується відокремленою системою завдань та організаційно-

тактичних прийомів їх реалізації. 

Продовжуючи слушно звернути детальнішу увагу на функціональній 

спрямованості діяльності прокурора у судових стадіях кримінального 

провадження. Так, відповідно до положень Закону України «Про 

прокуратуру» від 2014 року на прокуратуру не можуть покладатися функції, 

які не передбачено Конституцією України. Отож перелік функцій, який 

зазначається у статті 1311 Конституції України, є вичерпним і не підлягає 

розширеному тлумаченню, ніякий інший нормативно-правовий акт, зокрема, і 

сам Закон України «Про прокуратуру» не може містити інших функцій, що 

покладаються на вказаний орган. Такий підхід законодавця є цілком слушним, 

бо дозволяє чітко окреслити предметну сферу діяльності органів прокуратури 

та визначити функціональне місце в державному механізмі цього органу, 

окреслити сферу впливу та уникнути дублювання функцій з іншими органами 

державної влади, водночас це, з одного боку, гарантує незалежність 

прокуратури, а з іншого – стримує можливості її впливу на суспільні 

відносини у державі [150, С.52]. 

Відповідно до статті 1311 Конституції України на прокуратуру України 

покладено наступні функції: 1) підтримання публічного обвинувачення в суді; 
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2) організація 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 [90]. 

Проте після проведення 2 червня 2016 року Конституційної реформи 

щодо правосуддя (30 вересня 2016 р. набули чинності зміни до Основного 

Закону), що значно звузило функції прокуратури, законодавець прибрав розділ 

VII «Прокуратура», замінивши його статтею 1311, на підґрунті чого у вчених 

виникло багато питань щодо реалізації прокурором обвинувальної діяльності, 

бо одні вважають, що обвинувальна діяльність прокурора існує лише на стадії 

судового розгляду, а саме під час підтримання публічного обвинувачення, а 

інші – що, дана функція починає реалізуватися і під час досудового 

розслідування. 

У контексті цього, з метою системного розуміння функціональної 

спрямованості прокурора у судових стадіях кримінального провадження, 

слушно звернути увагу й на ретроспективу розвитку здійснення прокурором 

обвинувачення. Так, В. Гринюк пропонує виділити наступні періоди розвитку 

функції обвинувачення прокуратури у ХХ–ХХІ століттях: 1) розвиток функції 

обвинувачення в період перебування українських земель у складі Російської 

імперії; 2) розвиток функції обвинувачення в період радянської України; 

3) розвиток функції обвинувачення в період розбудови правової незалежної 

України. У останньому періоді можна виділити два етапи розвитку функції 

обвинувачення: реалізація функції обвинувачення під час дії норм КПК 

України 1960 року; реалізація функції обвинувачення за КПК України 2012 

року. У цей час основними нормативно-правовим актами, що регламентували 

реалізацію функції обвинувачення у вітчизняному кримінальному процесі, 

були Статут кримінального судочинства 1864 року, Кримінально-

процесуальні кодекси УРСР 1922, 1927, 1960 років та Кримінальний 

процесуальний кодекс України 2012 року. Протягом різних історичних 
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періодів здійснювався перехід кримінального процесу від обвинувального 

(розшукового, інквізиційного) до змагального. Обвинувачення поділялось на 

приватне та публічне. Функція обвинувачення здійснювалась як спеціально 

уповноваженими органами, так і потерпілим [43, С. 236]. 

У зв’язку з реформою кримінального процесуального законодавства, 

результатом якої стало прийняття у 2012 році нового Кримінального 

процесуального кодексу України, було дещо переосмислено функцію 

обвинувачення. Як вказує Т. В. Садова, з прийняттям нового КПК України 

було зламано стару обвинувальну систему кримінального судочинства і 

спрямовано його у бік змагальності. Зміни стосувалися практично усіх стадій 

та інститутів кримінального процесу, тих, що гальмували його розвиток і 

сприяли порушенню прав учасників кримінального провадження. Було 

скасовано, зокрема, стадію порушення кримінальної справи, інститут 

повернення кримінальної справи судом на додаткове розслідування. Замість 

них уведено нові демократичні норми [191, С. 104]. 

Як зазначає В. Гринюк, КПК України 2012 року: 1) регламентував низку 

нових понять: а) «сторона кримінального провадження з боку обвинувачення», 

до якої відніс слідчого, керівника органу досудового розслідування, 

прокурора, а також потерпілого, його представника та законного 

представника; б) «державне обвинувачення» як процесуальну діяльність 

прокурора, що полягає у доведенні перед судом обвинувачення з метою 

забезпечення кримінальної відповідальності особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення; в) «обвинувачення» як твердження про вчинення певною 

особою діяння, передбаченого законом України про кримінальну 

відповідальність, висунуте в порядку, встановленому КПК; 2) скасував 

інститут пред’явлення обвинувачення, замінивши його повідомленням про 

підозру; 3) розширив права потерпілого та його представника у здійсненні 

функції обвинувачення [43, С.236]. 
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Новелою чинного законодавства після конституційної реформи у 2016 

році є те, що законодавець замінив функцію «підтримання державного 

обвинувачення в суді» на «підтримання публічного обвинувачення в суді».  

Як слушно зазначає Л.І. Лапкін,  термін «публічне обвинувачення» є 

близьким, однак не тотожним, поняттю «державне обвинувачення». Останнє 

визначалося у п. 3 ст. 3 КПК як «процесуальна діяльність прокурора, що 

полягає у доведенні перед судом обвинувачення з метою забезпечення 

кримінальної відповідальності особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення». Загалом, це визначення залишається справедливим і для 

підтримання публічного обвинувачення. Очевидно, що різниця цих понять 

полягає у визначенні пріоритетності інтересів, на захист яких спрямована 

відповідна обвинувальна діяльність прокурора. Від того, чи будуть це інтереси 

держави, чи суспільства, і залежить розуміння обвинувачення як державного, 

чи публічного. Крім того, має значення узгодження поняття обвинувачення, 

яке підтримує прокурор, з обвинуваченням, що підтримується потерпілим. 

Останнє має назву «приватного», альтернативою якого є саме публічне, а не 

державне обвинувачення. У цьому значенні можна вважати, що державне 

обвинувачення, підтримуване прокурором, за своїм характером завжди було 

публічним, тому при заміні цієї термінології мова йде скоріше про її 

уточнення, ніж про радикальну зміну форми й змісту обвинувальної діяльності 

прокурора у кримінальному провадженні [111]. 

Проте Кримінальний процесуальний кодекс України оперує поняттям 

«державне обвинувачення», яке, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 3 КПК України, є 

процесуальною діяльністю прокурора, що полягає у доведенні перед судом 

обвинувачення з метою забезпечення кримінальної відповідальності особи, 

яка вчинила кримінальне правопорушення [105]. Пункт 1 ч. 1 ст. 2 Закону 

України «Про прокуратуру» серед функцій прокуратури визначає 

підтримання державного обвинувачення в суді [179]. 

Наведене свідчить, що існує певна термінологічна колізія між чинним 

кримінальним процесуальним законодавством і Конституцією України з 
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приводу саме цього питання. Водночас І.В. Гловюк зазначає, що 

законодавець, надавши у ст. 3 КПК визначення поняттям «державне 

обвинувачення» та «обвинувачення», розглядає їх як базові для діяльності, 

спрямованої на викриття особи у вчиненні кримінального правопорушення, не 

використовуючи для цієї мети категорію «кримінальне переслідування». У 

літературі обґрунтовано звертається увага на те, що «повне розуміння поняття 

«державне обвинувачення» можна отримати лише у зіставленні його з таким 

поняттям, як «кримінальне переслідування»» [32]. 

Слід зазначити, що КПК України 2012 р. не містить визначення категорії 

«кримінальне переслідування». Натепер легальне визначення кримінального 

переслідування сформульовано лише у Концепції реформування кримінальної 

юстиції України, затвердженій Указом Президента України від 8 квітня 2008 

р. Концепція визначає кримінальне переслідування як виключну процесуальну 

функцію прокурора, яка полягає у висуненні від імені держави обвинувачення, 

направленні кримінальної справи до суду, підтриманні державного 

обвинувачення в суді, участі у перегляді судових рішень у кримінальних 

справах в апеляційній та касаційній інстанціях. Як видно, підтримання 

державного обвинувачення в суді розглядається Концепцією як одна із форм 

кримінального переслідування (поряд із висуненням від імені держави 

обвинувачення, участі у перегляді судових рішень у кримінальних справах в 

апеляційній та касаційній інстанціях). Позиція, що діяльність прокурора щодо 

підтримання державного обвинувачення є складовою частиною 

кримінального переслідування осіб, які вчинили злочин, висловлюється і у 

доктрині [32]. 

Водночас А.І. Палюх зазначає, що кримінальне переслідування – це 

процесуальна діяльність прокурора, слідчого зі встановлення події 

кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила, інших обставин, які 

мають значення для кримінального провадження, та зі забезпечення 

притягнення її до кримінальної відповідальності у встановленому законом 

порядку [154, С. 164]. 
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Однак захист інтересів особи та суспільства, які постраждали під час 

вчинення кримінального правопорушення, що визначено ст. 2 КПК України 

як завдання кримінального провадження, є основною метою діяльності 

органів прокуратури, яку закріплено в Конституції  України як підтримання 

публічного обвинувачення в суді. 

Водночас термінологічна колізія в частині конституційно-правового та 

галузевого кримінального процесуального законодавства визначення функції 

прокуратури може бути пояснена гармонізацією конституційно-правового 

регулювання функціонування органів прокуратури з відповідними 

міжнародними стандартами. Так, згідно з п. 12 Керівних принципів ООН 

щодо ролі обвинувачів, ухвалених VIII Конгресом ООН з профілактики 

злочинності і поводження з порушниками (27 серпня — 7 вересня 1990 р.), 

під час виконання своїх обов’язків обвинувачі захищають державні інтереси, 

діють об’єктивно, належним чином враховують положення підозрюваного та 

жертви і звертають увагу на всі обставини, що мають відношення до справи, 

незалежно від того, вигідні або невигідні вони для підозрюваного. Тож, 

державні інтереси з огляду на концепцію загального інтересу, прав і свобод 

людини, по суті є тотожними публічним інтересам [181]. 

Слід звернути увагу, що законодавець не доповнив статтю 3 

Кримінального процесуального кодексу визначенням «публічного 

обвинувачення», натомість залишивши п. 3 «державне обвинувачення», що 

дещо ускладнює розуміння цього поняття та створює привід для наукових 

дискусій з цієї тематики. 

Проаналізувавши думки науковців з цього питання, можна зробити 

висновок, що головною відмінністю між поняттями «державне» та 

«публічне» обвинувачення є те, що «публічне» обвинувачення за своїм 

змістом та сутністю є ширшим за «державне» обвинувачення. Законодавець 

такою заміною термінології лише зробив уточнення щодо того, що більш 

пріоритетними для нашої держави є інтереси суспільства та громадянина, а 

вже потім за ними ідуть інтереси держави. Цим кроком законодавець 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_02_07/pravo1/Z960254K.html?pravo=1
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підтвердив політику людиноцентризму, яка поступово запроваджується у 

нашій країні. 

Водночас І.І. Шульган зазначає, що зі змісту ч. 2 ст. 36 КПК України, що 

розкриває повноваження прокурора, убачається, що функція обвинувачення 

реалізується прокурором у досудовому провадженні у формі підготовки 

обвинувачення (п. п. 1–14 ч. 2 ст. 36 КПК України), а в судовому провадженні 

– у формі підтримання державного обвинувачення (п. 15 ч. 2 ст. 36 КПК 

України). Тим самим законодавець поділяє конституційну функцію 

обвинувачення на дві частини. Перша відбувається на стадії досудового 

провадження. На цьому етапі перед прокурором як представником сторони 

обвинувачення стоїть завдання встановлення особи, яка вчинила злочин, і 

збирання достатніх доказів для підтвердження її винуватості. Закінчується цей 

етап складанням або затвердженням прокурором письмового обвинувального 

акту. Друга частина кримінальної процесуальної функції обвинувачення 

здійснюється на стадії судового провадження й полягає в доведенні 

прокурором перед судом обвинувачення конкретної особи в учиненні 

кримінального правопорушення. Виступаючи в суді, державний обвинувач 

самостійно визначає свою позицію під час судового розгляду справи. Її 

основою є доказова база, отримана в ході попереднього розслідування [236]. 

М. Мичко у своєму дослідженні проблем функцій та організаційного 

устрою прокуратури України зауважує: «... на стадіях досудового слідства 

прокурор виступає в двох іпостасях – з одного боку, він є охоронцем 

законності, а з іншого – органом кримінального переслідування осіб, які 

здійснили злочин» [144, С. 19]. 

Визначаючи прокурора суб’єктом кримінального процесу, С. Альперт 

зазначав, що його діяльність має специфічні форми, які залежать від її 

конкретних умов та завдань на досудовому слідстві. Прокурор здійснює 

покладену на нього кримінально-процесуальну функцію та є одним із 

важливих суб’єктів кримінального процесу, оскільки наділений значними 

повноваженнями на стадії досудового слідства [5, С. 32]. 
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І.В. Рогатюк зазначає, що кримінальна процесуальна діяльність 

прокурора у досудовому розслідуванні має не наглядовий, а обвинувальний 

характер, оскільки: по-перше, прокурор є суб’єктом сторони обвинувачення; 

по-друге, серед його повноважень, закріплених КПК України, переважають 

обвинувальні; по-третє, він формує обвинувачення шляхом організації 

ефективного досудового розслідування та здійснення процесуального 

керівництва ним; по-четверте, його професійний інтерес полягає у проведенні 

досудового розслідування в суворій відповідності з вимогами закону з метою 

формування доказів обвинувачення, які є належними, допустимими, 

достовірними і достатніми для обґрунтованого твердження про винуватість 

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення. Такий підхід до 

функціональної характеристики діяльності прокурора в досудовому 

провадженні відповідає нормативному змісту п. 2 ст. 1311 Конституції 

України, у якому зазначено, що прокуратура здійснює 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. 

Іманентними ознаками кримінальної процесуальної діяльності прокурора у 

досудовому розслідуванні визнано: публічність; професійність; спрямування 

на формування обвинувачення та вирішення кримінально-правового 

конфлікту, що виник унаслідок вчинення кримінального правопорушення, у 

спосіб, передбачений КПК України; ініціативність; самостійність; здійснення 

уповноваженим суб’єктом; наявність дискреційних повноважень [186, С. 418-

420].  

Монофункціональний підхід до характеристики функціональної 

структури кримінальної процесуальної діяльності прокурора під час 

досудового розслідування полягає у здійсненні прокурором на цій стадії 

кримінального провадження функції обвинувачення. У зв’язку з цим, 

констатовано, що кримінальна процесуальна діяльність прокурора у 

досудовому розслідуванні спрямована на формування обвинувачення, яке 
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після затвердження його в обвинувальному акті трансформується в публічне 

обвинувачення, що підтримується прокурором у суді [186, С. 418-420]. 

В.О. Гринюк зазначає, що вважається можливим виділити певні 

повноваження прокурора під час досудового розслідування, які дозволяють 

реалізувати функцію обвинувачення: 1) доручати слідчому, органу досудового 

розслідування проведення 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 їх 

проводити; 2) доручати проведення таких дій відповідним оперативним 

підрозділам; 3) приймати процесуальні рішення, у тому числі щодо закриття 

кримінального провадження та продовження строків досудового 

розслідування за наявності передбачених підстав; 4) доручати органам 

досудового розслідування проведення розшуку і затримання осіб, які вчинили 

кримінальне правопорушення за межами України, виконання окремих 

процесуальних дій з метою видачі особи (екстрадиції) за запитом 

компетентного органу іноземної держави; 5) повідомляти особі про підозру; 

6) затверджувати, змінювати чи складати фінальні у кримінальному 

провадженні процесуальні рішення: а) затверджувати чи відмовляти у 

затвердженні обвинувального акта; б) затверджувати чи відмовляти у 

затвердженні клопотань про застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру; в) вносити зміни до складеного слідчим обвинувального 

акта чи зазначених клопотань; г) самостійно складати обвинувальний акт чи 

зазначені клопотання.  

Перші чотири повноваження прокурора є підготовчими до суто 

обвинувальних, адже перед прокурором як суб’єктом сторони обвинувачення 

поставлено завдання щодо встановлення особи, яка вчинила злочин, і збирання 

достатніх доказів для підтвердження її винуватості, що є можливим завдяки 

проведенню відповідних процесуальних дій прокурором особисто або 

дорученню їх проведення іншим уповноваженим суб’єктам [44]. 
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Отож можна зазначити, що першим етапом забезпечення функції 

обвинувачення прокурора є реалізація повноважень прокурора під час 

досудового розслідування.  

І.В.  Рогатюк  зазначає, що підготовка прокурора до підтримання 

публічного обвинувачення в суді передбачає: аналіз інформації, отриманої під 

час вивчення кримінального провадження; визначення кола та послідовності 

питань, які підлягають з’ясуванню під час розгляду в суді; планування судових 

дій, спрямованих на збирання й перевірку доказів, що підтверджують версію 

обвинувачення; розроблення тактики підтримання публічного обвинувачення. 

Надзвичайно важливим на стадії досудової підготовки є прогнозування 

можливих ситуацій, які можуть виникнути під час судового розгляду. Це надає 

прокурору можливість активно впливати на перебіг судового процесу, 

домагаючись встановлення істини [185, С. 88]. 

Сутність підтримання публічного обвинувачення в суді передбачає 

діяльність прокурора у кримінальному провадженні, що полягає у доведенні 

перед судом обвинувачення з метою забезпечення кримінальної 

відповідальності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та 

регламентується ст. 22 Закону України «Про прокуратуру», яка вказує, що 

прокурор підтримує державне обвинувачення в судовому провадженні щодо 

кримінальних правопорушень, користуючись при цьому правами та 

виконуючи обов’язки, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом 

України. Отож можна зробити висновок, що Закон, фактично, не регламентує 

цю функцію, а лише відсилає до Кримінального процесуального кодексу 

України. У межах цієї діяльності прокурор має процесуальні повноваження як 

загального характеру (що надаються всім учасникам судового розгляду), так і 

спеціального (що визначають його особливий процесуальний статус). До 

загальних прав і обов’язків прокурора належать такі:  

- брати участь під час судового розгляду у допиті свідків сторони 

обвинувачення та захисту або вимагати їхнього допиту; 

- брати участь у безпосередній перевірці доказів; 
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- виявляти відводи та клопотання, висловлювати під час судового 

засідання свою думку щодо відводів і клопотань інших учасників судового 

провадження; 

- ознайомлюватися з журналом судового засідання та технічним записом 

судового процесу, і висловлювати/подавати щодо них свої зауваження; 

- оскаржувати судові рішення в порядку, визначеному Кримінальним 

процесуальним кодексом України; 

- додержуватися порядку в судовому засіданні та беззаперечно 

підкорятися відповідним розпорядженням головуючого в суді тощо. 

До спеціальних повноважень належать наступні: 

- прокурор уповноважений доводити перед судом твердження про 

вчинення конкретною особою діяння, що передбачено законом про 

кримінальну відповідальність, з метою забезпечення та притягнення винної 

особи до кримінальної відповідальності, іншими словами прокурор 

зобов’язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, 

у вчиненні якого звинувачують особу, давати правову оцінку кримінальному 

правопорушенню, висловлювати пропозиції щодо виду та міри покарання 

тощо; 

- прокурор зобов’язаний бути присутнім у судовому засіданні та 

забезпечити присутність під час судового розгляду свідків сторони 

обвинувачення з метою їх допиту під час судового розгляду перед незалежним 

та неупередженим судом, реагувати на будь-які порушення закону, що 

обмежують права учасників судового провадження; 

- прокурор уповноважений пред’являти цивільний позов в інтересах 

держави в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом 

України та Законом України «Про прокуратуру»; 

- прокурор уповноважений відмовитися від підтримання публічного 

обвинувачення, змінювати його або висувати додаткове обвинувачення в 

порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України 

[150, С.54-55]. 
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 Стадія судового розгляду є ключовою стадією кримінального процесу, 

бо саме тоді суд вирішує питання про винуватість чи невинуватість особи у 

вчиненні конкретного кримінального правопорушення (на жодній стадії, яка 

передує судовому розгляду, ніхто не в праві однозначно стверджувати про 

наявність/відсутність вини конкретної особи щодо конкретного 

протиправного діяння (дії чи бездіяльності)), передбаченого Кримінальним 

кодексом України, не останню, а, можливо, одну із ключових ролей під час 

цього відіграє судова промова прокурора, бо саме під час неї державний 

обвинувач доповідає суду про обставини вчинення події злочину, про особу, 

яку звинувачують у вчиненні конкретного правопорушення. Мистецтво чітко 

та лаконічно доводити власні думки, зокрема, і на стаді судового розгляду 

справи, є невід’ємною частиною кримінальної процесуальної функції 

прокурора.  

У доктрині вченими сформовано певне коло вимог щодо того, що саме 

повинна містити промова прокурора під час його виступу у суді, зокрема, 

В. Сухонос і О. Звірко зазначають, що мистецтво судової риторики – 

найвищий ступінь професійної майстерності прокурора – державного 

обвинувача, що найбільш виразно проявляється в обвинувальній промові. 

Головним питанням обвинувачення безумовно є подія і винуватість 

конкретної особи у вчиненні конкретного злочину. На їхню думку, 

обов’язковими структурними елементами промови, які необхідно закріпити у 

законодавстві, є три її частини: вступну, мотивувальну та резолютивну [208]. 

На відміну від інших учасників кримінального процесу, які беруть участь 

у судових дебатах з промовами, прокурор реалізує свою виключну функцію 

підтримання державного обвинувачення. Її зміст, виходячи із п. 3 ч. 1 ст. 3 

Кримінального процесуального кодексу України, становить саме 

процесуальну діяльність прокурора, що полягає в доведенні перед судом 

обвинувачення з метою забезпечення кримінальної відповідальності особи, 

яка вчинила кримінальне правопорушення. Можна дійти висновку, що 

промова прокурора спрямована на формування внутрішнього переконання 
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судді (суду) у вчиненні певною особо діяння, що передбачено Кримінальним 

кодексом України як протиправне. Тобто, промова прокурора під час судових 

дебатів завжди є обвинувальною, проголошується на виконання відповідної 

конституційної функції прокуратури і є конкретним зовнішнім виразом 

процесуальної позиції прокурора, яку він займає в суді першої інстанції [113, 

С. 209]. 

Як слушно зазначає А.В. Лапкін, промова прокурора – це вербальний акт 

державного обвинувача, який саме підсумовує діяльність прокурора в 

конкретному кримінальному провадженні і виражає остаточно сформульоване 

твердження щодо вчинення певною особою діяння, передбаченого законом 

України про кримінальну відповідальність та пов’язаних з цим питань 

правового характеру [113, С. 214]. 

Прокурор, як визначається в доктрині кримінального процесу, є 

«володарем обвинувачення», це означає те, що саме він в обвинувальному акті 

визначає межі судового розгляду, підтвердженням цієї тези виступає ч. 1 

ст. 337 Кримінального кодексу України [105], де зазначено, що судовий 

розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і 

лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта. 

Водночас ч. 2 вищезазначеної статті дозволяє прокуророві змінити 

обвинувачення, висунути додаткове обвинувачення, відмовитися від 

підтримання державного обвинувачення, розпочати провадження щодо 

юридичної особи [105]. Тобто суд не може виходити за рамки висунутого 

прокурором обвинувачення, він лише може призначити розмір покарання в 

менший бік, покращивши при цьому становище особи, натомість не в праві 

збільшувати його за той, що визначив прокурор. Це є однією з реалізацій 

принципу економії репресії, що є одним з ключових принципів сучасного 

кримінального процесу.  

Прокурор відповідно до ч. 4 ст. 36 Кримінального процесуального 

кодексу України та ч. 5 ст. 24 Закону України «Про прокуратуру» бере участь 

не лише під час розгляду справи в суді першої інстанції, він також може стати 
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учасником перегляду судових рішень в порядку апеляційного чи касаційного 

оскарження. Проте ці стадії, на відміну від розгляду справи в суді першої 

інстанції, не є обов’язковими для кожного провадження. Ці стадії 

кримінального процесу є доволі специфічними. Засуджений/виправданий чи 

його захисник не завжди зацікавлені в тому, аби відбувалося апеляційне 

провадження, трапляються випадки, коли прокурор не погоджується з 

рішенням суду і має намір його оспорити в апеляційному порядку це може 

статися через занадто м’яке, на погляд державного обвинувача, покарання, 

коли суд ухвалив виправдувальний вирок, а прокурор вбачає в діяннях особи 

ознаки кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним 

кодексом України тощо. Відповідно до норм чинного Кримінального 

процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції може скасувати за 

необхідності вирок, ухвалений судом першої інстанції у зв’язку з необхідністю 

застосувати закон про більш тяжке кримінальне правопорушення чи суворіше 

покарання, збільшити суми, які підлягають стягненню, або в інших випадках, 

коли це погіршує становище обвинуваченого, лише у разі, якщо з цих підстав 

апеляційну скаргу подали прокурор, потерпілий чи його представник [105]. 

Тобто, вбачається, що роль прокурора в даному випадку має неабияке 

значення для боротьби з винесенням судами першої інстанції незаконних та 

необґрунтованих судових рішень, щодо порушення судами прав та інтересів 

громадян, інтересів суспільства та держави.  

Цей погляд поділяє І. Курбатова, яка стверджує, що аналіз ч. 1 ст. 420 

Кримінального процесуального кодексу України щодо підстав для скасування 

вироку судом апеляційної інстанції та ухвалення свого вироку дає змогу дійти 

висновку про  те, що прокурор є одним із небагатьох (поряд з потерпілим та 

його представником) суб’єктів, а у провадженнях, в яких відсутній потерпілий, 

– єдиним суб’єктом, якому дозволено в апеляційній скарзі вимагати 

скасування вироку. Водночас норми Кримінального процесуального кодексу 

України та Закону України «Про прокуратуру» не містять жодних обмежень 

щодо права прокурора подавати апеляційну скаргу, задоволення якої може 
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покращити правове становище засудженого. Виняток становить лише ст. 394, 

яка становить обмеження щодо апеляційного оскарження окремих судових 

рішень [109, С. 324]. 

Наступною (необов’язковою) стадією після апеляційного перегляду 

справи є провадження в суді касаційної інстанції, що на сьогодні після 

проведення у 2016 році судової реформи здійснюється Верховним Судом, у 

складі якого діють: Велика Палата Верховного суду; Касаційний 

адміністративний суд; Касаційний господарський суд; Касаційний 

кримінальний суд; Касаційний цивільний суд [180]. 

Варто наголосити, що у кожному з вищезазначених судів утворюються і 

діють окремі судові палати щодо розгляду окремих категорій справ, до яких 

входять судді відповідного профілю. 

Так само, як і у випадку з апеляційним переглядом справ, прокурори 

мають право оскаржувати судові рішення (відповідно до ч. 1 ст. 424 

Кримінального процесуального кодексу України у касаційному порядку 

можуть бути оскарженні вироки та ухвали про застосування та відмову у 

застосуванні примусових заходів медичного/виховного характеру суду першої 

інстанції після їх перегляду судом в апеляційному порядку, а також судові 

рішення суду апеляційної інстанції, постановлені щодо зазначених судових 

рішень суду першої інстанції), водночас п. 3 ч. 3 тієї самої статті зазначає, що 

додатково прокурори мають право оскаржувати судові рішення виключно з 

підстав: призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене 

сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з 

ч. 4 ст. 469 Кримінального процесуального кодексу не може бути укладена. 

У рамках питання, що розглядається, щодо обвинувальної функції 

прокурора під час касаційного перегляду справи, слід зазначити, що на відміну 

від всіх попередньо розглянутих стадій кримінального процесу, касаційний 

перегляд здійснюється виключно щодо перевірки законності та 

обґрунтованості рішення, що оскаржується. 
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Підсумовуючи викладене можна зробити такі висновки: по-перше, у 

межах кримінального провадження функціональна спрямованість діяльності 

прокурора реалізується за такими напрямами: а) кримінальне переслідування; 

б) забезпечення законності шляхом здійснення нагляду за негласними та 

іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку; по-друге, 

кримінальне переслідування здійснюване прокурором реалізується в два 

етапи, які мають власну внутрішню структуру: а) підготовка обвинувачення; 

б) підтримання державного обвинувачення; по-третє, підтримання 

державного обвинувачення здійснюється шляхом реалізації загальних та 

спеціальних процесуальних повноважень, а також застосування комплексу 

організаційно-тактичних заходів, які забезпечують їх реалізацію та не 

суперечать засадам кримінального провадження.       

 

1.3. Правове регулювання кримінального переслідування у судових 

стадіях кримінального провадження 

 

Поняття «правове регулювання» у науковій літературі має декілька 

значень: 1) упорядкування суспільних відносин, а також їхнє юридичне 

закріплення, охорона та розвиток, що здійснюється за допомогою права й 

сукупності різного роду правових засобів [196, С. 529]; 2) результативний, 

нормативно-регулюючий вплив, який здійснюється на суспільні відносини 

завдяки системі різноманітних правових засобів (юридичних норм, 

правовідносин, індивідуальних приписів тощо) з метою їхнього 

впорядкування, охорони й розвитку згідно з суспільними потребами [2; 

С. 145];  3) специфічний процес впливу держави на суспільні відносини за 

допомогою юридичних норм (норм права) [202, С.41-42]; 4) юридична 

функція, яка реалізується державою у процесі впливу на суспільні відносини, 

за допомогою якої поведінка учасників таких відносин приводиться у 

відповідність до тих вимог та дозволів, що закріплені в нормах права, 

легальність і обов’язковість яких підтримується суспільством та 
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забезпечується можливістю застосування владної сили держави [41]; 5) одна з 

форм впливу права на суспільні відносини, вплив завдяки специфічно-

правовим засобам: нормам права, правовідносинам, актам реалізації права [86, 

С.381].  

Для романо-германської правової сім’ї, до якої, зокрема, належить і 

Україна, характерним є те, що основною формою права є нормативно-

правовий акт. Усталеною є класифікація нормативно-правових актів за такими 

критеріями: 

- за суб’єктами ухвалення вони поділяються на акти народу (прийняті 

референдумом), органів місцевого самоврядування, спільні акти органів 

держави і недержавних формувань; 

- за юридичною силою – на закони й підзаконні нормативно-правові акти; 

- за сферою дії – на загальні, спеціальні, локальні; 

- за ступенем абстрактності правових норм – на первинні та 

конкретизаційні; 

- за характером волевиявлення – на акти встановлення, зміни та 

скасування норм права; 

- за галузями законодавства – на цивільні, кримінальні, кримінально-

процесуальні тощо; 

- за часом дії – на визначено-строкові та невизначено-строкові [133, С.20]. 

Варто наголосити, що основою нормативно-правового регулювання 

діяльності прокуратури України є законодавство України. Конституційний суд 

України визначив, що термін «законодавство» треба розуміти так, що ним 

охоплюються закони України, чинні міжнародні договори, згоду на 

обов’язковість яких надано Верховною Радою України, постанови Верховної 

Ради України, укази Президента України, декрети і постанови Кабінету 

Міністрів України, прийняті в межах їхніх повноважень та Конституції 

України і законів України [183]. 

З цього можна зробити висновок, що нормативну базу, яка саме регулює 

обвинувальну діяльність органів прокуратури, можна поділити на:  
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1) зовнішню, яка створюється за межами системи органів прокуратури 

(Конституція України, закони та постанови Верховної Ради України, укази і 

розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету 

Міністрів України, міжнародні нормативно-правові акти), але до створення 

якої система органів прокуратури має пряме відношення, безпосередньо 

розробляючи або беручи участь в розробці проектів тих чи інших нормативних 

актів;  

2) внутрішню, тобто відомчу нормативну базу, яка також займає важливу 

роль [25, С. 56]. 

Конституція України як Основний Закон України закріплює 

конституційно-правовий статус органів прокуратури України, зокрема, 

ст. 1311 закріплює функції, які покладаються на прокуратуру та визначає, що 

органи прокуратури України очолює Генеральний прокурор та строк його 

повноважень.  

Найпринциповішим кроком у реформуванні прокуратури було її 

визначення частиною судової влади. В результаті втратили чинність 

положення Розділу VII Конституції і натомість положення, які стосуються 

прокуратури, були закріплені у статті 1311 Основного Закону, у п. 1 ч. 1 якої 

проголошено, що «В Україні діє прокуратура» [51, С. 134]. 

Конституція України, як Основний Закон держави містить принципи, 

згідно з якими повинна функціонувати та діяти будь-яка державна та 

недержавна організація, не виключенням з цього є і прокуратура. Під 

конституційними принципами нормативно-правового регулювання діяльності 

органів прокуратури варто розуміти керівні засади (ідеї), які прямо чи 

опосередковано визначені в Основному Законі нашої держави та дотримання 

яких є обов’язковим під час реформування та діяльності органів державної 

влади, зокрема і органів прокуратури України. Отже, до таких принципів варто 

віднести верховенство права, принцип законності, принцип пріоритету 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина [230]. 
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Принцип верховенства права в юридичній літературі пропонується 

розглядати в двох аспектах: в широкому та в вузькому розумінні.  

О.В. Петришин пропонує наступне визначення, в широкому значенні – це 

принцип правової організації державної влади у суспільстві, так би мовити, у 

сенсі «верховенства права над державою». Саме так цей принцип тлумачиться 

за межами континентальної моделі правової держави за посередництвом 

англомовної конструкції верховенства (панування) («Rule of law»). Як 

результат англомовне «верховенство права» основним змістом ототожнюється 

з континентальною «правовою державністю». 

У вузькому розумінні, а саме у контексті співвідношення однорідних 

правових категорій – права і закону в системі регулювання суспільних 

відносин, їх ролі та місця в забезпеченні правопорядку, тобто в сенсі 

«верховенства права над законом». Саме на такий підхід орієнтує ст. 8 

Конституції України, що закріплює визначення та дію принципу верховенства 

права і роз’яснює відповідно до цього його зміст:  

а) як найвищу юридичну силу Конституції України, яка передбачає, що 

закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції 

та мають відповідати їй;  

б) як пряму дію норм Основного Закону країни, що передбачає 

гарантування звернення до суду для захисту конституційних прав та свобод 

людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України. Таким 

чином, Конституція, проголошуючи Україну демократичною соціальною 

державою (ст. 1), виключає тавтологічне «правовій державі» широке 

розуміння «верховенства права». Такий більш спеціальний підхід до 

розуміння принципу верховенства права дає змогу розглядати питання 

панування права в суспільних відносинах і більш загальні проблеми 

організації державної влади як відносно самостійні, сконцентрувати увагу 

правознавців на власне правовій складовій як першої, так і другої 

проблематики, зокрема ролі судових органів як остаточного арбітра з правових 
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питань насамперед щодо захисту прав і свобод людини і громадянина [158, С. 

24-25]. 

Визначаючи сутність принципу законності в регулюванні відносин 

державного управління, слід звернути увагу, що його забезпечення передбачає 

як неухильне дотримання законів – зрозуміло, за умови наявності самих цих 

законів – всіма органами державної влади, так і унеможливлення для окремих 

органів державної влади чи посадових осіб довільної зміни приписів законів 

шляхом зловживання повноваженнями з видання підзаконних нормативно-

правових актів [201, С. 126]. Принципове значення для державних органів в 

цьому плані має положення, що міститься у ч. 2 ст. 6 Конституції України, 

відповідно до якого органи законодавчої, виконавчої та судової влади 

здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і 

відповідно до законів України [90]. Варто наголосити, що пряме відношення 

до діяльності органів прокуратури має й інша конституційна норма, яка є 

більш універсального характеру, що закріплена в ч. 2 ст. 19 Основного закону 

[90], відповідно до якої органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Здійснюючи свої повноваження кожен працівник органу прокуратури повинен 

діяти на підставі закону, це означає, що прокурор під час виконання своїх 

обов’язків, зокрема і під час підтримання державного (публічного) 

обвинувачення, повинен керуватися не «інтересами справи» та власною 

«доцільністю», щодо застосування того чи іншого закону [151, С. 693]. 

Не менш важливе значення в діяльності органів прокуратури України 

відіграє принцип пріоритету забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина. У сучасному розумінні права й свободи людини та громадянина 

– це встановлені Українською державою, закріплені в її Конституції та інших 

законах певні можливості, які дають змогу кожному обирати вид своєї 

поведінки, користуватись економічними й соціально-політичними свободами 

та соціальними благами як в особистих, так і в суспільних інтересах [89, 
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С.192]. На думку В.С. Бігуна, забезпечити права і свободи людини – це 

створити умови, за яких права людини поважаються та визнаються (як 

державою, так і особою), ефективно реалізуються та за потреби захищаються 

за допомогою права. Це, зокрема, передбачає трансформацію основоположних 

прав людини в юридичні права та обов’язки суб’єктів права, коли певні 

можливості людини, які визначаються як основоположні права, будуть 

гарантовані державою через їх визначення як загальнообов’язкових правил 

поведінки, а держава та інші суб’єкти матимуть обов’язок їх дотримуватися, 

гарантувати [17]. 

Конституція України також закріплює функції, які покладено на органи 

прокуратури, зокрема ст. 1311 визначає:  

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 [90]. 

Зокрема Конституція України регулює та визначає засади судочинства, 

здійснюваного на території країни. Відповідно до Основного Закону 

судочинство здійснюється судами загальної юрисдикції, до повноважень яких 

належить як вирішення в процесі розгляду кримінальної справи по суті 

питання винуватості (невинуватості) особи у вчиненні злочину, так і судовий 

контроль за дотриманням законності в діяльності правоохоронних органів під 

час проведення ними дізнання та досудового слідства. Метою судового 

контролю є своєчасне забезпечення захисту та охорони прав і свобод людини 

і громадянина. Законодавчо також закріплено право на оскарження до суду 

постанов/рішень, що створює кожному умови для захисту порушених прав і 

свобод, їх відновлення, сприяє виконанню завдань кримінального судочинства 

та є одним із способів забезпечення правопорядку в державі. Розглядаючи 
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положення п. 8 ч. 3 ст. 129 Конституції України, Конституційний суд України 

дійшов висновку, що апеляційне оскарження судового рішення можливе в усіх 

випадках, крім тих, коли закон містить пряму заборону на таке оскарження 

[73].  

Частина 3 ст. 129 Конституції України закріплює основні засади 

судочинства, вони є конституційними гарантіями права на судовий захист, 

зокрема шляхом забезпечення перевірки судових рішень в апеляційному та 

касаційному порядках, крім випадків, встановлених законом (п. 8 ч. 3 ст. 129 

Конституції України) [90]. Гарантуючи відповідно до частини першої статті 

55 Основного Закону України право особи на судовий захист, Конституція 

України визначає основні засади судочинства, метою закріплення яких є, 

зокрема, забезпечення неупередженості здійснення правосуддя судом, 

відповідність винесеного рішення верховенству права, а також своєчасне, 

ефективне та справедливе поновлення особи в правах протягом розумних 

строків (рішення Конституційного Суду України (Велика палата) у справі за 

конституційною скаргою Глущенка Віктора Миколайовича щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положень частини 

другої статті 392 Кримінального процесуального кодексу України від 13 

червня 2019 року №4-р/2019) [73]. 

Зрозуміло, що Конституція України як Основний Закон держави не може 

ввібрати в себе весь спектр норм, щодо регулювання всіх сфер суспільного 

життя, тому для більш детального регламентування питань приймаються 

галузеві нормативно-правові акти, що усувають ці прогалини. 

Відповідно до ст. 9 Конституції України друге місце в системі 

ієрархічності нормативно-правових актів нашої держави посідають 

міжнародні договори, які ратифіковано Верховною Радою України. 

Прокуратура керується нормами договорів (які поділяються на: 

багатосторонні, двосторонні та відомчі договори та угоди), які безпосередньо 

регламентують діяльність органів прокуратури, визначають її роль та місце у 

міжнародних відносинах, або стосуються сфери правовідносин, які 
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виступають предметом прокурорської діяльності [112, С. 20]. Міжнародно-

правові акти загального характеру встановлюють стандарти забезпечення прав 

і свобод людини у діяльності прокуратури. Не дивлячись на те, що положення 

цих актів не містять поняття прокуратур, вони виступають основою 

міжнародно-правових стандартів захисту прав людини, мають першочергове 

значення для прокуратури як головного правозахисного органу держави [114, 

С. 8]. 

Одним із таких документів загального характеру є Статут ООН 1945 року, 

головною метою якого є «міжнародне співробітництво в розв’язанні 

міжнародних проблем економічного, соціального, культурного та 

гуманітарного характеру і в сприянні та розвитку поваги до прав людини і 

основоположних свобод» (ст. 1 Статуту). Ще тоді Україна як одна з держав-

засновниць ООН відповідно до ст. 55 Статуту ООН взяла на себе ці 

зобов’язання (22.08.1945 р. – Указ Президії Верховної Ради УРСР про 

ратифікацію Статуту ООН). Для забезпечення проголошеної в Статуті ООН 

1945 року мети Генеральна Асамблея ООН прийняла 10.12.1948 р. Загальну 

декларацію прав людини, в якій вперше в історії було встановлено перелік 

основних прав і свобод людини, що підлягають дотриманню в усьому світі, а 

також було погоджено юридичний зміст цих прав і свобод та визначено 

легальні випадки допустимих їх обмежень. Загальна декларація була прийнята 

у формі резолюції Генеральної Асамблеї ООН і тому мала на той час 

рекомендаційний характер. На її основі ООН підготувала і в 1966 р. відкрила 

для підписання та ратифікації Міжнародний пакт про економічні, соціальні і 

культурні права та Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, які 

було ратифіковано Україною в 1973 р. [205, С. 219-220]. 

Варто наголосити, що важливим міжнародно-правовим актом загального 

спрямування в діяльності органів прокуратури, зокрема під час підтримання 

державного (публічного) обвинувачення, є Європейська конвенція про 

запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 

поводженню чи покаранню, прийнята у 1987 р., яку було ратифіковано 
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Україною 24.01.1997 р. [52]. Відповідно до цієї конвенції діє Європейський 

комітет про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує 

гідність, поводженню чи покаранню, який уповноважений здійснювати 

контроль у особливих формах. У ньому працюють представники всіх держав-

учасниць, зокрема і України [205, С. 220]. 

Як вважає Венеціанська комісія, необхідно, щоб прокуратурі була 

забезпечена достатня самостійність з міркувань захисту органів прокуратури 

від неприйнятного політичного впливу. Варто підкреслити, що стандарти ЄС 

у сфері прокурорської діяльності поділяються так: 

1) за ознакою закріплених компетентностей: 

а) національні – імплементовані в систему органів прокуратури вимоги 

ЄС, що корегуються згідно з традиціями, ментальністю та соціально-

економічною формацією; 

б) наднаціональні – вимоги, оформлені з метою забезпечення 

адекватності реалізації спільної політики; 

2) за хронологічною ознакою: 

а) первинні – розроблені на ранніх етапах формування ЄС та закріплені у 

відповідних правових актах ЄС; 

б) вторинні – стандарти, сформовані під впливом уніфікації у вирішенні 

питань та виконання завдань, що поставлені перед країнами в межах ЄС [214, 

С. 205]. 

Визначення стандартів діяльності органів прокуратури міжнародними 

нормативно-правовими актами беззаперечно можна вважати важливим 

напрямком нормативно-правового регулювання діяльності прокуратури в 

Україні. Виходячи з того, що стандарт – це загальновизнана норма, еталон або 

зразок чого-небудь, на який орієнтуються у своїй діяльності органи 

прокуратури і всіх країнах Європи та Світу, то їх визнання та запровадження 

має важливе значення в контексті діяльності органів прокуратури в Україні 

[230, С. 135]. Водночас слід підкреслити, що швидке реформування та 
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адаптація діяльності органів прокуратури під європейські стандарти є доволі 

складним завданням для законодавця. 

Як зазначає Ю.А. Чаплинська [230, С. 131], міжнародно-правові 

стандарти щодо прокурорської діяльності, зокрема щодо реалізації функції з 

підтримання державного (публічного) обвинувачення, закріплені низкою 

нормативно-правових актів. У першу чергу слід назвати Рекомендацію 

Rec(2000)19 щодо ролі прокуратури в системі кримінального судочинства, 

ухвалену Комітетом міністрів Ради Європи 6 жовтня 2000 року. Зазначена 

Рекомендація визначила, що прокурори є представниками органів державної 

влади, які від імені суспільства та в інтересах держави гарантують 

застосування закону, коли його порушення веде до кримінальних санкцій, 

враховуючи як права фізичної особи, так і необхідну ефективність системи 

кримінального судочинства [182].  

Не менш важливою є рекомендація Парламентської Асамблеї 1604 (2003) 

щодо ролі прокуратури в демократичному суспільстві, керованому 

верховенством права. У вказаній Рекомендації здебільшого приділено увагу 

тому, що:  

1) будь-яка роль прокурорів у загальному захисті прав людини не може 

використовуватися як стримуючий засіб для осіб, які шукають захисту своїх 

прав у держави;  

2) при наділенні прокурорів додатковими функціями необхідно 

забезпечити повну незалежність прокуратури від втручання в її діяльність 

будь-якої гілки влади на рівні окремих випадків;  

3) повноваження та обов’язки прокурорів мають обмежуватися 

переслідуванням кримінальних діянь і загальною роллю з захисту публічних 

інтересів через систему кримінального правосуддя зі створенням окремих, 

належним чином виділених ефективних органів для виконання будь-якої іншої 

функції [239]. 

У Рекомендації CM/Rec(2012)11 сформульовано за окремими групами 

правові стандарти діяльності прокурорів поза кримінальним провадженням, 
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зокрема щодо: громадян та їхнього доступу до правосуддя й засобів правового 

захисту; судових проваджень, в яких прокурор є основною стороною; судових 

проваджень, до яких прокурор втручається або долучається як сторона; 

принципів юридичної визначеності при перегляді остаточного судового 

рішення [212, С. 99]. 

Важливу роль також відіграють Керівні принципи, що стосуються ролі 

осіб, які здійснюють судове переслідування [74], положення цього документа 

скеровують осіб, які здійснюють судове переслідування, при виконанні ними 

своїх функцій дотримуватися принципів, які закріплено в Загальній декларації 

прав людини та сприяти справедливому і рівноправному кримінальному 

правосуддю та ефективному захисту громадян від злочинності [205, С. 224].  

Також слід відмітити Стандарти професійної відповідальності та 

викладення основних прав і обов’язків прокурорів [204], цей документ 

зазначає те, що під час виконання своїх обов’язків та покладених функцій 

прокурор повинен служити народові та захищати його інтереси, захищаючи 

від протиправних діянь зловмисників. 

Слід звернути увагу також на Бордоську декларацію «Судді і прокурори 

у демократичному суспільстві» Висновок № 12 (2009) Консультативної ради 

європейських суддів [20], відповідно до якої: «Суспільство зацікавлене в тому, 

щоб верховенство права було гарантоване шляхом справедливого, 

неупередженого та ефективного здійснення правосуддя. Прокурори та судді 

забезпечують на всіх стадіях провадження гарантію прав та свобод людини, а 

також захист громадського порядку. Це включає в себе повну повагу до прав 

обвинувачених та потерпілих. Рішення прокурора про відмові у висуненні 

обвинувачення повинно бути відкритим для судового контролю… 

Справедливе відправлення правосуддя потребує рівності у правах 

обвинувачення та захисту, а також поваги до незалежності суду, дотримання 

принципу розподілу влади та обов’язкової сили остаточних судових 

рішень.  Незалежне виконання різних, але взаємодоповнюючих функцій 

суддями та прокурорами є необхідною гарантією справедливого, 
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неупередженого та ефективного відправлення правосуддя. Судді та прокурори 

мають бути незалежними у здійсненні своїх повноважень, а також діяти 

незалежно один від одного… Будь-яке передання судових функцій 

прокурорам повинно обмежуватися, зокрема у справах про призначення 

незначної міри покарання, не повинно поєднуватися з правом виступати 

обвинувачем у тій самій справі і не має зашкоджувати праву обвинувачених 

на отримання рішення у таких справах, постановленого незалежним та 

неупередженим органом, що здійснює судові функції…». 

Наразі варто приділити увагу національному законодавству України у 

сфері кримінальної юстиції, що регулює питання здійснення прокурором 

обвинувальної діяльності на судових стадіях кримінального провадження. 

У 2014 році було прийнято Закон України «Про прокуратуру» [179], який 

визначає правові засади організації і діяльності прокуратури України, статус 

прокурорів, порядок здійснення прокурорського самоврядування, а також 

систему прокуратури України. Зокрема, відповідно до Закону прокуратура 

України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому Законом 

України «Про прокуратуру», здійснює встановлені Конституцією 

України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів 

суспільства та держави. Тобто визначена в Законі мета кореспондується з 

зазначеною в Конституції тезою про те, що людина та громадянин виступають 

найвищою соціальною цінністю держави.  

Загалом, серед головних функцій, безпосередньо пов’язаних з 

кримінальною процесуальною діяльністю прокуратури, виділено підтримання 

державного обвинувачення в суді (п. 1 ст. 2) та нагляд за додержанням законів 

органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове 

слідство (п. 3 ст. 2). Оскільки ст. 2 також передбачено здійснення 

міжнародного співробітництва для реалізації таких функцій, то в ст. 92 

визначено особливості міжнародно-правового співробітництва з 

компетентними органами іноземних держав у сфері кримінального 

судочинства. Окремим розділом Закону України «Про прокуратуру» 
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передбачено повноваження прокурора з виконання покладених на нього 

функцій (розділ IV). Так, у ст. 22 визначається нормативно-правовий акт, в 

якому містяться права й обов’язки прокурора при підтриманні ним державного 

обвинувачення в судовому провадженні [186, С.66]. 

Головним кроком для комплексної реформації системи кримінального 

законодавства є прийняття у 2012 році нового Кримінального процесуального 

кодексу України, який покликаний прирівняти стандарти українського 

кримінального судочинства до кращих міжнародних зразків. Нове правове 

підґрунтя змінило внутрішній зміст значної кількості кримінально-

процесуальних інститутів, не став виключенням і інститут прокуратури 

України. Якщо порівнювати КПК 1960 року та КПК України 2012  року, то 

можна дійти висновку, що новий КПК України ввібрав в себе здобутки 

європейського кримінального судочинства – на законодавчому рівні було вже 

закріплено змагальність та диспозитивність кримінального процесу, що 

свідчить про прогресивність зазначеного нормативно-правового акту. При 

порівняльному аналізі функцій та повноважень, що належали прокуророві під 

час дії КПК 1960 року та нового КПК України 2012 року, можна помітити 

певні відмінності, зокрема вперше законодавець втілив у життя ідею щодо 

того, аби одна людина «керувала та слідкувала» за кримінальним 

провадженням від самого його початку (внесення відомостей до ЄРДР) і до 

ухвалення кінцевого судового рішення у справі.  

Не дивлячись на те, що за роки незалежності України до КПК 1960 року 

було внесено безліч змін та доповнень, зокрема це стосується «малої судової 

реформи» 2001 року, завдяки якій законодавець намагався хоч якось привести 

судову систему у відповідність до стандартів, визначених в Конституції, КПК 

все ще, як стверджують деякі науковці [92], надалі залишався «інквізиційним» 

за своєю суттю. 

У межах реалізації принципу змагальності саме прокурором як стороною 

обвинувачення здійснюється повідомлення особі про підозру у вчиненні 

кримінального правопорушення, звернення з обвинувальним актом до суду та 



 74 

підтримання державного обвинувачення в суді (проте у випадках, 

передбачених КПК України повідомлення особі про підозру в учиненні 

кримінального правопорушення може бути здійснено слідчим за погодженням 

з прокурором, а обвинувачення може підтримуватися потерпілим чи його 

представником) [31, С. 79]. КПК України 2012 року закріпив нові, порівняно з 

попереднім КПК, повноваження прокурора, зокрема, щодо: повідомлення 

особі про підозру; доручення органам досудового розслідування проведення 

розшуку і затримання осіб, які вчинили кримінальне правопорушення за 

межами України, виконання окремих процесуальних дій з метою видачі особи 

(екстрадиції) за запитом компетентного органу іноземної держави; 

затверджувати чи відмовляти в затвердженні обвинувального акта, клопотань 

про застосування примусових заходів медичного/виховного характеру, 

вносити зміни до складеного слідчим обвинувального акта чи вищезазначених 

клопотань, самостійно складати обвинувальний акт чи зазначені клопотання; 

звертатися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування 

примусових заходів медичного/виховного характеру, клопотанням про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності; 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; відмовлятися від 

підтримання державного обвинувачення, змінювати його або висувати 

додаткове обвинувачення в порядку, що визначений КПК України; 

погоджувати або відмовляти в погодженні клопотань слідчого до слідчого 

судді про проведення слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій у 

випадках, передбачених КПК України чи самостійно подавати такі 

клопотання. 

Позитивним моментом у правовому регулюванні статусу прокурора в 

кримінальному провадженні є закріплення у кодексі основних принципів 

діяльності прокурора. Зокрема, ч. 1 ст. 36 КПК України закріплює принцип 
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незалежності прокурора в кримінальному судочинстві, а також принцип 

обов’язковості законних вимог та процесуальних рішень прокурора. Принцип 

незалежності органів прокуратури має важливе державне та політичне 

значення, оскільки лише при послідовному дотриманні цього принципу 

прокуратура може виконувати покладені на неї державою завдання. Однак, на 

відміну від зовнішньої незалежності, яка є абсолютною, внутрішня 

процесуальна незалежність прокурорських працівників може бути обмежена. 

До таких випадків під час судового розгляду справи можна віднести: відмову 

прокурора від підтримання державного обвинувачення, його зміну або 

висунення додаткового обвинувачення. Для прийняття цих процесуальних 

рішень прокурор, який підтримує державне обвинувачення, обов’язково 

повинен отримати згоду керівника органу прокуратури, в якому він працює, а 

якщо державне обвинувачення підтримує керівник органу прокуратури, то він 

повинен погодити відповідні процесуальні документи з прокурором вищого 

рівня [217, С. 61]. Відмова прокурора від підтримання державного 

обвинувачення тягне за собою закриття кримінального провадження, проте у 

даному випадку КПК України дозволяє аби функцію обвинувачення у суді 

замість прокурора (в окремих випадках) міг виконувати потерпілий.  

Варто наголосити, що КПК України регулює порядок проведення 

процесуальних дій під час судового розгляду справи, визначає права та 

обов’язки сторін та суду від початку кримінального провадження до ухвалення 

кінцевого рішення у справі. 

Наступним варто відзначити Кримінальний кодекс України [103]. 

Зазначений нормативно-правовий акт відіграє дуже важливу роль під час 

здійснення прокурором обвинувальної діяльності, бо саме він визначає які 

діяння визнаються в Україні кримінально-караними (що є злочином), хто є 

суб’єктом (спеціальним суб’єктом) того чи іншого злочину, визначає та 

встановлює  вид покарання за конкретне протиправне діяння, встановлює 

граничні межі допустимого покарання та визначає обставини, завдяки яким 

особу може бути звільнено від кримінальної відповідальності тощо. 
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Необхідно наголосити, що важливою правовою основою регулювання 

правозахисної діяльності прокуратури є накази Генерального прокурора, які 

мають спрощений порядок прийняття та можливість оперативного 

керівництва організацією та діяльністю органами прокуратури України 

відповідно до змін у законодавстві та поточної соціально-правової ситуації в 

державі [114, С. 41]. 

В розрізі цього питання варто також відмітити Порядок діяльності 

прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні, 

затверджений Наказом Генерального прокурора України від 28.03.2019 № 51, 

який визначає процедуру організації діяльності слідчих прокуратури, 

керівників органів досудового розслідування органів прокуратури (з 

урахуванням вимог розділу Х «Прикінцеві положення» та розділу ХІ 

«Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу України та 

розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 

державне бюро розслідувань) та прокурорів усіх рівнів у кримінальному 

провадженні, а саме організації та процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час 

кримінального провадження, нагляду за негласними та іншими слідчими і 

розшуковими діями органів досудового розслідування, підтримання 

публічного (державного) обвинувачення в суді, оскарження судових рішень, 

здійснення інших повноважень в межах компетенції органів прокуратури 

[176]. 

Наказ Генерального прокурора від 07.08.2020 року  № 365 «Про загальні 

засади організації роботи в органах прокуратури», який визначає напрями 

забезпечення належної організації роботи працівників прокуратури для 

забезпечення ефективного виконання покладених на органи прокуратури 

функцій, зокрема акцентовано увагу на питаннях удосконалення нових форм і 

методів для здійснення наданих повноважень [175]. 

Наказ Генерального прокурора від 04.11.2020 року № 509 «Про 

особливості виконання функцій прокуратури з питань захисту інтересів дітей 
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та протидії насильству» [177]. Відповідно до цього наказу (у рамках 

обвинувальної діяльності прокурора) було визначено принципи діяльності 

прокурорів/ювенальних прокурорів під час досудового розслідування та 

судового розгляду кримінальних проваджень щодо дітей, встановлено 

порядок дій під час звернення прокурора до суду до суду з клопотанням про 

передання неповнолітніх підозрюваних чи обвинувачених під нагляд осіб, 

визначених у ч. 1 ст. 493 Кримінального процесуального кодексу України, 

визначено, аби прокурори доручали слідчим з'ясування відомостей про особу 

батьків, опікунів або піклувальників та їхні стосунки з неповнолітніми. Такі 

клопотання надсилати до суду лише за наявності даних про те, що вказані 

особи можуть належно здійснювати нагляд за неповнолітніми, раніше не 

притягувалися до відповідальності за невиконання обов'язків щодо виховання 

та догляду за дітьми і за інші правопорушення стосовно дітей. Зазначений 

наказ кореспондується з нормами Конвенції про права дитини [87], прийнятої 

Генеральною Асамблеєю ООН 20.11.1989 р., що була ратифікована 

Верховною Радою України 27.02.1991 р. тощо. 

Заслуговує на увагу ще Кодекс професійної етики та поведінки 

прокурорів, який було затверджено Всеукраїнською конференцією прокурорів 

27.04.2017 р. [80]. Зазначений документ своїми завданнями визначає 

створення умов для розвитку у прокурорів почуття справедливості, 

відповідальності, відданості справі, додержання загальнолюдських моральних 

цінностей, запобігання проявам корупції; забезпечення компетентного та 

ефективного здійснення прокурорами своїх професійних обов’язків на 

підставі додержання принципів верховенства права, законності, 

справедливості, неупередженості, визначення морально-етичних стандартів 

внутрішньої та зовнішньої комунікації; підвищення авторитету органів 

прокуратури та сприяння зміцненню довіри громадян до них; формування 

принципової морально-правової позиції у взаєминах з громадянами, колегами, 

керівниками та підлеглими. 
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Варто також зазначити, що під час своєї діяльності прокурор повинен 

здійснювати свої повноваження, враховуючи норми Кримінально-

виконавчого кодексу України,  Законів України: «Про запобігання корупції», 

«Про державну службу», «Про вищу раду правосуддя», «Про доступ до 

публічної інформації», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про 

організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про 

державний захист працівників суду і правоохоронних органів», «Про 

забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», 

«Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними 

діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів 

досудового розслідування, прокуратури і суду» тощо. 

Процес становлення інституту прокуратури в Україні не закінчився, він 

триває. Більше того, сьогодні він набуває особливої актуальності в контексті 

проведення конституційної реформи, яка має безпосередній вплив на систему 

судоустрою та прокуратури України [135, С. 33].  

 

1.4. Поняття та структура криміналістичного забезпечення 

кримінального переслідування у судових стадіях кримінального 

провадження  

 

Реформування системи кримінальної юстиції вимагає не лише 

поновлення нормативно-правової бази та приведення діючого законодавства 

до європейського зразка, а також передбачає масштабну та широкоаспектну 

роботу щодо вдосконалення та переосмислення знань та навичок, якими 

повинен володіти відповідний суб’єкт кримінального переслідування, зокрема 

й прокурор. Після прийняття нового КПК України, Закону України «Про 

прокуратуру» у 2014 році, який, як вже зазначалося, є основним нормативно-

правовим актом, який регулює діяльність органів прокуратури України, 

визначає їх завдання та в цілому порядок діяльності цього органу, після 

проведення конституційної реформи щодо правосуддя у 2016 році, виникла 



 79 

нагальна потреба щодо вдосконалення криміналістичного забезпечення 

обвинувальної діяльності прокурора. 

На нашу думку, окремої уваги заслуговує визначення насамперед 

дефініції поняття «криміналістичне забезпечення», через те, що наразі немає 

чіткого розмежування цієї діяльності від інших суміжних категорій, бо одні 

вчені зазначають, що це є діяльністю, яка полягає саме в освоєнні інформації, 

а інші стверджують, що криміналістичне забезпечення охоплює собою 

систему, яка включає в себе сукупність навичок, вмінь та безпосередньо знань 

з певної галузі. Взагалі термін «забезпечення» використовується не лише в 

рамках наук криміналістики та кримінального процесу, а є міжгалузевим 

(набув поширення у різних галузях суспільного життя), що і викликало привід 

для дискусій. 

У зв’язку з оновленням парадигми кримінального процесу теоретична 

розробка сучасних криміналістичних концепцій та практичних рекомендацій 

методичного характеру сприятимуть як оптимізації процедури досудового 

розслідування кримінальних правопорушень і судового кримінального 

провадження, так і подальшому вдосконаленню кримінального 

процесуального законодавства [81, С. 61]. 

А.В. Іщенко звернув увагу на те, що аналіз синонімічного ряду слів, 

пов’язаних із терміном забезпечення, переконує в обґрунтованості словесної 

конструкції «забезпечення – гарантування – надання – обладнання – 

обслуговування – постачання». Зазначені слова не мають ідентичного змісту, 

але в кожному конкретному випадку використання в контексті мають досить 

близьке змістовне значення [71]. Зазначене ще раз підтверджує те, що термін 

«забезпечення» є досить складним та охоплює широкий спектр діяльності, це 

насамперед залежить від динамічного розвитку науки та вироблення нових 

підходів до розуміння цієї категорії теоретиками та практиками. 

На думку В.Ю. Шепітька, сучасний стан криміналістики не може 

обмежуватися тими завданнями, які були поставлені на її вирішення в 

минулому столітті. За нових умов актуальними завданнями криміналістики є: 
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 взаємопроникнення криміналістики і практики правозастосовних 

органів;  

залучення інновацій у практичну правозахисну діяльність;  

розробка новітнього «продукту» криміналістики для практики;  

уніфікація наукових криміналістичних рекомендацій та їх адаптація до 

практики застосування;  

створення спільних науково-практичних колективів для розробки 

ефективних криміналістичних рекомендацій.  

Завдання криміналістики в сучасних умовах обумовлені необхідністю 

системного криміналістичного забезпечення відповідних органів 

правозастосування, спрямовані на оптимізацію процесу розслідування 

злочинів, встановлення істини у справі, встановлення справедливості [233]. 

Зазначене говорить про те, що розвиток науки залежить насамперед від 

практичної діяльності правозастосовних органів, тому зв’язок теорії і 

практики повинен бути міцним та відповідати реаліям сьогодення. 

Визначальною також є обставина, що криміналістика виконує 

забезпечувальну функцію кримінального провадження, адже її прийнято 

вважати праксеологією кримінального процесу [251]. 

Р.С. Бєлкін стверджував, що встановлюючи процесуальну процедуру 

слідчих і судових дій, кримінально-процесуальний закон не може відповісти 

на запитання, відповідь на яке цілком залежить від ситуації, що формується: 

як, у який спосіб, за допомогою яких засобів і методів має бути проведена 

слідча дія за даних умов. Відповідь надає криміналістика, пропонуючи 

слідчому та суду арсенал засобів, прийомів, способів провадження слідчих дій, 

наповнюючи, таким чином, процесуальну форму реальним дієвим змістом 

[13]. Із цього приводу Є.П. Іщенко також наголошує: «... кримінальний процес 

лише пропонує нормативні моделі, встановлює певні межі, але не розкриває 

того, як це треба робити. Процес визначає найбільш загальну форму, певні 

абстракції. Тоді як криміналістика – наповнює їх необхідним змістом» [70, 

С. 9].  
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С.Ф. Денисюк стверджує, що слово «забезпечення» застосовується у 

великій кількості нормативно-правових актів, проте надати об’єктивний 

висновок щодо його розуміння на їх підставі не видається за можливе, що 

дозволяє зробити висновок про багатоманітне значення цієї категорії [48, 

С. 281]. 

Одним із перших розгорнуте та системне визначення криміналістичного 

забезпечення було сформульовано В.Г. Коломацьким, який визначив 

криміналістичне забезпечення як систему впровадження в практичну 

діяльність посадових осіб, підрозділів, служб та органів внутрішніх справ з 

охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю криміналістичних 

знань, що втілені в умінні працівників використовувати наукові, методичні та 

тактичні криміналістичні рекомендації, техніко-криміналістичні засоби і 

технології їх застосування [84, С. 62]. 

У свою чергу, В.О. Образцов зазначає, що суть криміналістичного 

забезпечення кримінального судочинства полягає в наданні посадовим особам 

правоохоронних органів, які професійно ведуть боротьбу зі злочинністю, 

наукової продукції, яка розроблюється в криміналістиці, освоєння та 

використання якої сприяє підвищенню ефективності вирішення завдань, які 

стоять перед споживачами такої продукції [98, С.25]. 

На думку Т.В. Авер’янової та Р.С. Бєлкіна, система криміналістичного 

забезпечення складається з трьох складових: криміналістичних знань; 

криміналістичної освіти; криміналістичної техніки [100]. 

Схожу структуру криміналістичного забезпечення було запропоновано 

В.Г. Коломацьким. Він зауважував, що криміналістичне забезпечення – це 

система впровадження в практичну діяльність посадових осіб, підрозділів, 

служб і органів внутрішніх справ з охорони суспільного порядку і боротьби зі 

злочинністю криміналістичних знань, втілених в умінні працівників 

використовувати наукові, методичні, техніко-криміналістичні засоби і 

технології їх застосування з метою запобігання, розкриття та розслідування 

злочинів. Отож система криміналістичного забезпечення містить у собі три 
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підсистеми: криміналістичні знання (розробки криміналістичної науки); 

криміналістичну освіту (підготовку); криміналістичну техніку (засоби і 

методи) [84, С. 62-63]. 

Водночас на думку В.В. Лисенка, криміналістичне забезпечення 

діяльності правоохоронних органів щодо виявлення та розслідування злочинів 

є певною системою, яка складається з таких елементів:  

блоку криміналістичних рекомендацій (організаційного, тактичного, 

методичного характеру);  

блоку підготовки відповідних кадрів (спеціальної криміналістичної 

освіти);  

блоку технічного та інформаційного забезпечення процесу виявлення, 

розслідування та попередження злочинів [119, С. 11]. 

Ж.В. Удовенко зазначає, що криміналістичне забезпечення – це 

самостійна, ефективна, специфічна діяльність відповідних суб’єктів із 

створення необхідних умов при отриманні криміналістичної освіти 

криміналістичних знань та використання криміналістичної техніки у 

передбаченій законом діяльності суб’єктів процесу доказування на 

досудовому слідстві зі збирання, дослідження, перевірки та оцінки фактичних 

даних (доказів) і застосування їх з метою встановлення істини у кримінальній 

справі. Тобто це самостійна, специфічна діяльність відповідних суб’єктів по 

створенню необхідних умов з оптимізації процесу доказування на досудовому 

слідстві [220, С. 113]. 

Криміналістичне забезпечення на думку В.В. Матвієнка, є іманентною 

суттєвою ознакою криміналістики і полягає у виявленні потреб слідчої 

практики та всебічному озброєнні працівників правоохоронних органів 

дієвими криміналістичними рекомендаціями, які забезпечують оптимізацію 

розслідування злочинів [140, С. 53]. 

Топрецька З.М., узагальнюючи наукові позиції вчених з приводу 

визначення поняття «криміналістичне забезпечення», поділяє їх на три групи: 

1) криміналістичне забезпечення трактується як динамічне поняття; 
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2) криміналістичне забезпечення розглядається як діяльність по 

забезпеченню криміналістикою потреб практики; 

3) криміналістичне забезпечення визначається не просто як діяльність, а 

як особлива система та приходить до висновку, що криміналістичне 

забезпечення означає задоволення потреб практики розслідування 

кримінальних правопорушень криміналістичними засобами, прийомами та 

методами [215, С. 136-139]. 

Досить широке розуміння категорії «забезпечення» було висловлено 

О.Ф. Волинським, який зазначає, що криміналістичне забезпечення – це 

комплексна за своїм змістом діяльність, яка направлена на формування умов 

постійної готовності правоохоронних органів до ефективного використання 

криміналістичних методів, засобів і рекомендацій, а також на реалізацію такої 

готовності в щоденній практиці розкриття і розслідування злочинів. Умовно 

О.Ф. Волинський поділив криміналістичне забезпечення на два рівні: 

- творчий (створення зазначених умов у діяльність); 

- діяльний (практична реалізація умов). 

До криміналістичного забезпечення автор відносить: 

- теоретичні основи забезпечення; 

- правове забезпечення; 

- організаційне забезпечення; 

- науково-технічне та науково-методичне забезпечення; 

- навчально-методичне забезпечення; 

- матеріально-технічне забезпечення [99, С. 55-56]. 

У свою чергу В.А. Жбанов до криміналістичного забезпечення відносить 

наступне: 

- наукове та методичне забезпечення; 

- криміналістичну освіту; 

- техніко-криміналістичне забезпечення; 

- тактико-криміналістичне забезпечення; 

- розробка методик розслідування злочинів; 
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- експертно-криміналістичне забезпечення; 

- профілактико-криміналістичне забезпечення [57, С. 63]. 

Криміналістичне забезпечення, як і будь-яка діяльність, у найбільш 

загальному вигляді складається з трьох компонентів: суб’єкт, об’єкт та зв’язок 

між ними. Останній не є чимось постійним, а відрізняється різними 

поєднаннями, які у певні періоди часу можуть передувати один одному, 

змінюють один одного або співіснують один з одним. Він забезпечує 

об’єднання суб’єкта і об’єкта в єдину цілісну систему. На думку вчених, це є 

закономірностями предмета криміналістичного забезпечення як виду 

діяльності. Зміст особливостей даного забезпечення полягає у тому, що:  

– його об’єктом буде діяльність з використання науково-технічного 

потенціалу розслідування злочинів, який складається з криміналістичних 

знань, криміналістичної освіти і криміналістичної техніки. Це основа 

криміналістичного забезпечення, що існує незалежно від процесу 

доказування, а тому потребує відповідного забезпечення реалізації; 

 – суб’єктами такого забезпечення будуть органи законодавчої влади, 

управління, а також науково-дослідні організації та навчальні заклади, наукові 

й практичні працівники, педагоги;  

– взаємозв’язки і взаємовідносини між вказаними компонентами 

розподіляються за основними напрямами: правового (законодавчого), 

організаційно-управлінського, наукового забезпечення [72, С. 69]. 

Ю.М. Чорноус зазначає, що аналіз наукової літератури свідчить про те, 

що поняття «криміналістичне забезпечення» є, напевно, однією з найбільш 

дискусійних наукових категорій криміналістики, погляди щодо визначення її 

змісту суттєво відрізняються, а багаторічна дискусія ще не привела до 

загальновизнаного результату. Вона наголошує, що криміналістичне 

забезпечення, виходячи із буквального тлумачення, є похідним від науки 

криміналістики і полягає, перш за все, у залученні криміналістичних 

рекомендацій до діяльності з розслідування злочинів та інших правопорушень 

[231, С. 39]. На думку Ю.М. Чорноус, криміналістичне забезпечення з 
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практичного аспекту може бути охарактеризоване як діяльність з розроблення 

та залучення криміналістичних рекомендацій, що ґрунтуються на теоретичних 

засадах криміналістики, з метою розслідування злочинів. Сьогодні такі 

завдання ускладняються необхідністю розслідування злочинів, вчинених 

удосконаленими засобами та методами злочинної діяльності, а також різними 

проявами міжнародної злочинності [231, С. 49-50]. 

Аналіз наведених напрацювань дослідників свідчить, що у переважній 

більшості випадків вчені досліджують криміналістичне забезпечення у 

контексті діяльності щодо виявлення, розкриття та розслідування злочинів, 

залишаючи поза науковим аналізом діяльність суб’єктів кримінального 

переслідування у судових стадіях кримінального провадження. Безумовно, 

подальше залишення цієї проблематики без належної наукової уваги 

неможливе, оскільки у парадигмі змагального кримінального судочинства 

судова стадія кримінального провадження має вирішальне значення. Як 

відзначає Н.В. Никитенко, судовий розгляд серед стадій кримінального 

процесу посідає центральне місце, що визначається тією роллю, яку він 

повинен відігравати у вирішенні завдань кримінального судочинства. Якщо 

основним завданням попередніх стадій кримінального процесу є підготовка 

кримінального провадження до розгляду у судовому засіданні, то саме у стадії 

судового розгляду вирішується основне питання кримінального провадження 

– про винуватість або невинуватість обвинуваченого [147]. 

Використовуючи напрацьовані у межах криміналістики наукові підходи, 

можна сформулювати визначення криміналістичного забезпечення 

обвинувальної діяльності прокурора у судових стадіях кримінального 

провадження. Так, криміналістичне забезпечення кримінального 

переслідування у судових стадіях кримінального провадження – це розроблена 

на основі криміналістичних знань, цілісна система організаційних заходів та 

тактичних прийомів, які використовуються прокурором під час підтримання 

державного обвинувачення в суді першої інстанції та під час подальшого 

перегляду судових рішень (апеляційного/касаційного оскарження). 
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Опрацювання наукових джерел та матеріалів практики щодо здійснення 

прокурором кримінального переслідування у судових стадіях кримінального 

провадження, свідчить про можливість виокремлення окремих структурних 

блоків, які потребують аналізу та розроблення відповідно до сформульованої 

системи криміналістичних знань: 

а) організація кримінального переслідування;  

б) тактичні особливості кримінального переслідування.  

Щодо першого блоку, який стосується організації кримінального 

переслідування, то необхідно зауважити, що під час його обґрунтування та 

наукового розроблення можуть, з окремими уточненнями, використовуватися 

криміналістичні положення щодо організації розслідування. Принагідно 

зауважити, що організаційна діяльність прокурора у судових стадіях 

кримінального провадження частково врегульована відомчими нормативно 

правовими актами, зокрема Порядком організації діяльності прокурорів і 

слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні [176]. Водночас, 

незважаючи на наявність у вказаному відомчому нормативно-правовому акті 

окремого розділу щодо організації діяльності прокурора у судовому 

проваджені, останній визначає лише:  

а) відомчу координацію участі прокурора у судовому провадженні;  

б) повноваження старших груп прокурорів щодо організації їх діяльності;  

в) напрями діяльності прокурора у кримінальному провадженні, які дещо 

деталізують норми КПК України.  

Екстраполюючи вказані положення на здійснення прокурором 

кримінального переслідування у судових стадіях кримінального провадження, 

необхідно звернути увагу на такі структурні елементи, які, на нашу думку, 

утворюють його організаційну складову, зокрема:  

а) підготовка прокурора до здійснення кримінального переслідування;  

б) інформаційно-аналітичне забезпечення кримінального 

переслідування;  
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в) взаємодія сторони обвинувачення під час здійснення кримінального 

переслідування. У контексті останнього структурного елемента, особливого 

значення на сучасному етапі набуває взаємодія прокурора із оперативним 

підрозділом, який здійснював оперативно-розшукове супроводження 

досудового розслідування та слідчим, який здійснював досудове 

розслідування конкретного кримінального провадження. 

Продовжуючи, на нашу думку, у межах цього підрозділу слушно 

проаналізувати зміст кожного із наведених організаційних елементів. Так, 

насамперед звернімо увагу на підготовку прокурора до здійснення 

кримінального переслідування. Принагідно зауважити, що вказаний елемент 

організації діяльності прокурора щодо кримінального переслідування є 

найбільш дослідженим. Як вказує І.В. Рогатюк, підготовка прокурора до 

підтримання публічного обвинувачення у суді передбачає аналіз інформації, 

отриманої під час вивчення кримінального провадження; визначення кола та 

послідовності питань, які підлягають з’ясуванню під час судового розгляду; 

планування судових дій; спрямованих на збирання та перевірку доказів, що 

підтверджують версію обвинувачення; розроблення тактики підтримання 

публічного обвинувачення [185]. Інші науковці вказують, що для створення 

умов подальшої обвинувальної діяльності прокуророві слід конспектувати 

необхідні матеріали розслідування, знімати копії із найбільш значимих 

процесуальних документів, робити виписки тощо. Отримані таким чином 

матеріали необхідно систематизувати, проаналізувати, після чого одержані 

знання синтезуються та розробляється план участі державного обвинувача у 

судовому засіданні [194].  

Водночас необхідно звернути увагу, що у наукових джерелах та відомчих 

нормативно-правових актах наразі відсутня типова структура діяльності 

прокурора із підготовки до здійснення кримінального переслідування у 

судових стадіях кримінального провадження. Безумовно, важко стверджувати 

про можливість формування конкретної моделі такої підготовчої діяльності, 

оскільки вона зумовлюється особливостями конкретного кримінального 
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провадження. На нашу думку, може бути запропонована лише типова 

структурна модель підготовки до здійснення кримінального переслідування у 

судових стадіях кримінального провадження: 

- аналіз матеріалів кримінального провадження. При цьому, необхідно 

наголосити, що відповідно до ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час 

досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального 

акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру, прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний 

повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та 

захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування заходів 

примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення 

досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового 

розслідування. Зважаючи на це, звернімо увагу, що з організаційно-тактичного 

боку вивчення матеріалів кримінального провадження прокурором із метою 

підготовки до кримінального переслідування у судових стадіях кримінального 

провадження слушно розпочинати до виконання вимог ст. 290 КПК України. 

Під час аналізу матеріалів кримінального провадження слушно 

акцентувати увагу на таких аспектах:  

а) правильності кримінально-правової кваліфікації дій підозрюваного. 

Відповідно до ст. 338 КПК України, прокурор має право змінити 

обвинувачення у суді, а згідно зі ст.339 КПК України висунути додаткове 

обвинувачення, почати провадження щодо юридичної особи під час судового 

розгляду. Проте, із організаційно-тактичного боку, як свідчить вивчення 

матеріалів практики, реалізація прокурором такого права створює конфліктну 

та проблемну судову ситуацію, у межах якої у судді може сформуватися 

переконання щодо формального підходу прокурора та непідготовленості до 

підтримання державного обвинувачення (38%);  

б) повторної оцінки доказів (50%), на яких ґрунтується обвинувачення з 

метою: а) повторної перевірки їх належності та допустимості; б) реальної 

наявності усіх доказів у матеріалах кримінального провадження, а також 
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речових доказів, які передані на відповідальне зберігання; в) оцінки 

можливості дослідження кожного доказу безпосередньо судом. У контексті 

цього, особливу увагу необхідно звернути на показання свідків обвинувачення 

та визначення реальної можливості їх допиту у судовому засіданні. Вивчення 

матеріалів практики свідчить, що у складних кримінальних провадженнях, 

досудове розслідування у яких було тривалим, допит окремих свідків під час 

судового розгляду є неможливим з таких причин:  

а) смерті таких осіб;  

б) визнання таких осіб недієздатними;  

в) виїзду на постійне місце проживання закордон тощо. Крім того, 

оцінюючи показання свідків та можливість їх подальшого допиту у судовому 

засіданні прокурору слушно систематизувати свідків, допит яких у судовому 

засіданні буде відбуватись в мовах конфліктної ситуації. Практика свідчить, 

що такими свідками є: а) соціально корисні та кримінальні зв’язки 

обвинуваченого; б) особи щодо яких застосовували положення ст.140 КПК 

України через їх систематичну неявку за викликом слідчого без поважних 

причин; 

- аналіз матеріалів оперативно-розшукової справи. М.І. Бортун 

відзначає, що оперативно-розшукова справа – це форма оперативного обліку, 

накопичення та систематизації матеріалів, одержаних у результаті проведення 

оперативними підрозділами оперативно-розшукових заходів [24]. У контексті 

нашого дослідження ми солідаризуємось із позицією С.В. Албула, який 

відзначає, що оперативно-розшукова справа – це форма оперативного обліку, 

накопичення та систематизації матеріалів, що утворилися під час здійснення 

оперативно-розшукової діяльності, проведення оперативно-розшукових 

заходів, переписки щодо проведення НС(Р)Д, ужиття управлінських та 

організаційних рішень, а також з метою відомчого контролю та 

прокурорського нагляду за додержанням законності. Оперативно-розшукова 

справа заводиться:  на особу або групу осіб, які готують учинення злочину; 

для документування злочинів, що готуються невстановленими особами; з 
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метою розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, 

слідчого судді, суду або ухиляються від відбуття кримінального покарання; з 

метою встановлення місцезнаходження безвісно зниклих (відсутніх) осіб; за 

наявності реальної загрози життю, здоров’ю, житлу, майну працівників суду і 

правоохоронних органів у зв’язку з їх службовою діяльністю, а також особам, 

які беруть участь у кримінальному судочинстві, членам їх сімей та близьким 

родичам [153]. Відповідно до ст.9 Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність», у кожному випадку за наявності підстав для 

проведення оперативно-розшукової діяльності заводиться оперативно-

розшукова справа. У свою чергу ст.9-2 цього ж закону серед підстав для 

закриття оперативно-розшукової справи визначає набрання законної сили 

вироком або ухвалою суду. Аналіз цих положень свідчить, що, фактично, 

провадження за оперативно-розшуковою справою не зупиняється після 

направлення справи до суду із обвинувальним актом, а продовжується й у 

судових стадіях кримінального провадження. 

На нашу думку, особливого значення аналіз матеріалів оперативно-

розшукової справи має у тих випадках, коли кримінальне провадження 

розпочато за матеріалами оперативних підрозділів. Принагідно наголосити, 

що необхідність аналізу матеріалів оперативно-розшукової справи 

зумовлюється насамперед тим, що у ній містяться дані, які не увійшли до 

матеріалів кримінального провадження для вибору організаційно-тактичної 

моделі підтримання державного обвинувачення. Так, аналізуючи матеріали 

оперативно-розшукової справи прокурор може отримати дані щодо:  

а) системи проведених під час досудового розслідування негласних 

слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, внаслідок чого 

отримано орієнтуючу чи іншу оперативно-розшукову інформацію, яка не 

увійшла до матеріалів кримінального провадження (95%);  

б) осіб, які перевірялись на причетність до вчинення кримінального 

правопорушення, але їх вина не була доведена під час досудового 

розслідування (40%);  
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в) можливість причетності обвинуваченого до вчинення інших 

кримінальних правопорушень (46%);  

г) системи соціально-корисних та кримінальних зв’язків обвинуваченого 

(49%); 

- визначення суб’єктів, з якими повинна бути організована взаємодія під 

час кримінального переслідування. Зауважимо, що визначення суб’єктів 

взаємодії зумовлюється: а) віднесенням вчиненого злочину до відповідної 

класифікаційної групи; б) складністю кримінального провадження; в) рівнем 

очікуваної протидії діяльності прокурора у судових стадіях кримінального 

провадження; г) необхідністю вжиття заходів щодо негласного захисту доказів 

у судових стадіях;    

- складання плану здійснення кримінального переслідування. Як 

відзначають дослідники, планування участі в судовому розгляді – це 

узагальнена програма дій у судовому засіданні, без складання якої прокурор 

не має можливості ефективно здійснювати покладену на нього функцію. 

Можна виділити такі види планування: загальний план; план участі в окремих 

судових діях; плани підтримання державного обвинувачення у складних та 

багатоепізодних кримінальних провадженнях; спеціальний план порядку 

дослідження доказів тощо [213]. 

Вище нами виокремлено інформаційно-аналітичне забезпечення 

кримінального переслідування та взаємодія сторони обвинувачення як 

самостійні елементи організаційного блоку кримінального переслідування у 

судових стадіях кримінального провадження. Водночас, на нашу думку, 

важливість, комплексність та недостатня розробленість цих питань потребує 

їх аналізу на рівні окремих підрозділів і тому ми залишаємо вказане питання 

поза увагою у межах цього підрозділу. 

Продовжуючи аналіз, необхідно звернути увагу на сутність та змістовне 

наповнення тактичного блоку кримінального переслідування у судових 

стадіях кримінального провадження. Як слушно зауважує В.А. Журавель, 

процес інтеграції та диференціації наростаючого наукового знання 
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характерний для розвитку криміналістики. У сучасному науковому знанні він 

набуває виключно важливого значення, охоплюючи як науку в цілому, так і 

окремі її галузі. Інтегративний процес пов’язаний із проникненням та 

асиміляцією даних однієї науки в іншу, виступає своєрідним каталізатором, 

який сприяє зародженню і формуванню нових галузей знань. З’ясування 

сутності та значення зазначених процесів є вельми актуальним для визначення 

генетичної природи появи і функціонування у криміналістиці нових наукових 

напрямків [59, С. 191-192]. 

Сучасний стан криміналістики свідчить про те, що криміналістична 

тактика за всю історію пройшла довгий і непростий шлях і на сьогодні є 

достатньо сформованою системою наукових знань, вона виступає 

інтелектуальним ядром криміналістики і є її логіко-психологічною основою 

[88]. В.Ю. Шепітько зазначає, що засоби криміналістичної тактики не є 

застиглими, мають різні прояви, відрізняються динамічністю. Створення, 

розробка і пропонування до застосування нових тактичних прийомів, їх систем 

або тактичних операцій викликані модернізацією злочинності та її все 

більшим прилаштуванням до нових умов. Тому й ефективність застосування 

засобів криміналістичної тактики передбачає їх удосконалення, впровадження 

новітніх розробок, наукового обґрунтування [232, С. 174]. 

Проте варто наголосити, що в юридичній літературі зустрічається 

твердження, що криміналістична тактика присутня лише там, де є 

протистояння сторін. Отож можна погодитися з думкою щодо того, що процес 

досудового розслідування нерідко відбувається в ситуації конфлікту інтересів, 

протидії зацікавлених осіб. Отже, такі елементи тактики, як планування та 

організація розслідування, подолання протидії слідству, цілком 

виправдовують використання цього терміна у сфері кримінального 

судочинства. Розслідування злочинів як специфічний вид людської діяльності 

також здійснюється в умовах протиборства між злочинцями та органами, які 

ведуть боротьбу зі злочинністю. Тому буде виправданим вибір оптимального 

способу боротьби з тим чи іншим видом злочинів, а також способів 
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проведення тих чи інших процесуальних дій у ході досудового чи судового 

слідства [101, С. 215]. Слід зазначити, що не під час всіх процесуальних дій 

має місце протидія протилежної сторони, прикладом може слугувати 

дослідження судом речових доказів під час судового розгляду справи, тому 

теза про те, що криміналістична тактика має місце лише там, де є протидія, на 

наш погляд, не завжди є правильною. Тому в розрізі цього слушно погодитися 

з В.Ю. Шепітьком, який зазначає, що термін «тактика» у криміналістиці має 

деякі елементи умовності, оскільки вона не рівноцінна воєнній тактиці (в 

літературі є прихильники того, що криміналістична тактика за своєю суттю 

відповідає військовій тактиці [док. див. 28, С.21], з чим не можна повною 

мірою погодитися) та її не слід зводити тільки до тих способів, застосування 

яких призводить до усунення конфліктних взаємозв’язків та протидії [102, 

С. 215-216]. 

В рамках нашого дослідження слушно погодитися з думкою щодо того, 

що одним з інноваційних напрямків розвитку криміналістичної тактики є 

виокремлення тактики державного обвинувачення, професійного захисту та 

суду.  

В.Ю. Шепітько зазначає, що Конституція України як принцип 

судочинства проголошує рівність сторін (усіх учасників процесу) перед 

законом і судом, змагальність сторін та свободу в поданні суду своїх доказів. 

З урахуванням цього положення якісно змінюється і тактика провадження 

таких судових дій, як допит, одночасний допит двох чи більше вже допитаних 

учасників кримінального провадження (очна ставка), пред’явлення для 

впізнання, огляд на місці тощо. Тому можна говорити про доцільність 

запровадження положень «змагальної» криміналістики і необхідність 

розроблення тактики суду (судді), тактику державного обвинувачення і 

тактику професійного захисту [102, С. 217]. Як відзначають дослідники, 

обрана прокурором тактика визначає загальну, але найбільш доцільну лінію 

його поведінки в прокурорській діяльності щодо конкретних обставин. У 

процесі підтримання державного обвинувачення правильно обрана тактика 
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допомагає прокурорам застосовувати з великого арсеналу прийомів, способів, 

методичних і наукових рекомендацій найбільш раціональні, оптимальні, 

доцільні, які відповідають правовій ситуації, що склалася у конкретному 

кримінальному провадженні. Тим самим, тактика сприяє організації роботи 

прокуратури на науковій основі, адже передбачає раціональне, ефективне 

використання наявних сил та засобів з метою досягнення найкращих 

результатів з якомога меншими витратами ресурсів [82]. О.Я. Баев відзначає, 

що тактика підтримання державного обвинувачення в суді це система 

наукових положень та заснованих на них відповідних засобів представлення 

ним у суді доказів, їх дослідженні, яка спроможна реагувати на судову 

ситуацію із метою обґрунтування висунутого обвинувачення і спростовування 

щодо нього доводів сторони захисту [10, С. 83].  

На думку І.Л. Кисленка, тактика підтримання державного 

обвинувачення – це заснований на рекомендаціях криміналістичної науки і 

обґрунтований позицією по справі алгоритм дій державного обвинувача, який 

переслідує мету переконати суд в обґрунтованості і законності обвинувальної 

тези [75, С. 18]. 

У наукових колах активно дискутується не лише питання сутності 

тактики обвинувальної діяльності прокурора у судових стадіях кримінального 

провадження, а й обговорюється структурна складова цієї категорії, шляхом 

екстраполяції теоретичних підходів щодо криміналістичної тактики на 

обвинувальну діяльність прокурора. Так, І.М. Комаров відзначає, що 

відповідно до загальних та окремих підходів, які склались у криміналістиці  до 

вказаної криміналістичної категорії, тактика підтримання обвинувачення у 

суді першої інстанції має структурно включати такі елементи:  

1. Суб’єкта державного обвинувачення – професійного працівника 

прокуратури, який має практичний досвід підтримання державного 

обвинувачення у суді першої інстанції, володіє необхідною системою 

загальних кримінально-процесуальних та криміналістичних знань для цього 

виду діяльності, а також необхідною системою знань, яка пов’язана із 
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конкретним кримінальним досудовим розслідуванням кримінального 

провадження, щодо якого здійснюється підтримання державного 

обвинувачення у суді.  

2. Знання державним обвинувачем змісту конкретної криміналістичної 

характеристики злочину, який підлягає розгляду у суді першої інстанції, тобто 

версії щодо досудового розслідування щодо сутності злочину та особи, яка 

його вчинила. 

3. Планування державним обвинувачем своєї діяльності на етапах 

підготовки до судового засідання, попереднього слухання та судового 

розгляду. 

4. Система заходів забезпечення інформаційної безпеки підготовки до 

судового засідання, попереднього розгляду та подальшого судового розгляду.  

5. Оцінка характеру криміналістичної ситуації підготовки до судового 

розгляду. 

6. Система кримінально-процесуальних і криміналістичних способів та 

засобів перевірки під час провадження у суді першої інстанції доказів, 

отриманих слідчим під час досудового розслідування конкретного 

кримінального провадження. 

7. Система кримінально-процесуальних способів і засобів отримання під 

час судового розгляду нових доказів щодо події злочину та вини 

обвинуваченого. 

8. Засоби фіксації підтримання результатів підтримання державного 

обвинувачення у суді першої інстанції (клопотання, протокол судового 

засідання, промова державного обвинувача). 

Така структура елементів є універсальною для вирішення державним 

обвинувачем завдань щодо підтримання державного обвинувачення у суді 

першої інстанції. З урахуванням особливостей досудового розслідування у 

конкретному кримінальному провадженні державний обвинувач може 

змінити цей алгоритм за власним розсудом відповідно до судової ситуації, яка 

склалась [85].  
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На нашу думку, запропонована автором структура тактики підтримання 

державного обвинувачення у суді першої інстанції не може бути повністю 

підтримана. Так, аналіз наведених положень свідчить, що до елементів такої 

тактики автор відніс складові, які, на наше переконання, є складовою 

організаційного блоку діяльності прокурора щодо підтримання державного 

обвинувачення, зокрема: а) планування обвинувальної діяльності; б) оцінка 

характеру криміналістичної ситуації підготовки до судового розгляду. Крім 

того, на нашу думку, засоби фіксації підтримання державного обвинувачення, 

які визначені автором, є кримінально-процесуальними категоріями та не 

можуть бути віднесенні до елементів криміналістичної тактики. Додатково 

необхідно звернути увагу, що автором помилково ототожнена 

криміналістична характеристика та криміналістична версія, яка висунута на 

досудовому розслідуванні як основна щодо конкретної кримінально-

релевантної події. 

У свою чергу І.Л. Кисленко відзначає, що тактика підтримання 

державного обвинувачення – це заснований на рекомендаціях криміналістики 

і обґрунтований позицією по справі алгоритм дій державного обвинувача, 

який дозволяє під час судового розгляду, в умовах взаємодії з іншими 

учасниками процесу оптимізувати діяльність щодо доказування матеріально-

правового твердження щодо вчинення особою злочину і його винуватості 

шляхом використання процесуальних та тактичних засобів з метою 

переконання суду у законності та обґрунтованості обвинувальної тези. До 

структури тактики підтримання державного обвинувачення запропоновано 

включити такі елементи: особливості формування обвинувачення на 

досудовій стадії кримінального процесу; особливості підготовки до 

підтримання державного обвинувачення та його планування; особливості 

представлення та дослідження доказової інформації; тактику участі 

обвинувача у судових діях; тактику взаємодії обвинувача з іншими 

учасниками судового розгляду [75]. 
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Звернімо увагу, що у даному випадку дослідниця необґрунтовано, на 

нашу думку, включає до структури тактики елементи, які характерні для 

організаційної складової обвинувальної діяльності прокурора, зокрема 

підготовку та планування підтримання державного обвинувачення. Крім того, 

незрозумілим залишається що саме авторка розуміє під особливостями 

формування обвинувачення на досудовій стадії кримінального процесу як 

елементу тактики. 

Необхідно звернути увагу, що вченими робилися спроби 

концептуального обґрунтування тактики підтримання державного 

обвинувачення. Так, аналізуючи вказане питання з позиції діалектичної 

єдності тактики обвинувачення та захисту, дослідники пропонують розглядати 

таку категорію як інтегрована тактика державного обвинувачення, під якою 

необхідно розуміти самостійну галузь криміналістики, яка є системою 

наукових положень, що розкривають та враховують закономірності 

розслідування, обвинувачення і захисту з метою вироблення найбільш 

раціональних методів, засобів і прийомів вирішення завдань обвинувачення. 

Крім того, на більш прикладному рівні пропонується вести мову про 

стратегічний процесуально-криміналістичний алгоритм державного 

обвинувачення у суді, під яким слід розуміти, засновану на процесуальних 

регламентах судового слідства і дебатів алгоритмізовану технологію, яка 

включає: алгоритм вивчення та використання матеріалів кримінальної справи; 

систему загальних тактик обвинувачення та захисту, які реалізуються у стадії 

судового слідства та дебатів; систему тактичних прийомів, методів, програм, 

операцій, які об’єднують на тактичних полях результати криміналістичного 

забезпечення підтримання державного обвинувачення з метою всебічного, 

повного і об’єктивного дослідження обставин кримінальної справи під час 

проголошення обвинувальної промови [66]. 

Проаналізувавши наявні наукові підходи, а також практику роботи 

прокурорів щодо обвинувальної діяльності у судових стадіях кримінального 

провадження, тактику кримінального переслідування у судових стадіях 



 98 

кримінального провадження можна визначити як засновану на теоретико-

прикладних напрацюваннях криміналістики систему прийомів, засобів та 

методів, які використовуються прокурором для забезпечення реалізації його 

повноважень у судових стадіях кримінального провадження з метою 

доведення законності та обґрунтованості висунутого обвинувачення. 

На нашу думку, структурно тактика здійснення кримінального 

переслідування у судових стадіях кримінального провадження включає такі 

типові елементи: 

- тактичні прийоми, засоби та методи, спрямовані на оптимізацію 

дослідження доказів під час судового розгляду (96%); 

- тактичні прийоми, методи та засоби щодо оптимізації зміни 

обвинувачення чи висунення нового обвинувачення у судових стадіях 

кримінального провадження (83%); 

- тактичні прийоми, методи та засоби, спрямовані на нейтралізацію 

протидії обвинувальній діяльності прокурора у судових стадіях кримінального 

провадження (41%). 

Необхідно наголосити, що запропонована структура є типовою для 

здійснення кримінального переслідування в усіх кримінальних провадженнях, 

але залежно від виду кримінального правопорушення, особи обвинуваченого 

та інших обставин може доповнюватись у разі потреби іншими структурними 

елементами. Крім того, об’єднання охарактеризованих нами організаційного і 

тактичного блоків дозволяє говорити про формування у межах криміналістики 

методики кримінального переслідування  у судових стадіях кримінального 

провадження, яка є елементом загальної методики судового розгляду 

кримінальних справ, яка, як визначає І.І. Когутич, розпочинає своє 

функціонування з моменту надходження матеріалів кримінального 

провадження у суд і прийняття у ньому судом відповідного рішення. У ній 

досліджуються та містяться відповіді на інші, аніж у методиці розслідування 

окремих видів, груп злочинів запитання: як планувати судовий розгляд 

кримінальної справи; яка сутність судових ситуацій і чим вони відрізняються 
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від слідчих ситуацій; які методичні прийоми необхідно використати для 

вирішення проблемних ситуацій в умовах змагального процесу, що і як 

доцільно постановити, у якій послідовності тощо; яким є алгоритм дій суду, 

державного обвинувача та захисника у дослідженні доказів; якою повинна 

бути залежно від можливих судових ситуацій тактика виконання судово-

слідчих дій [79]. 

 

Висновки до першого розділу 

1. Систематизація наявних наукових досліджень на початковому етапі 

наукового пошуку вирішує такі основні завдання: а) забезпечення 

конкретизації предметного поля дослідження; б) формулювання уявлення 

щодо реального стану наукового дослідження проблеми; в) забезпечення 

виокремлення спектра проблемних питань, які потребують власного 

наукового аналізу. Діяльність прокурора у межах кримінального провадження 

досліджувалася значною кількістю науковців крізь призму: функції 

кримінального переслідування, яка реалізується прокурором у межах 

кримінального провадження (Д.В. Борзих, Д.Є. Мартиненко); особливостей 

формування функції обвинувачення у кримінальному провадженні 

(І.В. Гловюк, В.О. Гринюк, І.В. Рогатюк); юридичної природи обвинувачення 

перед судом (М.М. Полянський); підвищення ефективності діяльності органів 

прокуратури щодо підтримання державного обвинувачення (В.О. Середа); 

діяльності прокурора у контрольних стадіях кримінального провадження 

(Д.О. Пилипенко); повноважень прокурора у сфері приватного 

обвинувачення; особливостей підтримання обвинувачення у різних категоріях 

кримінальних проваджень (Ю.Л. Крючко, Л.М. Легеза).  

2. У межах Конституційної реформи відбулася трансформація 

функціональної спрямованості органів прокуратури, зокрема втрата ними 

таких функцій: а) нагляд за додержанням і застосуванням законів; б) нагляд за 

додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих 

питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх 
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посадовими і службовими особами; в) нагляд за додержанням законів при 

виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні 

інших заходів примусового характеру, пов’язаних із обмеженням особистої 

свободи громадян; г) досудового розслідування. Встановлено, що сутність 

кримінально-процесуальних функцій прокурора, зокрема й у частині 

здійснення кримінального переслідування у судових стадіях кримінального 

провадження, обґрунтована дослідниками крізь призму кримінального 

процесуального права без урахування організаційно-тактичної складової їх 

реалізації. Обґрунтовано, що реформування функціональної структури органів 

прокуратури призвело до поляризації наукових поглядів щодо стадій 

кримінального провадження, у межах яких розпочинається кримінальне 

переслідування, здійснюване прокурором.  

У результаті конституційної реформи 2016 року законодавець закріпив 

функцію «підтримання публічного обвинувачення в суді», акцентуючи таким 

чином увагу на пріоритеті суспільних інтересів над державними; політиці 

людиноцентризму у діяльності органів прокуратури та визнання міжнародно-

правового підходу щодо функціональної спрямованості прокурора у 

кримінальному провадженні.  

 3. Основою правового регулювання функції кримінального 

переслідування, яка реалізується прокурором у судових стадіях кримінального 

провадження є законодавство України, до структури якого згідно із 

трактуванням Конституційного Суду України входять: закони України; чинні 

міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою 

України, постанови Верховної Ради України; укази Президента України; 

декрети і постанови Кабінету Міністрів України, прийняті у межах їхніх 

повноважень, Конституції України і законів України. Підтримано 

запропоновану вченими класифікацію нормативної бази, яка регулює 

обвинувальну діяльність прокурора, на зовнішню та внутрішню.  

КПК України 2012 року закріпив нові, порівняно з попереднім КПК, 

повноваження прокурора, зокрема, щодо: повідомлення особі про підозру; 
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доручення органам досудового розслідування проведення розшуку і 

затримання осіб, які вчинили кримінальне правопорушення за межами 

України, виконання окремих процесуальних дій з метою видачі особи 

(екстрадиції) за запитом компетентного органу іноземної держави; 

затверджувати чи відмовляти в затвердженні обвинувального акта, клопотань 

про застосування примусових заходів медичного/виховного характеру, 

вносити зміни до складеного слідчим обвинувального акта чи вищезазначених 

клопотань, самостійно складати обвинувальний акт чи зазначені клопотання; 

звертатися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування 

примусових заходів медичного/виховного характеру, клопотанням про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності; 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; відмовлятися від 

підтримання державного обвинувачення, змінювати його або висувати 

додаткове обвинувачення в порядку, що визначений КПК України; 

погоджувати або відмовляти в погодженні клопотань слідчого до слідчого 

судді про проведення слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій у 

випадках, передбачених КПК України чи самостійно подавати такі 

клопотання. 

Нормативно-правові акти, забезпечуючи повну зовнішню незалежність 

прокурора у судових стадіях кримінального провадження, водночас 

встановлюють обмеження щодо внутрішньої процесуальної незалежності у 

частині: а) відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення; 

б) зміни обвинувачення; в) висунення нового обвинувачення. 

4. Екстраполюючи напрацьовані у межах криміналістики наукові 

підходи, структурними елементами організації підтримання кримінального 

переслідування можна визначити: а) підготовку прокурора до підтримання 

державного обвинувачення; б) інформаційно-аналітичне забезпечення 
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підтримання державного обвинувачення; в) взаємодію сторони 

обвинувачення у судових стадіях кримінального провадження. 

Типова структурна модель підготовки до здійснення кримінального 

переслідування у судових стадіях включає такі елементи: а) аналіз матеріалів 

кримінального провадження; б) аналіз матеріалів оперативно-розшукової 

справи; в) визначення суб’єктів, з якими повинна бути організована взаємодія 

під час кримінального переслідування; г) складання плану кримінального 

переслідування у судових стадіях кримінального провадження. 

Під час аналізу матеріалів кримінального провадження увага прокурора 

акцентується на: по-перше, правильності та повноті кримінально-правової 

кваліфікації дій підозрюваного; по-друге, повторній оцінці доказів, на яких 

ґрунтується обвинувачення. Метою повторної оцінки доказів є: а) перевірка їх 

належності та допустимості; б) встановлення реальної наявності усіх доказів у 

матеріалах кримінального провадження; в) оцінка можливості дослідження 

кожного доказу безпосередньо судом. Визначено, що аналіз матеріалів 

оперативно-розшукової справи забезпечує отримання прокурором даних 

щодо: а) системи проведених під час досудового розслідування негласних 

слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, внаслідок чого 

отримано орієнтуючу чи іншу оперативно-розшукову інформацію, яка не 

увійшла до матеріалів кримінального провадження; б) осіб, які перевірялися 

на причетність до вчинення кримінального правопорушення, але їх вина не 

була доведена під час досудового розслідування; в) можливості причетності 

обвинуваченого до вчинення інших кримінальних правопорушень; г) системи 

соціально-корисних та кримінальних зв’язків обвинуваченого. 

Визначення суб’єктів взаємодії зумовлюється: а) віднесенням вчиненого 

злочину до відповідної класифікаційної групи; б) складністю кримінального 

провадження; в) рівнем очікуваної протидії діяльності прокурора у судових 

стадіях кримінального провадження; г) необхідністю вжиття заходів щодо 

негласного захисту доказів у судових стадіях.  
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Структурно тактика кримінального переслідування прокурором у 

судових стадіях кримінального провадження включає такі типові елементи: 

по-перше, тактичні прийоми, засоби та методи, спрямовані на оптимізацію 

дослідження доказів під час судового розгляду; по-друге, тактичні прийоми, 

методи та засоби щодо оптимізації зміни обвинувачення чи висунення нового 

обвинувачення у судових стадіях кримінального провадження; по-третє, 

тактичні прийоми, методи та засоби, спрямовані на нейтралізацію протидії 

кримінальному переслідуванню у судових стадіях кримінального 

провадження. 
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РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ У 

СУДОВИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

2.1. Взаємодія прокурора з іншими учасниками кримінального 

провадження під час підготовки та здійснення кримінального 

переслідування  

 

Реформа правосуддя, яку було проведено в Україні, передбачала не лише 

зміну судоустрою, вона також змінила парадигму теоретичних та практичних 

аспектів взаємодії між правоохоронними органами, не оминуло це насаперед і 

прокуратуру та органи досудового розслідування. Новий КПК України значно 

обмежив процесуальну незалежність та самостійність слідчих під час 

досудового розслідування, наразі вони повинні більше взаємодіяти та 

залежати від процесуального керівника – прокурора, що суттєво впливає на 

розподіл обов’язків вищезазначених суб’єктів у кримінальному провадженні. 

Необхідно наголосити, що у межах криміналістичної науки категорія 

«взаємодія» є однією із центральних категорій у контексті дослідження 

організації розслідування злочинів та досліджувалася значною кількістю 

науковців. Не залишено поза увагою дослідників і питання взаємодії 

прокурора із іншими суб’єктами протидії злочинності, як у межах 

кримінального провадження, так і загалом [док. див.: 22; 23; 47; 53; 76].  

Водночас необхідно звернути увагу, що вченими недостатньо 

дослідженні власне особливості організаційно-тактичної взаємодії прокурора 

з іншими представниками сторони обвинувачення. Значним чином такий стан 

справ зумовлений виробленою протягом багатьох років практичною моделлю 

діяльності, згідно з якою реальна активність та участь слідчого та оперативних 

підрозділів після направлення кримінального провадження до суду 

припиняється, а уся подальша відповідальність за здійснення кримінального 

переслідування особи покладається на прокурора. Крім того, така тенденція 

посилюється і положеннями КПК України, зокрема у п. 15 ч.2 ст. 36 КПК 
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України відзначено, що прокурор уповноважений підтримувати державне 

обвинувачення в суді, відмовитись від підтримання державного 

обвинувачення, змінювати його або висувати додаткове обвинувачення у 

порядку, встановленому цим кодексом. Фактично, вказана норма визначає 

прокурора як єдиного суб’єкта підтримання державного обвинувачення у суді. 

Такий висновок дозволяє зробити і глава 28 КПК України, яка регулює 

судовий розгляд кримінальних проваджень та у якій не згадується слідчий чи 

оперативні підрозділи як суб’єкти певних процесуальних прав та обов’язків на 

цій стадії. 

Виходячи із традиційних підходів щодо взаємодії суб’єктів 

кримінального провадження, необхідно відзначити, що, як правило, 

дослідниками розглядається два її різновиди: процесуальна взаємодія (97%) та 

організаційно-тактична взаємодія (76%), яка включає самостійні структурні 

елементи, зокрема інформаційну взаємодію. Зважаючи на предмет нашого 

дослідження та сформульовані вище положення щодо організаційної 

складової обвинувальної діяльності прокурора у судових стадіях 

кримінального провадження, ми акцентуємо увагу на моделях та основних 

напрямах взаємодії під час кримінального переслідування обвинувальної 

діяльності прокурора у кримінальному провадженні.  

Так, насамперед необхідно звернути увагу на положення ч.1 ст. 37 КПК 

України, яка визначає, що у разі необхідності керівник органу прокуратури 

може визначити групу прокурорів у конкретному кримінальному 

провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями 

інших прокурорів. При цьому КПК України не містить відповідних положень 

щодо особливостей діяльності такої групи прокурорів, розподілу між ними 

функціональних обов’язків та особливостей взаємодії. Як відзначають 

дослідники, визначення групи прокурорів за чинним КПК України, може бути 

дієвим організаційним важелем управлінської діяльності керівника органу 

прокуратури. Проте питання визначення повноважень прокурорів, які входять 

до складу групи прокурорів, нормативно неврегульоване й вирішується у 
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кожному випадку індивідуально. У цілому ефективність діяльності групи 

прокурорів у практичній діяльності значно вища за самостійне виконання 

повноважень прокурора з процесуального керівництва. Проте лише у випадку 

належної організації роботи такої групи, зокрема, підвищення 

відповідальності кожного учасника групи за довірену йому ділянку роботи 

[235]. Зауважимо, що частково вказане питання вирішено у Порядку 

організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у 

кримінальному провадженні [171], який визначає, що старші групи відповідно 

до законодавства: 

- організовують участь прокурорів групи в усіх судових засіданнях; 

- особисто беруть участь у судових засіданнях; 

- під час судового провадження координують діяльність прокурорів групи 

та узгоджують їх процесуальні позиції; 

- підписують процесуальні документи прокурорів про зміну або відмову 

від обвинувачення, висунення додаткового обвинувачення, а також 

погоджують такі рішення з прокурором вищого рівня, укладають угоди про 

визнання винуватості. 

Аналіз цього нормативного документа свідчить про відсутність у ньому 

конкретизації щодо розподілу обов’язків у межах групи прокурорів. У 

попередніх розділах дослідження ми відзначали, що, фактично, обвинувальна 

діяльність прокурора у судових стадіях кримінального провадження потребує 

ретельної підготовки, яка розпочинається до направлення матеріалів 

кримінального провадження до суду.  

Зважаючи на викладене, на нашу думку, можна запропонувати такі моделі 

організації підготовки групи прокурорів до здійснення кримінального 

переслідування у судових стадіях кримінального провадження:  

- за обвинуваченими (93%). З організаційно-тактичного боку 

використання такої моделі доцільне у складних кримінальних провадженнях з 

декількома обвинуваченими, а також кримінальних провадженнях щодо 

злочинів, вчинених організованими злочинними угрупованнями. У випадку 
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використання такої моделі відповідний прокурор, який входить до складу 

групи, закріплюється за конкретним обвинуваченим з метою виконання таких 

завдань:    

- аналізу та оцінки кожного окремого, а також усієї сукупності доказів, 

які підтверджують вину конкретного обвинуваченого у вчиненні 

інкримінованого злочину; 

- дослідження особи кожного обвинуваченого, зокрема й аналізуючи 

матеріали оперативно-розшукових справ з метою: а) повторної оцінки ролі 

обвинуваченого у механізмі злочинної діяльності; б) статусу конкретного 

обвинуваченого у структурі організованих злочинних угруповань та у 

кримінальному середовищі загалом; в) оцінки системи соціально-корисних та 

кримінальних зв’язків конкретного обвинуваченого; г) прогнозування моделі 

поведінки конкретного обвинуваченого під час судового розгляду 

кримінального провадження; е) оцінки можливості протидії з боку 

конкретного обвинуваченого діяльності прокурора із підтримання державного 

обвинувачення.  

За результатами застосування такої моделі старшим групи прокурорів 

може бути проведена координаційна нарада із заслуховування прокурорів 

групи щодо проведеної ними аналітичної роботи з метою: а) оцінки 

можливості зміни обвинувачення щодо конкретного обвинуваченого; 

б) оцінки перспективи укладення угоди із конкретним обвинуваченим; 

в) оцінки рівня доведеності вини кожного обвинуваченого; г) планування 

заходів нейтралізації протидії з боку конкретного обвинуваченого.  

- за джерелами доказів (47%). Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України 

процесуальними джерелами доказів є: показання; речові докази; документи; 

висновки експертів. У даній моделі слушно використати підхід згідно із яким 

під час підготовки до підтримання державного обвинувачення відповідний 

прокурор із групи прокурорів аналізує конкретні джерела доказів у 

кримінальному провадженні. 
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Так, прокурор групи, закріплений за аналізом показань, акцентує свою 

увагу на: 

- якості допитів учасників кримінального провадження під час 

досудового розслідування;    

- виявлення суперечностей у показаннях, які можуть бути використанні 

стороною захисту під час судового розгляду, та з’ясування причин не усунення 

таких суперечностей під час досудового розслідування; 

- можливості реального допиту осіб, які давали показання під час 

досудового розслідування під час судового розгляду; 

- прогнозування можливості зміни показань окремими учасниками 

кримінального провадження; 

- визначення можливості учасника кримінального провадження надати у 

судовому засіданні показання аналогічної якості (детальності, точності) як під 

час досудового розслідування.  

Особливої актуальності вказана проблема набуває під час судового 

розгляду:  

а) кримінальних проваджень минулих років;  

б) кримінальних проваджень, у яких досудове розслідування 

здійснювалося протягом тривалого часу; 

- прогнозування можливості умисної протидії особи, які допитувалась під 

час досудового розслідування, підтриманню державного обвинувачення. 

Прокурор, закріплений за аналізом речових доказів, акцентує увагу на:  

- місці знаходження кожного речового доказу, а також на належному 

оформленні документів, які підтверджують місцезнаходження конкретного 

речового доказу та його зберігання. Наприклад, документи, які є речовими 

доказами, повинні зберігатися вкладеними між чистими аркушами паперу в 

конвертах. На таких документах забороняється робити будь-які помітки, 

написи і перегинати їх. У разі наявності великої кількості документів вони 

складаються в окремий пакет. На конверті (пакеті) зазначається перелік 

документів, що вкладені в нього [170]. Відповідно до ст. 100 КПК України 
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документи, що є речовими доказами, залишаються у матеріалах 

кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання;  

- наявності усіх підтверджуючих документів щодо речових доказів, які на 

законних підставах знищенні під час досудового розслідування. Так, речові 

докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, 

мають непридатний стан, знищуються за письмовою згодою власника, а в разі 

її відсутності – за рішенням слідчого судді, суду [170]; 

- реальному стані речових доказів та збереженні на них ознак, які 

підтверджують їх відношення до конкретного кримінального 

правопорушення, оскільки згідно з вимогами нормативних документів 

умовою зберігання речових доказів повинне бути забезпечення збереження їх 

істотних ознак та властивостей [170]; 

- виявленні, з’ясуванні та вжитті у разі наявності законної можливості 

заходів щодо усунення причин неналежного зберігання речових доказів; 

- у разі втрати під час досудового розслідування речових доказів, у межах 

своїх повноважень з’ясовує причину втрати речових доказів та притягнення до 

встановленої законом відповідальності винних осіб. Так, відповідно до ч. 4 

ст. 100 КПК України у разі втрати чи знищення стороною кримінального 

провадження наданого їй речового доказу вона зобов’язана повернути 

володільцю таку саму річ або відшкодувати її вартість. 

Окремим джерелом доказів у кримінальному провадженні КПК України 

визначає документ як спеціально створений з метою збереження інформації 

матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових 

знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використанні як 

доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального 

провадження. 

У разі обрання під час підготовки до підтримання державного 

обвинувачення організаційно-тактичної моделі розподілу прокурорів за 

джерелами доказів, прокурор, закріплений за аналізом документів як джерел 

доказів, сформованих у вигляді документів, акцентує увагу на: 
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- забезпеченні процедури, яка дозволяє використати матеріали, зібранні 

відповідними оперативними підрозділами у межах їх компетенції, як докази у 

кримінальному провадженні; 

- наявності у матеріалах справи дублікатів окремих документів та 

з’ясовує причини відсутності у матеріалах кримінального провадження їх 

оригіналів; 

- аналізує правильність складених у порядку, передбаченому КПК 

України, протоколів процесуальних дій, а також додатків до них. У контексті 

цього, з тактичного боку, ще на стадії підготовки до підтримання державного 

обвинувачення слушно звернути увагу на протоколи процесуальних дій, які 

проводились за участю понятих та з’ясувати готовність вказаних осіб 

підтвердити свою присутність та правильність відображення у протоколі 

відповідної інформації. Так, ґрунтовно проаналізувавши участь понятих у 

слідчих (розшукових) діях на стадії досудового розслідування, професор 

С.М. Смоков обґрунтовано звернув увагу на окремі проблемні питання, які 

виникають щодо понятих під час досудового розслідування, зокрема:  

а) нечіткість їх правового статусу, який не прописаний у КПК України;  

б) відсутності нормативно визначеного алгоритму щодо поведінки 

понятих під час проведення процесуальних дій, що дозволяє поставити їх під 

сумнів під час судового розгляду [199]. Неоднозначною є і судова практика з 

цього питання, зокрема у випадку коли, на думку суду, понятий безпосередньо 

брав участь у збиранні доказів, що з позиції суду є грубим порушенням норм 

КПК України [27]. Необхідно також звернути увагу, що у контексті участі 

понятих у процесуальних діях гострою прикладною проблемою є оцінка 

категорії «незацікавленості» понятих у результатах проведення слідчих 

(розшукових) дій. Як відзначає А.А. Кріпак, як правило, прибувши на місце 

події, працівники правоохоронних органів перед проведенням огляду 

приміщення (квартири), запрошують понятих, якими здебільшого є сусіди 

потерпілих. Зі слів понятих, які перебувають переважно у шоковому стані від 

побаченого, з’ясовується, що вони не є родичами потерпілого, а отже, повинні 
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бути незаінтересовані у результатах кримінального провадження. Але в ході 

досудового розслідування (а іноді й під час судового розгляду) з’ясовується, 

що поняті були не лише сусідами, а ще й близькими друзями, які майже увесь 

вільний час проводили разом. Таким чином виникають питання щодо 

можливості вважати таких понятих незаінтересованими у результатах 

кримінального провадження. З іншого боку, незрозуміло, яким чином 

слідчому, який проводить досудове розслідування, довести, що він не порушив 

вимог законності, залучаючи таких понятих під час проведення огляду місця 

події [106]. Крім того, необхідно звернути увагу, що практика роботи слідчих 

підрозділів, зокрема Національної поліції України, свідчить, що початкові 

слідчі (розшукові) дії проводяться слідчим, який входить до складу 

сформованої слідчо-оперативної групи та в подальшому не здійснює досудове 

розслідування кримінального провадження та не несе відповідальності за 

якість досудового розслідування. 

Продовжуючи аналіз проблематики взаємодії прокурора під час 

здійснення кримінального переслідування у судових стадіях кримінального 

провадження, слушно звернути увагу на типових моделях взаємодії прокурора 

та слідчого, який здійснював досудове розслідування конкретного 

кримінального провадження. 

Аналіз практики свідчить, що зазвичай процесуальна взаємодія 

прокурора та слідчого відбувається в межах стадії досудового розслідування. 

Проте трапляються випадки, коли вона можлива і на стадії судового розгляду 

справи (наприклад, у випадку проведення слідчих (розшукових) дій чи 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження під час 

судового провадження в порядку, передбаченому ст. 333 КПК України). 

Насамперед зазначене відбувається, коли виникає нагальна потреба для 

отримання належних доказів, які в подальшому будуть визнані судом 

допустимими. Зокрема, на стадії судового розгляду може бути надано 

тимчасовий доступ до речей і документів. Під час розгляду клопотання про 

проведення зазначеної дії суд повинен враховувати причини, через які доступ 
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не був здійснений під час досудового розслідування, водночас, якщо судом під 

час судового провадження все ж таки прийнято рішення про надання доступу 

до речей і документів, суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для 

здійснення такого заходу забезпечення кримінального провадження та 

ознайомлення учасників судового провадження з його результатами (ч. 2 

ст. 333 КПК України). 

І. Єрьоменко зазначає, що правовідносини прокурора та слідчого можуть 

існувати лише в межах строків досудового розслідування. Їх спільна 

діяльність із розслідування кримінального правопорушення закінчується 

закриттям кримінального провадження або ж зверненням до суду з: 

обвинувальним актом, клопотанням про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності, клопотанням про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру. Водночас може виникнути потреба у 

взаємодії прокурора зі слідчим і після направлення відповідних 

процесуальних документів до суду, якщо такі документи повернуті судом у 

підготовчому судовому засіданні у зв’язку з їх невідповідністю вимогам КПК 

України. Така взаємодія передбачає спільне усунення слідчим, прокурором 

недоліків, які допущені у процесі складання обвинувального акта, клопотання 

про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, та 

прямо не регламентована КПК України [55, С. 158]. Фактично, у даному 

випадку мова йде про процесуальні форми взаємодії прокурора та слідчого у 

судових стадіях кримінального провадження, які врегульовані нормами КПК 

України. Водночас необхідно відзначити, що така взаємодія може мати й 

організаційно-тактичну форму, яка наразі не врегульована нормативно-

правовими актами, але її здійснення не суперечить загальним засадам 

кримінального судочинства. Аналізуючи це питання, перш за все, необхідно 

звернути увагу на об’єктивні чинники, які зумовлюють необхідність 

організації такої взаємодії. Так, слідчий, прокурор та працівник оперативного 

підрозділу під час кримінального провадження, в межах наданих їм 

повноважень, здійснюють пізнавальну діяльність. Із цього приводу слушно 
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погодитися з думкою В.С. Зеленецького, який вказує, що порівнювальні 

різновиди здійснюваної слідчим, суддею (або судом) і прокурором на стадії 

досудового розслідування та порушення державного обвинувачення 

діяльності необхідно розрізняти і за характером гносеологічних завдань, 

вирішуваних в них. Якщо завдання слідчого орієнтують його на здійснення 

діяльності пошукового характеру, то в завдання прокурора входить освоєння 

вже досягнутого слідчим знання про всю сукупність обставин, що підлягають 

дослідженню, і вирішення питання про виконання слідчим всіх завдань, 

поставлених перед ним. Таким чином, якщо слідчий вирішує гносеологічні 

завдання з багатьма невідомими, спочатку пошукові, а потім процесуального 

доказування з використанням насамперед методу спроб і помилок, то 

прокурор вирішує питання контрольно-пізнавального характеру [64, С. 48].  

Наразі, КПК України вже не передбачає такої стадії кримінального 

провадження як порушення державного обвинувачення, натомість, фактично, 

цю стадію було поміщено до стадії досудового розслідування. Прокурор як 

процесуальний керівник під час досудового розслідування за новим 

кримінальним процесуальним законодавством України вже більше обізнаний 

з заходами, які було проведено під час розслідування, бо більшість з них 

слідчий може проводити лише за погодженням з прокурором. Тому можна 

констатувати, що наразі інформаційна обізнаність прокурора під час 

кримінального провадження є значно вищою, порівняно з КПК України 

1960 р. Проте, незважаючи на це, не можна стверджувати, що той об’єм 

інформації, яким володіє прокурор під час кримінального провадження є 

співрозмірним з обсягом поінформованості щодо зазначених обставин 

слідчого, який здійснював безпосереднє розслідування кримінального 

правопорушення. Головним чином це пов’язано з тим, що слідчий є суб’єктом, 

який бере участь у слідчих (розшукових) діях, проте тоді як прокурор через 

велике навантаження ознайомлюється вже з результатами пізнавальної 

діяльності слідчого (зокрема, протоколами слідчих дій), фактично стаючи 

«заручником» інтерпретованої слідчим інформації, значна роль у чому 
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пов’язана із внутрішнім переконанням слідчого. Як відзначає С.М. Смоков, 

внутрішнє переконання слідчого – це стан сформованого професійного знання 

в свідомості слідчого, коли він вважає зібрані у справі докази достатніми для 

прийняття рішення, впевнений у правильності свого висновку і готовий до 

відповідних практичних дій – прийняття рішення відповідно до отриманих 

знань [198].  

 Водночас варто наголосити, що прокурор відповідно до КПК України 

може брати участь у проведенні слідчих дій та особисто їх проводити (п. 4 ч.1 

ст. 36 КПК України). Цією нормою законодавець наділив прокурора 

можливістю безпосередньо сприймати інформацію від «першоджерела». 

Для своєї гносеологічної діяльності прокурор відповідно до 

кримінального процесуального законодавства взаємодіє зі слідчим зазвичай 

через надання письмових вказівок та доручень в порядку, передбаченому п. 4 

ч. 2 ст. 36 КПК України, водночас відповідно до ч. 4 ст. 40 КПК України 

слідчий має кореспондуючі стосовно цієї норми обов’язки – він зобов’язаний 

виконувати доручення та вказівки прокурора, які надаються у письмовій 

формі. Невиконання слідчим законних вказівок та доручень прокурора, 

наданих в порядку, передбаченому КПК України, тягне за собою передбачену 

законом відповідальність. О.Д. Гринів  вказівку прокурора визначає як 

процесуальне рішення прокурора, яке виноситься в ході здійснення 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінального 

провадження слідчому, керівнику органу досудового розслідування з метою 

досягнення всебічності, повноти та об’єктивності досудового розслідування, 

спрямоване на усунення прогалин та неповноти слідства, яка наділена 

ознаками імперативності і є обов’язковою для виконання [42]. 

Розпочинаючи дослідження організаційно-тактичних форм взаємодії 

слідчого та прокурора у судових стадіях кримінального провадження, 

необхідно виокремити чинники, які, на нашу думку, зумовлюють потребу в 

організації такої взаємодії, зокрема: 
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по-перше, вища міра поінформованості слідчого щодо безпосередньої 

події злочину, зокрема й окремих його елементів, які не увійшли до матеріалів 

кримінального провадження, але мають значення для прийняття тактичних 

рішень (90%); 

по-друге, сформованість у слідчого психологічного портрету учасників 

кримінального провадження та поінформованості про прийоми та методи, які 

можуть бути використані ними для протидії розслідуванню (75%). Так, 

аналізуючи особливості підготовки до проведення допиту, науковці 

рекомендують ретельно та максимально повно вивчити особу, яку необхідно 

допитати, її відношення до події, до тих чи інших осіб, зацікавлених у певному 

результаті кримінального провадження, зокрема до потерпілого та 

підозрюваного, з’ясувати окремі факти із його життя, трудової діяльності. Це 

допоможе встановити психологічний контакт із допитуваним і визначити 

тактичну модель допиту [11, С. 188]. У контексті цього слушно надати 

визначення психологічного портрету учасника кримінального провадження як 

моделі особи інформаційного характеру, що сприяє виявленню та 

систематизації таких її сукупних рис, які надають можливість прогнозувати 

модель її поведінки у різних ситуаціях, які виникають під час кримінального 

провадження;  

по-третє, поінформованість слідчого щодо можливості віднесення 

кожного доказу до відповідної класифікаційної групи – прямі та непрямі 

докази (47%); 

по-четверте, поінформованість слідчого щодо конфліктних ситуацій, які 

виникали під час проведення окремих процесуальних дій та можливість їх 

використання стороною захисту під час судового розгляду (39%). Зокрема, як 

свідчить опрацювання практики роботи органів досудового розслідування, 

найчастіше конфліктні ситуації виникають під час проведення допитів [док. 

див.: 49; 56; 91; 197]. 

Зважаючи на те, що КПК України не передбачає можливісті 

безпосередньої участі слідчого у судових стадіях кримінального провадження, 
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то, на нашу думку, основні дії щодо співпраці між ним та прокурором 

здійснюються під час підготовки до здійснення кримінального 

переслідування. Хронологічно така взаємодія повинна розпочинатися після 

ознайомлення прокурора з матеріалами кримінального провадження, оскільки 

тоді можливо змістовно конкретизувати запит та потребу у взаємодії із 

слідчим. Так, на нашу думку, можна виокремити такі основні форми сприяння 

слідчого прокурору під час підготовки до здійснення кримінального 

переслідування у судових стадіях кримінального провадження:  

а) надання прокурору рекомендацій щодо доцільності застосування 

конкретних тактичних прийомів під час допиту окремих учасників 

кримінального провадження у судових стадіях кримінального провадження з 

урахуванням моделі їх поведінки під час досудового розслідування (48%); 

б) спільне узгодження порядку дослідження у суді доказів, зібраних 

стороною обвинувачення та оцінки можливості визнання окремого доказу 

недопустимим (25%). Звернімо увагу, що так як відповідно до чинного 

кримінального процесуального законодавства України лише суд на підставі 

безпосереднього дослідження наданих сторонами доказів може робити 

висновки щодо винуватості/невинуватості особи у вчиненні конкретного 

кримінального правопорушення, то фактичні дані (докази), отримані під час 

досудового розслідування повинні відповідати певним критеріям, зокрема, 

бути належними, допустимими та в сукупності – достатніми. Наприклад, ч. 1 

ст. 87 КПК України містить правило, яке в теорії кримінального процесу має 

назву «плоди отруєного дерева», головна ідея цієї норми полягає в тому, що 

недопустимими повинні визнаватися докази, що отримані на підставі 

інформації, яка була здобута з істотним порушенням прав та свобод людини. 

Під час розгляду у суді питання щодо допустимості доказів прокурор повинен 

звернути увагу на те, аби насамперед було належним саме джерело отримання 

доказів, що є одним з критеріїв допустимості (під джерелом доказів слід 

розуміти певний носій інформації (фактичних даних), яка має значення для 

правильного вирішення питання винуватості/невинуватості особи у вчиненні 
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конкретного злочину, наприклад, як зазначає Т.В. Лукашкіна, якщо для 

доказування якихось певних обставин визначальне значення мають відомості, 

які може повідомити свідок, потерпілий, підозрюваний, обвинувачений, 

належним джерелом будуть показання, тобто показання можна визначити як 

матеріальний носій тих даних, відомостей, що одержані під час проведення 

допиту або очної ставки, тобто протокол або носій інформації, на якому за 

допомогою технічних засобів зафіксовано певні відомості, отож під час ніяких 

інших процесуальних дій суд не може отримати показання, лише під час 

безпосереднього допиту у залі судового засідання [132, С. 127]); 

в) спільне розроблення моделей подолання конфліктних судових 

ситуацій, оскільки слідчий детально ознайомлений із чинниками та 

обставинами, які можуть детермінувати виникнення останніх (22%); 

г) спільне планування можливості зміни обвинувачення у суді та/або 

висунення особі додаткового обвинувачення (38%); 

д) оцінка необхідності проведення під час судового провадження слідчих 

(розшукових) дій (16%); 

е) надання прокурору власних матеріалів та записів, зроблених під час 

розслідування кримінального провадження, які не є частиною його матеріалів, 

зокрема планів підготовки до допиту окремих учасників кримінального 

провадження, схем зв’язків між учасниками кримінального провадження 

(80%) тощо. 

Загалом, ефективна організація такої співпраці дозволяє прокурору 

усунути окремі прогалини у розумінні деталей щодо безпосередньо події 

злочину, а також особливостей здійснення досудового розслідування у 

конкретному кримінальному провадженні. Окремо слушно наголосити на 

необхідності організації такої взаємодії у разі недотримання вимог ч. 2 ст. 37 

КПК України, яка визначає, що прокурор здійснює повноваження прокурора 

у кримінальному провадженні з його початку до завершення, у результаті чого 

підтримання державного обвинувачення здійснюватиме прокурор, який не 

здійснював процесуальне керівництво під час досудового розслідування і, 
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фактично, не ознайомлений із кримінальним провадженням та організаційно-

тактичними особливостями здійснення досудового розслідування у 

конкретному кримінальному провадженні. 

Крім того, можна відзначити, що ще одним із способів співпраці між 

прокурором та слідчим у судових стадіях кримінального провадження може 

бути виклик слідчого у суд для дачі показань як свідка, оскільки ч. 2 ст. 65 

КПК України не забороняє допитувати слідчого як свідка. Водночас у даному 

випадку слушно підтримати позицію науковців, які відзначають, що показання 

осіб, які були присутніми під час слідчої (розшукової) дії з офіційною метою 

(показання слідчих, понятих, співробітників поліції, спеціаліста тощо) можуть 

слугувати лише засобами спростування або підтвердження правильності 

записів, що містяться у протоколі [161]. 

Продовжуючи, слушно також звернути увагу й на організаційно-тактичну 

модель співпраці прокурора та працівників оперативних підрозділів під час 

здійснення кримінального переслідування у судових стадіях кримінального 

провадження.   

Як зазначає С.М. Князєв, матеріали, отримані в межах оперативно-

розшукової справи, здебільшого використовуються як підстава для початку 

кримінального провадження. Оперативний працівник, дізнаючись інформацію 

щодо особи чи групи осіб, які готують вчинення кримінального 

правопорушення чи його вчинили, в разі загрози життю і майну працівників 

суду та правоохоронних органів у зв’язку з їхньою службовою діяльністю, 

самостійно ініціює проведення комплексу заходів, спрямованих на виявлення 

вчиненого діяння. Зібравши достатньо інформації, яка підтверджує 

причетність особи до готування чи вчинення кримінального правопорушення, 

оперативний працівник відображає всі ці відомості в рапорті, який надсилає 

(безпосередньо доповідає) начальникові органу поліції (керівникові слідчого 

підрозділу) для прийняття рішення. У свою чергу начальник органу поліції 

(керівник слідчого підрозділу) дає доручення про його реєстрацію. За 

результатами розгляду рапорту керівник органу досудового розслідування 
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визначає попередню правову кваліфікацію та доручає слідчому розпочати 

досудове розслідування (ст. 39, 214 КПК України). Після внесення відомостей 

до ЄРДР та виконання інших вимог слідчий надає доручення оперативному 

працівнику на проведення НС(Р)Д. Водночас співробітники оперативних 

підрозділів, з огляду на наявні уміння, навички і знання, мають можливість з 

власної ініціативи здобути шляхом негласної роботи докази (відомості), за 

допомогою яких слідчий може перевірити або зібрати докази під час 

формування підозри й обвинувачення. Можливість самостійного проведення 

слідчим НС(Р)Д сприятиме процесуальній економії, оскільки слідчий у деяких 

випадках звільняється від дачі доручень оперативним підрозділам й 

очікування на їх розгляд та результати проведення. Між тим самостійне 

проведення слідчим таких НС(Р)Д як, наприклад, контроль за вчиненням 

злочину (контрольована поставка, контрольована та оперативна закупка, 

спеціальний слідчий експеримент, імітування обстановки злочину), задля 

виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації неможливе [77, С. 296]. 

Як відзначають науковці, спільна діяльність системи оперативних 

підрозділів ОВС та прокуратури дозволяє їм набувати властивостей, які не 

притаманні кожній з цих систем окремо. Фактично, вважаємо, що взаємодія 

оперативних підрозділів та державного обвинувача під час підготовки 

державного обвинувачення дозволяє досягнути комуляційного ефекту, тобто 

підвищення ефективності досягнення результату за рахунок їх інтеграції [227].  

Аналіз практики роботи правоохоронних органів свідчить, що у 

переважній більшості випадків кримінальні провадження щодо злочинів, 

вчинених злочинними угрупованнями, економічних злочинів розпочинаються 

за матеріалами роботи оперативних підрозділів. Проаналізувавши практику 

роботи органів прокуратури, необхідно виокремити ситуації, які детермінують 

обов’язковість взаємодії прокурора та оперативних підрозділів у судових 

стадіях кримінального провадження, зокрема: 
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по-перше, кримінальне провадження розпочато за матеріалами 

оперативно-розшукової діяльності (26%); 

по-друге, у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених 

злочинними угрупованнями, лідерами та активними учасниками 

кримінального середовища (93%); 

по-третє, у кримінальних провадженнях, де здійснюється активна 

протидія кримінальному переслідуванню з боку обвинувачених та їх зв’язків 

(47%); 

по-четверте, у кримінальних провадженнях щодо серійних злочинів 

насильницького характеру, що зумовлюється активною пошуковою роботою 

щодо виявлення інших епізодів злочинної діяльності з боку оперативних 

підрозділів навіть після направлення кримінального провадження до суду у 

межах заведеної оперативно-розшукової справи (96%). Наведене зумовлено 

тим, що типовою поведінковою моделлю осіб, які вчиняють серійні злочини 

насильницького характеру, є визнання своєї вини і надання показань лише 

щодо тих епізодів своєї злочинності діяльності, які виявленні працівниками 

правоохоронних органів та щодо яких зібрано ґрунтовну доказову базу, хоча 

у оперативних підрозділів наявна інформація щодо причетності особи і до 

вчинення інших аналогічних злочинів, які залишились нерозкритими або 

взагалі латентними. 

Опрацювання практики роботи органів прокуратури свідчить, що у 

контексті взаємодії оперативних підрозділів та прокурора у судових стадіях 

кримінального провадження, як правило, ініціатором такої співпраці виступає 

прокурор, оскільки у практичній площині модель роботи оперативних 

підрозділів зводиться до забезпечення оперативно-розшуковими засобами та 

методами встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а 

після цього, у зв’язку із великою завантаженістю акцентування уваги на інших 

активних оперативно-розшукових матеріалах та кримінальних провадження 

щодо тяжких та особливо тяжких злочинів, де особа злочинця невстановлена. 
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На нашу думку, серед форм організаційно-тактичної взаємодії між 

прокурором та працівниками оперативних підрозділів можна відзначити такі: 

по-перше, проведення координаційних оперативних нарад (98%) з 

метою: 

а) прогнозування можливої поведінки обвинуваченого та його зв’язків під 

час судового розгляду. Необхідно зауважити, що вказане прогнозування 

супроводжується не лише моделюванням його можливої поведінки, а й у разі 

необхідності розроблення плану заходів, спрямованих на нейтралізацію 

протидії обвинуваченим кримінальному переслідуванню. Змістовна система 

таких заходів залежить від того чи перебуває особа на волі, у СІЗО чи установі 

виконання покарань, наприклад, у випадку судового розгляду кримінального 

провадження щодо вчинення особою злочину під час відбування покарання у 

виді позбавлення волі; 

б) оцінки системи зв’язків обвинуваченого на підставі наявної 

оперативної інформації з метою моделювання їх впливу на судовий розгляд 

кримінального провадження; 

в) у разі необхідності, аналізу наявної оперативної інформації щодо 

свідків, зокрема тих, які притягувались до кримінальної відповідальності 

та/або є учасниками злочинних угруповань.  

Зазначимо, що спільний аналіз такої оперативної інформації здійснюється 

з метою:  

по-перше, оцінки можливості зміни свідком своїх показань, наданих під 

час досудового розслідування під тиском кримінального середовища;  

по-друге, оцінки достовірності показань свідка, який є представником 

кримінального середовища у разі наявності оперативних даних щодо 

конфліктності їх відносин із обвинуваченим;  

по-третє, оцінки участі кожного обвинуваченого у механізмі вчинення 

злочину у разі надходження нової оперативної інформації. У такому випадку, 

прокурору слушно у межах своїх повноважень забезпечити додаткову 

перевірку такої інформації, оскільки у разі її підтвердження може виникнути 
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судова ситуація, пов’язана із необхідністю зміни обвинувачення та/або 

висунення додаткового обвинувачення; 

по-друге, організацію оперативного контролю за учасниками 

кримінального провадження (90%). Зауважимо, що здійснення такого 

оперативного контролю у межах взаємодії між прокурором та оперативними 

підрозділами доцільне у випадках:  

а) наявності оперативної інформації, що учасник кримінального 

провадження підтримує відносини із особами, які можуть бути причетними до 

вчинення злочину, але їх вина не доведена під час досудового розслідування 

та не отримано достатньої кількості доказів їх причетності до вчинення 

кримінального правопорушення;  

б) отримання інформації щодо наявності загрози життю та здоров’ю 

учасника кримінального провадження та/або фактів тиску на нього з боку 

обвинуваченого та системи його зв’язків. 

Окрему увагу необхідно звернути на співпрацю між вказаними 

суб’єктами під час здійснення кримінального переслідування щодо 

економічних злочинів. Так, підготовка державного обвинувачення потребує 

організації детального аналізу оперативної обстановки на об’єкті та у сфері 

економіки, де вчинено злочин, зокрема: опрацювання офіційних документів і 

статистичних даних, що характеризують стан розвитку відповідної 

економічної галузі; вивчення прийнятих рішень органів влади та управління; 

дослідження матеріалів перевірок органів контролю про виявлені 

правопорушення у сфері економіки. Як правило, такі матеріали 

систематизуються оперативними підрозділами у визначеній відомчими 

нормативно-правовими актами формі. Тому працівники оперативних 

підрозділів за потреби можуть залучати працівників прокуратури для 

спільного аналітичного опрацювання таких матеріалів з метою визначення 

окремих тактичних аспектів підтримання державного обвинувачення та 

визначення можливих напрямів роботи щодо посилення доказової бази. 

Водночас проведене дослідження свідчить, що значна кількість працівників 
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прокуратури взагалі ніколи не вивчає такі матеріали, вивчаючи їх лише у 

випадку роботи в складі слідчо-оперативної групи, а іноді з власної ініціативи. 

 Під час вивчення таких матеріалів працівники оперативних підрозділів 

виконують консультативну роль, оскільки ефективне розроблення моделі 

кримінального переслідування вимагає, щоб прокурор був фахівцем у певній 

галузі економіки та законодавства. Особливої актуальності така 

консультаційна допомога з боку працівників оперативних підрозділів набуває 

у невеликих прокуратурах із відсутністю спеціалізації державних обвинувачів.  

       

   2.2. Інформаційно-аналітичне забезпечення кримінального 

переслідування у судових стадіях кримінального провадження  

 

Здійснення кримінального переслідування – це насамперед 

інформаційно-пізнавальний процес, спрямований на встановлення сутності 

кримінально-релевантної події, визначення її основних ознак, повного 

з’ясування обставин вчинення та встановлення особи, яка вчинила злочин. 

Академік В.М. Глушков наголошував, що, по суті, немає жодної сфери 

людської діяльності, де б ми не мали справи з перетворенням інформації [36, 

С. 7]. Інформація на сьогодні є однією з фундаментальних категорій для всіх 

соціальних систем, в тому числі і для системи кримінального 

переслідування [226], оскільки як зазначає В. Г. Афанасьєв, завдяки 

інформаційним процесам система здатна здійснювати доцільну взаємодію з 

навколишніми умовами, координувати та субординувати відносини власних 

компонентів, спрямовувати їх рух, рівно як і рух себе самої як цілого, до 

заздалегідь запрограмованої мети  [7]. Така позиція може бути повністю нами 

підтримана, оскільки для формування оптимальної поведінки у середовищі 

свого функціонування система має постійно пристосовуватися до умов, які 

постійно змінюються, досліджуючи, вивчаючи та пізнаючи це середовище 

шляхом збору та обробки як зовнішньої, так і внутрішньої інформації, у 
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результаті чого у системі формується динамічна інформаційна модель 

зовнішнього світу.  

Водночас постійне збільшення кількості інформації, зростання її ролі під 

час прийняття рішень, необхідність забезпечення можливості дистанційної 

роботи з нею, зберігання великої кількості інформації та цілий спектр інших 

чинників призвів до зміни інтелектуального забезпечення інформаційних 

технологій у вигляді постановки нових цілей та завдань, що потребувало 

пошуку інноваційних рішень [225, С. 28].  

У зв’язку із цим у діяльності будь-якого суб’єкта, який здійснює 

кримінальне переслідування, завжди гостро постає проблематика належної 

організації інформаційно-аналітичного забезпечення. При цьому залежно від 

функціональної спрямованості конкретного суб’єкта кримінального 

переслідування, стадії такого переслідування, структура, мета та джерела для 

здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення матимуть свої 

відмінності. Принагідно наголосити, що у межах криміналістики 

проблематика інформаційно-аналітичного забезпечення розслідування 

злочинів доволі ґрунтовно досліджувалася науковцями. Водночас слушно 

акцентувати увагу на недостатній кількості наукових досліджень, які 

присвячено інформаційно-аналітичному забезпеченню кримінального 

переслідування у судових стадіях кримінального провадження, оскільки у 

контексті аналізу цієї проблеми дослідники переважно акцентують увагу на 

розроблені типових алгоритмів аналізу матеріалів кримінального 

провадження, у якому прокурором буде підтримуватися державне 

обвинувачення. Аналіз наукових публікацій свідчить, що у переважній 

більшості випадків увагу приділено аналізу інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності прокуратури як органу державної влади. Як відзначає 

В.Є. Загородній, висока дієвість і ефективність наглядових та інших заходів, 

що проводяться органами прокуратури, багато в чому визначається рівнем та 

якістю інформаційно-аналітичного забезпечення їх діяльності. Це пов’язано із 

тим, що інформація у механізмі прийняття рішень організаційного характеру 



 125 

має особливе значення під час планування роботи прокуратури [62]. У свою 

чергу Є.М. Блажинський відзначає, що інформаційно-аналітична робота, яка 

здійснюється представниками органів прокуратури з метою оперативного 

прийняття належно виважених управлінських та інших рішень, передбачає 

використання лише актуальної інформації, отриманої у передбачений законом 

спосіб. Необхідним є також використання даних, наданих відповідними 

контролюючими підлеглими прокуратурі організаціями, а також відомостей, 

що надходять безпосередньо від громадян [19].  

Аналізуючи сутність інформаційно-аналітичного забезпечення 

прокуратури вчені відзначають, що це комплекс організаційних, правових, 

технічних, технологічних заходів, засобів та методів, котрі забезпечують у 

процесі управління та функціонування системи інформаційні зв’язки її 

елементів шляхом оптимальної організації інформаційних масивів баз даних і 

знань [163, С. 531].  В.Є. Загородній відзначає, що інформаційне забезпечення 

районних прокуратур – це діяльність прокурорсько-слідчих працівників, 

спрямована на пошук, збирання, нагромадження, розподіл, аналіз, збереження 

і передачу інформації, необхідної для здійснення наглядових та ненаглядових 

функцій прокуратури, виявлення й усунення недоліків в організації роботи 

органів прокуратури районної ланки [63].   

Враховуючи напрями роботи органів прокуратури, структуру 

Генеральної прокуратури, структуру регіональних прокуратур, В.В. Лушер 

максимально узагальнено визначив об’єкти, щодо яких збирається інформація 

в органах прокуратури і які наповнюють систему інформаційного 

забезпечення прокуратури, а саме відомості:  

1.1) про організацію та функціонування системи управління;  

1.2) про стан дисципліни та законності;  

1.3) про підготовку та підвищення кваліфікації державних службовців 

органів прокуратури;  

1.4) про виконання управлінських рішень;  
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1.5) про функціонування та використання інформаційних систем, мереж 

та ресурсів в органах прокуратури;  

2.1) необхідні для підтримання державного обвинувачення у суді або 

представництва інтересів особи чи держави;  

3.1) необхідні для виконання наглядових функцій стосовно стану 

додержання законів органами, які проводять оперативну-розшукову 

діяльність, досудове слідство;  

4.1) про стан виконання судових рішень у кримінальних справах, а також 

при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з 

обмеженням особистої свободи громадян [134]. Аналіз інформаційно-

аналітичного забезпечення прокурорської діяльності крізь призму 

функціонування технологізованих інформаційних систем свідчить, що останні 

зорієнтовані на накопичення: а) статистичної інформації; б) даних щодо 

ефективності діяльності органів прокуратури за окремими напрямами роботи.  

У своїй науковій роботі С. Мазурик відзначив, що  інформація, яка 

використовується в органах прокуратури, може бути розподілена за 

наступними критеріями:  

– за режимом доступу: загальнодоступна та інформація з обмеженим 

доступом; 

– за функціональним забезпеченням: інформація, яка необхідна для 

виконання функцій прокуратури:  

● інформаційний масив, необхідний для підтримання державного 

обвинувачення в суді; 

● інформаційне забезпечення представництва інтересів громадянина або 

держави в суді; 

● інформація, необхідна для нагляду за додержанням законів органами, 

що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; 

● інформаційне забезпечення нагляду за додержанням законів при 

виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні 
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інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої 

свободи громадян;  

– за використанням у певній сфері діяльності прокуратури: інформація в 

сфері кримінального провадження та інформація поза кримінальним 

провадженням;  

– за спрямованістю інформаційного впливу: інформація, потрібна для 

управління, організації, аналітичної роботи, забезпечення процесуального 

керівництва, здійснення наглядових заходів тощо;  

– за формальним закріпленням: інформація, яка міститься у письмових 

вказівках, актах прокурорського реагування, управлінських документах тощо;  

– за нормативним характером: інформація, яка закріплена в 

загальнообов’язкових нормативних документах; інформація, яка закріплена в 

документах, обмежених за колом виконавців тощо;  

– за спрямовуючим впливом: методичні рекомендації, які затверджені 

науково-методичною радою Генеральної прокуратури України, інформаційні 

узагальнення тощо [136]. 

Аналіз структури інформаційних масивів, які забезпечують роботу 

органів прокуратури, свідчить про наявність відокремленого блоку, 

спрямованого на інформаційно-аналітичне забезпечення підтримання 

державного обвинувачення. Водночас проведене дослідження свідчить, що 

такий інформаційний блок в основному складається із методичних 

рекомендацій щодо підтримання державного обвинувачення за окремими 

категоріями злочинів. Вивчення змісту таких методичних рекомендацій 

свідчить, що останні, фактично, не розкривають організаційно-тактичні 

особливості підтримання державного обвинувачення, а акцентують основну 

увагу на питаннях кримінально-правового та кримінально-процесуального 

характеру. 

На нашу думку, інформаційно-аналітичне забезпечення кримінального 

переслідування у судових стадіях кримінального провадження – це діяльність 

суб’єктів, які здійснюють кримінальне переслідування, спрямована на 
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формування системи аналітично опрацьованих даних щодо учасників 

кримінального провадження та обставин вчиненого кримінального 

правопорушення з метою обрання прокурором оптимальної організаційно-

тактичної моделі підтримання державного обвинувачення.    

Не заперечуючи цінність інформаційних масивів, які сформовано 

органами прокуратури, на нашу думку, останні не здатні повною мірою 

забезпечити якісне інформаційно-аналітичне кримінального переслідування у 

судових стадіях кримінального провадження. У зв’язку із цим, на нашу думку, 

слушно проаналізувати додаткові джерела інформації, які можуть 

використовуватися прокурором для прийняття відповідних організаційно-

тактичних рішень під час здійснення обвинувальної діяльності у судових 

стадіях кримінального провадження.  

Безумовно, що основним джерелом інформації під час підготовки до 

здійснення кримінального переслідування є матеріали відповідного 

кримінального провадження. Як відзначає професор В.В. Тіщенко, аналіз 

результатів розслідування дозволяє: 

по-новому інтерпретувати відомі факти, висунути нові версії та скласти 

програму їх перевірки;  

виявити помилки й недоліки під час проведення слідчих, організаційних 

та оперативно–пошукових дії, вжити заходів з їх усунення проведенням 

додаткових дій;  

виявити прогалини в наявних даних про розслідувану подію та розширити 

їх за рахунок нових джерел доказової інформації;  

розробити та реалізувати комплекс слідчих дій, експертних досліджень, 

організаційних і ОПЗ, спрямованих на збагачення інформації щодо осіб, які 

вчинили злочин [210]. 

Зважаючи на те, що у попередніх підрозділах дослідження ми 

акцентували увагу на цьому напрямі роботи прокурора, а також те, що типові 

алгоритми аналізу матеріалів кримінального провадження під час 
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кримінального переслідування ґрунтовно досліджено у наукових джерелах у 

даному підрозділі ми не акцентуємо увагу на аналізі цього питання. 

Типізуючи інші джерела інформації, які можуть бути використанні 

прокурором під час здійснення кримінального переслідування, слушно 

звернути увагу на матеріали архівних кримінальних проваджень. Як 

відзначають науковці, особливий статус в системі джерел інформації, які 

використовуються під час розслідування злочинів, займають архівні 

кримінальні справи. Фактичні дані, які у них знаходяться є доказами, а 

включені до матеріалів кримінальної справи матеріали, наприклад, 

фотознімки місця події, схеми, малюнки, які є додатками до протоколів, 

містять доказову інформацію. Таку ж інформацію містять фотознімки 

засуджених, різноманітні довідки, характеристики та інші документи, 

отримані у передбаченому законом порядку. Можливість використання 

матеріалів архівних кримінальних справ для вирішення конкретних завдань 

розслідування (виявлення особи, яка вчинила злочин, а також співучасників; 

встановлення осіб, які пов’язані із підозрюваним; розшук викраденого майна, 

отримання початкових даних для визначення тактичних прийомів 

розслідування тощо) засновуються на об’єктивних закономірностях, таких як, 

зокрема закономірність відображення злочинної діяльності у свідомості 

людей, в документах, на предметах матеріального світу у вигляді слідів; 

закономірність повторюваності способу вчинення та приховування злочину 

[155]. 

Закономірно, що із тактичного боку та зважаючи на реально існуюче 

навантаження на працівників прокуратури, використовувати матеріали 

архівних кримінальних проваджень доцільно не завжди. Зокрема, як джерело 

інформаційно-аналітичного забезпечення матеріали архівних кримінальних 

проваджень можуть використовуватися під час здійснення кримінального 

переслідування у кримінальних провадженнях щодо:  

а) злочинів, вчинених рецидивістами;  

б) злочинів, вчинених організованими злочинними угрупованнями;  
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в) злочинів серійного характеру.  

При цьому залежно від конкретного кримінального провадження, аналіз 

матеріалів архівних кримінальних проваджень має своє функціональне 

призначення та відповідну систему завдань. Так, під час кримінального 

переслідування рецидивістів, аналіз архівних кримінальних проваджень щодо 

злочинів, вчинених цією особою дозволяє: 

- проаналізувати становлення та розвиток кримінальної кар’єри 

конкретної особи. Як відзначає Д.В. Жмуров, кримінальна кар’єра є однією із 

найважливіших характеристик особистості злочинця – вона відображає 

основні етапи формування, соціального функціонування та згасання 

кримінальної особистості. Кримінальна кар’єра – це не лише послідовність 

злочинних актів, вона, по суті, процес (результат) соціальної адаптації у межах 

встановлених кримінальною субкультурою [58];  

- встановити систему його кримінальних зв’язків, які невідомі прокурору 

у зв’язку із розслідуванням конкретного кримінального провадження; 

- прогнозувати можливу модель поведінки особи під час судового 

розгляду, зважаючи на типові поведінкові моделі під час судових засідань в 

інших кримінальних провадженнях; 

- визначити місце особи у системі кримінального середовища і, як 

наслідок, його морально-етичні установки, сформовані кримінальною 

субкультурою, зокрема відношення до правоохоронних органів та суду, 

готовність співпраці з останніми тощо.  

Загалом аналіз таких даних дозволяє прокурору вирішити важливе 

завдання під час підготовки до здійснення кримінального переслідування у 

судових стадіях кримінального провадження – сформулювати психологічний 

портрет особи злочинця. Як відзначають дослідники, під час складання 

психологічного портрета злочинця після його затримання можливе 

використання методів, які дозволяють всебічно та конкретно вивчити його 

якості, ціннісні орієнтації, життєві позиції тощо: узагальнення незалежних 

характеристик, вивчення життя і діяльності злочинця, бесіди, спостереження, 
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психодіагностичні заходи та ін. Виявити риси характеру, які впливають на 

способи досягнення цілей (ризикованість, обережність, винахідливість, 

наполегливість, раціональність тощо), мотиви й стиль діяльності, місце 

злочинця в ієрархії груп, у сім’ї, на роботі, серед друзів, особливості поведінки 

в умовах групової діяльності та ін. дозволяє метод узагальнення незалежних 

характеристик, що полягає у збиранні відомостей про особливості поведінки 

злочинця зі слів людей, які його знають, з письмових свідчень, характеристик 

з місця навчання, роботи й узагальнення отриманої інформації для визначення 

стійко повторюваних у повідомленнях різних людей властивостей злочинця. 

Ті психологічні особливості, на які опитувані вказують частіше, як правило, і 

є справді об’єктивними і притаманними підозрюваному [3].  

Формулювання психологічного портрета обвинуваченого на підставі 

аналізу матеріалів архівних кримінальних проваджень (справ), а також інших 

наявних даних дозволяє прокурору обрати оптимальну модель встановлення 

психологічного контакту з обвинуваченим під час його допиту у суді, оскільки 

як свідчить опрацювання матеріалів практики такий допит є, фактично, 

першим тривалим особистим спілкуванням прокурора та обвинуваченого, 

оскільки, здійснюючи процесуальне керівництво, працівники прокуратури 

безпосередньо допитують підозрюваних та/або беруть участь у їх допитах, які 

проводить слідчий під час розслідування резонансних кримінальних 

проваджень. 

Крім того, сформулювавши уявлення про психологічну структуру особи 

обвинуваченого, прокурор може ще на етапі підготовки до підтримання 

державного обвинувачення систематизувати тактичні прийоми, які будуть 

використані у суді з урахуванням різних моделей поведінки обвинуваченого 

та обраної тактики захисту. Важливість такої роботи не слід принижувати, 

оскільки, як свідчить практика, трапляються випадки, коли особи, які на 

досудовому розслідуванні, завдяки вдалій роботі слідчого щодо встановлення 

психологічного контакту, надавали детальні та правдиві показання, а у 

судовому засіданні через формування особистої неприязні до прокурора 
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відмовлялись від дачі показань, або умисно відмовлялись надавати окрему 

інформацію, яка має ключове значення для доведення обвинувальної тези 

прокурора.  

Більш складним є ранжування необхідних для вивчення матеріалів 

архівних кримінальних проваджень під час кримінального переслідування 

злочинних угруповань. У даному випадку критеріями для відбору архівних 

кримінальних проваджень, які потребують аналізу у контексті здійснення 

інформаційно-аналітичного забезпечення, є:  

а) тривалість дії злочинного угруповання;  

б) засудження його учасників у межах одного кримінального 

провадження;  

в) базові форми злочинної діяльності угруповання;  

г) поширення на діяльність угруповання злочинного впливу конкретного 

лідера кримінального середовища, який не є безпосереднім учасником 

злочинного угруповання.  

У даному випадку прокурору, за наявності реальної можливості, слушно 

проаналізувати наявні архівні кримінальні провадження щодо кожного із 

учасників злочинного угруповання, оскільки найнебезпечніші злочинні 

угруповання зорієнтовані на вчинення тяжких та особливо тяжких 

насильницьких та корисливо-насильницьких злочинів, як правило, сформовані 

з осіб, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності. З 

тактичного боку аналіз таких кримінальних проваджень дозволяє прокурору 

структурувати обвинувачених за ступенем інтенсивності кримінальної 

установки, оскільки входження особи до злочинного угруповання та вчинення 

у його складі злочину не завжди свідчить про наявність стійкої соціально-

психологічної установки на кримінальний спосіб життя.  

Так, на нашу думку, проведення такої роботи дозволить прокурору 

типізувати обвинувачених на такі групи:  
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по-перше, обвинувачені, які є членами конкретного злочинного 

угруповання та мають стійку установку на злочинний спосіб життя із 

прагненням до побудови кримінальної кар’єри;  

по-друге, обвинувачені, які є членами злочинного угруповання, але не 

мають стійкої кримінальної установки та прагнення до побудови кримінальної 

кар’єри, а вчинення ними злочину у складі угруповання зумовлено іншими 

обставинами, зокрема:  

а) психологічним тиском на них із боку інших членів злочинного 

угруповання;  

б) наявністю реальної загрози їх особистої безпеки та/або безпеки членів 

їх сімей у разі виходу зі складу злочинного угруповання;  

в) неможливістю соціальної адаптації у суспільстві після відбування 

покарання у виді позбавлення волі. Вивчення матеріалів практики свідчить, 

що для таких осіб можна виокремити типові ознаки їх автономної злочинної 

діяльності до входження у структуру злочинного угруповання та вчинення у 

його складі злочину, зокрема:  

вчинення злочинів проти власності невеликої або середньої тяжкості без 

застосування насильства над потерпілим;  

вчинення таких злочинів без використання холодної та/або вогнепальної 

зброї, а використання підручних знарядь та засобів;  

вчинення злочинів некваліфікованим способом, реалізація якого не 

потребує ретельної підготовки та планування;  

вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних 

речовин. 

Не менш важливим є й аналіз архівних кримінальних проваджень щодо 

діяльності конкретного злочинного угруповання, у випадках коли його 

учасники раніше притягувалися до кримінальної відповідальності у межах 

одного кримінального провадження, оскільки, як свідчить слідчо-оперативна 

практика, притягнення учасників злочинного угруповання до кримінальної 

відповідальності та їх засудження до покарання у виді позбавлення волі не 
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завжди призводить до розпаду злочинного угруповання, а в окремих випадках 

навіть сприяє більшій консолідації його членів та кваліфікованому 

продовженню злочинної діяльності після відбування кримінального 

покарання. Аналіз таких архівних кримінальних проваджень доцільно 

проводити із метою:  

а) формування у прокурора відповідного системного уявлення щодо 

формування та розвитку конкретного злочинного угруповання як відповідної 

соціальної мікросистеми, особливостей формування стійкості та ієрархічності 

взаємовідносин у його структурі тощо;  

б) трансформації кримінальних ролей кожного із обвинувачених у 

структурі такого угруповання та формування у них стійкої мотивації на 

кримінальних спосіб життя;  

в) виявлення осіб, які були причетними до злочинної діяльності 

угруповання, інформація щодо яких відсутня у конкретному кримінальному 

провадженні, направленому до суду.   

Використання отриманої у результаті аналізу матеріалів архівних 

кримінальних проваджень інформації та типізація обвинувачених забезпечує 

оптимальну модель їх допиту у суді та вирішення інших завдань під час 

обвинувальної діяльності у судових стадіях кримінального провадження. Так, 

із тактичного боку, обвинувачені другої групи можуть розглядатися 

прокурором як кандидати для укладення угоди про визнання винуватості. 

Відповідно до ч. 2 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості може 

бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи 

обвинуваченого, а відповідно до ч. 5 цієї ж статті укладення угоди про 

визнання винуватості може зініціюватися у будь-який момент після 

повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для 

ухвалення вироку. При цьому серед обставин, що враховуються прокурором 

під час укладення угоди про визнання винуватості ст. 470 КПК України 

визначає: наявність суспільного інтересу в забезпечені швидшого досудового 

розслідування і судового провадження, викритті більшої кількості 
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кримінальних правопорушень; наявність суспільного інтересу в запобіганні, 

виявленні чи припиненні більшої кількості кримінальних правопорушень або 

інших більш тяжких кримінальних правопорушень. Крім цього, ст. 472 КПК 

України вказує, що укладення угоди дозволяє прокурору домовитись із 

обвинуваченим щодо співпраці із викриття іншої особи у вчиненні 

кримінального правопорушення. Наведені положення мають особливо вагоме 

тактичне значення під час кримінального переслідування злочинних 

угруповань, оскільки:  

а) дозволяють отримати під час судового розгляду додаткові фактичні 

дані, які викривають іншого учасника злочинного угруповання у вчиненні 

злочину, який залишився латентним чи не розкритим;  

б) дозволяють отримати фактичні дані, які дозволяють викрити у 

вчиненні кримінальних правопорушень учасників злочинного угруповання, 

які знаходяться на волі та не притягуються до кримінальної відповідальності, 

а також їх зв’язків. Водночас слушно погодитися зі вченими, які, аналізуючи 

особливості угод про визнання винуватості, звертають увагу на те, що 

обов’язки підозрюваного чи обвинуваченого щодо співпраці у викритті 

кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою, якщо такі 

домовленості мали місце, є необов’язковою (субсидіарною) складовою. Отже, 

виходячи з останнього положення, можна стверджувати, що закон не 

встановлює імперативної вимоги щодо зобов’язання підозрюваного чи 

обвинуваченого сприяти органам кримінального переслідування [50]. У 

контексті цього, варто звернутися до абз. 4 п. 10 Постанови Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 

11.12.2015 № 13, де надається роз’яснення з практичного розмежування 

понять, що досить часто викликають труднощі або провокують помилку під 

час правозастосування: «Судам слід відмежовувати таку субсидіарну складову 

змісту угоди про визнання винуватості, як обов’язки підозрюваного чи 

обвинуваченого щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення, 

вчиненого іншою особою, від викриття підозрюваним чи обвинуваченим 
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іншої особи у вчиненні злочину, яке є однією із обов’язкових умов, виконання 

якої поряд з іншими умовами слугує підставою для укладення угоди про 

визнання винуватості у кримінальному провадженні відносно особливо  

тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного 

бюро України» [178]. 

Наступним джерелом інформаційно-аналітичного забезпечення 

кримінального переслідування у судових стадіях кримінального провадження 

є дані, накопичені оперативними підрозділами (87%). Загалом до структури 

таких даних, на нашу думку, слушно включити інформацію, що міститься в:  

а) оперативних обліках;  

б) матеріалах оперативно-розшукових справ, зокрема й архівних 

оперативно-розшукових справ.  

Важливість опрацювання таких даних під час підготовки до підтримання 

державного обвинувачення зумовлюється їх різноманітністю та системністю, 

оскільки у своїй діяльності оперативні підрозділи накопичують інформацію, 

яка стосується не лише конкретного злочину чи особи, а й дані, які мають 

стратегічне та тактичне значення для вирішення завдань по боротьбі зі 

злочинністю. Так, у практичній площині вироблена відповідна модель 

інформаційної взаємодії між працівниками оперативних підрозділів та 

слідчими, у якій працівники оперативних підрозділів зорієнтовані на передачу 

слідчому інформації, яка може бути використана ним у встановленні та 

доказуванні обставин конкретного кримінального правопорушення, і лише в 

окремих випадках даних, які можуть бути використанні для прийняття 

організаційно-тактичних рішень під час досудового розслідування. Таким 

чином, як правило, у разі ознайомлення прокурора лише із матеріалами 

кримінального провадження ним безпідставно залишається поза увагою 

інформація, яка дозволяє конкретизувати майбутню модель підтримання 

державного обвинувачення та вибір стратегії обвинувальної діяльності у 

судових стадіях кримінального провадження. 
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Так, вивчення практики підготовки прокурорів до підтримання 

державного обвинувачення свідчить, під час аналізу матеріалів оперативно-

розшукових та інших категорій справ, провадження у яких здійснюється 

оперативними підрозділами, може бути отримана інформація щодо:    

- причин та умов, які сприяли вчиненню злочину (73%);  

- осіб, які негативно впливають на фігуранта (32%);  

- осіб, які спровокували злочин (46%);  

- осіб, причетних до злочину (95%);  

- способів учинення конкретних злочинних дій (89%);  

- очевидців злочину, які не були допитані під час досудового 

розслідування (38%);  

- відомості, які стосуються окремих елементів складу злочину (39%); 

- способу життя, матеріального становища, режиму дня, стереотипів та 

моделей поведінки, родинних зв’язків обвинуваченого (47%);  

- осіб, які володіють інформацією щодо вчиненого злочину (88%). 

 У контексті оперативних даних як джерела інформаційно-аналітичного 

забезпечення обвинувальної діяльності прокурора у судових стадіях 

кримінального провадження особливу увагу необхідно звернути на справи 

контрольно-спостережного провадження. Справа контрольно-

спостережного провадження заводиться за ініціативою оперативних 

підрозділів НП України з метою контролю, відслідковування, аналізу, оцінки 

і прогнозування оперативної обстановки на території оперативного 

обслуговування, у галузях економіки на об’єктах або групі об’єктів 

обслуговування, за лінією роботи (виду кримінального правопорушення або 

окремого напряму службової діяльності). Крім того, справи контрольно-

спостережного провадження можуть заводитись щодо відомих неформальних 

екстремістські налаштованих формацій та об’єднань, непередбачених 

законодавством воєнізованих формувань, організованих злочинних 

угруповань та організацій [203]. 
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Практика роботи державних обвинувачів свідчить, що особливої 

актуальності аналіз справ контрольно-спостережного провадження набуває 

під час підготовки до підтримання державного обвинувачення у кримінальних 

провадженнях за лінією економіки. Так, підготовка державного 

обвинувачення потребує організації детального аналізу оперативної 

обстановки на об’єкті та у сфері економіки, де вчинено злочин, зокрема:  

- опрацювання офіційних документів і статистичних даних, що 

характеризують стан розвитку відповідної економічної галузі (85%);  

- вивчення прийнятих рішень органів влади та управління; дослідження 

матеріалів перевірок органів контролю про виявлені правопорушення у сфері 

економіки (93%).  

Як правило, такі матеріали містяться у справах контрольно-

спостережного провадження. Тому у разі потреби прокурору спільно із 

працівниками оперативного підрозділу слушно провести аналітичне 

опрацювання вказаних матеріалів із метою визначення окремих тактичних 

аспектів підтримання державного обвинувачення та визначення можливих 

напрямів роботи щодо посилення доказової бази. Водночас проведене 

дослідження свідчить, що значна кількість працівників прокуратури взагалі 

ніколи не вивчає матеріали справ контрольно-спостережного провадження, 

вивчаючи їх лише у випадку роботи в складі слідчо-оперативної групи, а іноді 

з власної ініціативи. Принагідно наголосити, що із метою оптимізації 

використання такої інформації під час підтримання державного 

обвинувачення такі справи прокурору слушно вивчати спільно із працівником 

оперативного підрозділу, який здійснює провадження у такій справі, і, як 

правило, спеціалізується на виявленні та розкритті злочинів конкретної 

спрямованості та є фахівцем в окремих сферах та галузях економіки. 

Особливої актуальності така консультаційна допомога з боку працівників 

оперативних підрозділів набуває у невеликих прокуратурах із відсутністю 

спеціалізації державних обвинувачів.  
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Уважаємо, що таке консультування має вагоме значення для ефективності 

подальшого підтримання державного обвинувачення, оскільки прокурор, 

зосереджуючись безпосередньо на матеріалах, які містяться у кримінальній 

справі, може допустити під час підтримання обвинувачення тактичні помилки 

і тим самим створити можливості для нівелювання окремих доказів стороною 

захисту. Крім наведеного, уважаємо, що практична допомога з боку 

працівника оперативного підрозділу у розрізі використання матеріалів 

оперативно-розшукових справ та справ контрольно-спостережного 

провадження може бути спрямована на:  

- визначення надійності окремих свідків обвинувачення (83%);  

- визначення можливих напрямів дискредитації свідків захисту (90%);  

- розроблення тактичних прийомів щодо цільового витоку інформації під 

час підтримання державного обвинувачення (42%);  

- визначення слабких місць у доказовій базі та розроблення заходів щодо 

її посилення у ході судового розгляду (44%);  

- визначення необхідності використання негласних працівників під час 

судового розгляду (75%);  

- допомогу у виборі тактики допиту окремих учасників судового 

провадження (37%);  

- розроблення тактичних особливостей проведення окремих 

процесуальних заходів (94%). 

Крім того, не менш важливим джерелом аналітичної інформації під час 

підготовки до здійснення кримінального переслідування є оперативні обліки, 

про які ми частково згадували вище. Необхідно зауважити, що у контексті 

використання таких даних проблемним питанням є те, що прокурор не має 

безпосереднього доступу до переважної більшості обліків, які формуються та 

заадмініструються оперативними підрозділами для вирішення стратегічних та 

тактичних завдань з протидії злочинності, а може отримати таку інформації 

лише у процесі інформаційної взаємодії із працівником оперативного 

підрозділу. Зауважимо, що, на нашу думку, звернення прокурора під час 
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підготовки до підтримання державного обвинувачення до даних, які містяться 

в оперативних обліках, доцільне лише після опрацювання усієї наявної 

інформації щодо обставин кримінального правопорушення та особи 

обвинуваченого чи групи обвинувачених та у разі формування у прокурора 

переконання щодо його недостатньої обізнаності стосовно конкретних 

обставин чи осіб, які можуть призвести до вибору невдалих тактичних 

прийомів під час підтримання державного обвинувачення.  

На жаль, питання звернення прокурора для отримання інформації з 

оперативних обліків та його співпраця із працівником оперативного 

підрозділу у контексті цієї проблеми залишається неврегульованою, зокрема й 

у частині форми та механізму передачі сформованої аналітичної інформації 

прокурору.  

Так, у практичній площині наразі функціонує модель, згідно із якою 

прокурор інформує працівника оперативного підрозділу, який здійснює 

оперативно-розшукове супроводження досудового розслідування, щодо 

доцільності отримання додаткової інформації щодо конкретного 

обвинуваченого, його зв’язків, інших даних, які мають значення для обрання 

оптимальної тактики підтримання державного обвинувачення. Після цього 

працівник оперативного підрозділу, уповноважений на доступ до конкретної 

оперативно-розшукової інформації, систематизує наявні в оперативних 

обліках дані у вигляді аналітичної довідки, яка підшивається до матеріалів 

справи контрольно-спостережного провадження у результаті чого з її змістом 

може ознайомитися прокурор, який підтримує державне обвинувачення. 

Слушно зауважити, що у значній кількості випадків і безпосередньо 

працівник оперативного підрозділу можу бути джерелом аналітичної 

оперативної інформації, особливо у випадках наявності значного досвіду 

оперативної роботи, обізнаності щодо оперативної обстановки на території 

оперативного обслуговування, тривалого розроблення конкретної особи чи 

організованого злочинного угруповання. У даному випадку працівник 

оперативного підрозділу у разі відсутності загрози інтересам оперативно-
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розшукової роботи може надати таку інформації прокурору безпосередньо у 

вербальній формі під час надання консультативної допомоги до підтримання 

державного обвинувачення. 

У контексті цього відзначимо, що, використовуючи вказані інформаційні 

джерела для інформаційно-аналітичного забезпечення підтримання 

державного обвинувачення, прокурор може отримати інформацію щодо: 

- розроблення обвинуваченого у зв’язку із підготовкою ним вчинення 

іншого злочину або причетності до нерозкритого злочину (79%);   

- характеристики обвинуваченого та особливостей його системи зв’язків 

та комунікацій, яка отримана від осіб, які конфіденційно співпрацюють з 

оперативними підрозділами (62%). У контексті цього, необхідно відзначити, 

що у даному випадку особливу увагу необхідно звернути на «неактивні 

зв’язки» обвинуваченого, під якими слід розуміти осіб, з якими обвинувачений 

підтримував інтенсивний зв’язок у минулому, але наразі комунікація між ними 

відсутня, оскільки припинення такої комунікації може бути елементом 

тактики злочинної діяльності обвинуваченого і такі зв’язки можуть 

активізувати свою діяльність на будь-якій стадії кримінального провадження, 

зокрема й з метою організацій протидії діяльності прокурора із підтримання 

державного обвинувачення. Типовими зв’язками такої групи є: особи, з якими 

обвинувачений проходив строкову військову службу; однокласники; 

однокурсники; друзі дитинства; неблизькі родичі тощо;  

- обвинуваченого, яка отримана оперативними підрозділами під час 

проведення пошукових та адміністративно-перевірочних заходів щодо 

обвинуваченого у зв’язку із перевіркою причетності його до вчинення інших 

кримінальних правопорушень (96%); 

- участі обвинуваченого у діяльності комерційних структур, громадських 

організацій тощо, а також інших складових, які утворюють інфраструктуру 

його злочинної діяльності (75%); 

- суб’єктів підприємницької діяльності, які контролюються непрямо 

обвинуваченим та/або його стійкими зв’язками (52%); 
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- результатів оперативно-розшукових заходів, які проводились щодо 

обвинуваченого та не відображені у матеріалах кримінального провадження 

(63%); 

- осіб, які мають вплив на обвинуваченого та, використовуючи останній, 

можуть моделювати його поведінку під час судового провадження (90%). 

Особливої актуальності отримання прокурором таких даних набуває під час 

розслідування кримінальних проваджень щодо «суб’єктів злочинного впливу» 

та «суб’єктів підвищеного злочинного впливу». Відповідно до ст. 255 КК 

України під особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного 

впливу, зокрема статусі «вора в законі» слід розуміти особу, яка завдяки 

авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям здійснює злочинний 

вплив і координує злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинний 

вплив. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити такі попередні висновки:  

по-перше, у теорії криміналістики питання інформаційно-аналітичного 

забезпечення обвинувальної діяльності прокурора у судових стадіях 

кримінального провадження залишається недостатньо дослідженою 

проблемою;  

по-друге, основними джерелами інформаційно-аналітичного 

забезпечення такої діяльності є: а) матеріали кримінального провадження; 

матеріали архівних кримінальних проваджень, систематизовані за 

відповідними критеріями; б) дані оперативно-розшукового характеру, 

отримані працівниками оперативних підрозділів під час виконання завдань 

щодо протидії злочинності. 

 

Висновки до другого розділу 

1. Новелою КПК України 2012 року є можливість керівника органу 

прокуратури визначити групу прокурорів у конкретному кримінальному 

провадженні. Водночас встановлено, що наразі існує нормативна 

неврегульованість чіткого розподілу повноважень між групою прокурорів у 
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межах одного кримінального провадження. У межах моделі розподілу 

прокурорів «за обвинуваченими» прокурор, який входить до складу групи, 

закріплюється за конкретним обвинуваченим із метою виконання таких 

завдань: по-перше, аналізу та оцінки кожного окремого, а також усієї 

сукупності доказів, які підтверджують вину конкретного обвинуваченого у 

вчиненні інкримінованого злочину; по-друге, дослідження особи 

обвинуваченого, зокрема й аналізуючи матеріали оперативно-розшукових 

справ з метою: а) повторної оцінки ролі обвинуваченого у механізмі злочинної 

діяльності; б) визначення статусу конкретного обвинуваченого у структурі 

організованих злочинних угруповань та у кримінальному середовищі загалом; 

в) оцінки системи соціально-корисних та кримінальних зв’язків 

обвинуваченого; г) прогнозування моделі поведінки обвинуваченого під час 

судового розгляду кримінального провадження; е) оцінки можливості протидії 

з боку обвинуваченого діяльності прокурора із кримінального переслідування. 

2. У межах моделі розподілу прокурорів «за джерелами доказів»: 

- прокурор групи, закріплений за аналізом показань, акцентує свою увагу 

на: якості допитів учасників кримінального провадження під час досудового 

розслідування; виявлені суперечностей у показаннях, які можуть бути 

використанні стороною захисту під час судового розгляду, та з’ясуванні 

причин не усунення таких суперечностей під час досудового розслідування; 

можливості реального допиту осіб, які давали показання під час досудового 

розслідування під час судового розгляду; прогнозуванні можливості зміни 

показань окремими учасниками кримінального провадження; визначенні 

можливості учасника кримінального провадження надати у судовому 

засіданні показання аналогічної якості (детальності, точності) як під час 

досудового розслідування; прогнозуванні можливості умисної протидії особи, 

які допитувалася під час досудового розслідування підтриманню державного 

обвинувачення; 

- прокурор, закріплений за аналізом речових доказів, акцентує увагу на: 

місці знаходження кожного речового доказу, а також належному оформленні 
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документів, які підтверджують місцезнаходження конкретного речового 

доказу та його зберігання; наявності усіх підтверджуючих документів щодо 

речових доказів, які на законних підставах знищенні під час досудового 

розслідування; реальному стані речових доказів та збереженні на них ознак, 

які підтверджують їх відношення до конкретного кримінального 

правопорушення, оскільки згідно з вимогами нормативних документів 

умовою зберігання речових доказів повинне бути забезпечення збереження їх 

істотних ознак та властивостей; виявленні, з’ясуванні та вжитті у разі 

наявності законної можливості заходів щодо усунення причин неналежного 

зберігання речових доказів; у разі втрати під час досудового розслідування 

речових доказів, у межах своїх повноважень з’ясовує причину втрати речових 

доказів та притягнення до встановленої законом відповідальності винних осіб;  

- прокурор, закріплений за аналізом документів як джерел доказів, 

сформованих у вигляді документів, акцентує увагу на: забезпеченні 

процедури, яка дозволяє використати матеріали, зібранні відповідними 

оперативними підрозділами у межах їх компетенції, як докази у 

кримінальному провадженні; наявності у матеріалах справи дублікатів 

окремих документів та з’ясовує причини відсутності у матеріалах 

кримінального провадження їх оригіналів; аналізує правильність складених у 

порядку, передбаченому КПК України, протоколів процесуальних дій, а також 

додатків до них. 

3. Організаційно-тактична взаємодія прокурора з оперативними 

підрозділами у судових стадіях кримінального провадження є обов’язковою у 

таких випадках:  по-перше, кримінальне провадження розпочато за 

матеріалами оперативно-розшукової діяльності (26%); по-друге, у 

кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених злочинними 

угрупованнями, лідерами та активними учасниками кримінального 

середовища (93%); по-третє, у кримінальних провадженнях, де здійснюється 

активна протидія кримінальному переслідуванню з боку обвинувачених та їх 

зв’язків (47%); по-четверте, у кримінальних провадженнях щодо серійних 
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злочинів насильницького характеру, що зумовлюється активною пошуковою 

роботою щодо виявлення інших епізодів злочинної діяльності з боку 

оперативних підрозділів навіть після направлення кримінального 

провадження до суду у межах заведеної оперативно-розшукової справи (96%). 

4. Джерелом інформаційно-аналітичного забезпечення є матеріали 

архівних кримінальних проваджень (68%), що можуть використовуватися під 

час здійснення кримінального переслідування у кримінальних провадженнях 

щодо: а) злочинів, вчинених рецидивістами; б) злочинів, вчинених 

організованими злочинними угрупованнями; в) злочинів серійного характеру. 

Встановлено, що під час кримінального переслідування рецидивістів аналіз 

архівних кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених цією особою, 

дозволяє: а) проаналізувати становлення та розвиток кримінальної кар’єри 

конкретної особи; б) встановити систему його кримінальних зв’язків, які 

невідомі прокурору у зв’язку із розслідуванням конкретного кримінального 

провадження; в) прогнозувати можливу модель поведінки особи під час 

судового розгляду, зважаючи на типові поведінкові моделі під час судових 

засідань в інших кримінальних провадженнях; г) визначити місце особи у 

системі кримінального середовища і, як наслідок, його морально-етичні 

установки, сформовані кримінальною субкультурою, зокрема відношення до 

правоохоронних органів та суду, готовність співпраці з останніми тощо. 

Під час кримінального переслідування організованих злочинних 

угруповань критеріями, які використовуються під час відбору архівних 

кримінальних проваджень для аналізу є: а) тривалість дії злочинного 

угруповання; б) засудження його учасників у межах одного кримінального 

провадження; в) базові форми злочинної діяльності угруповання; 

г) поширення на діяльність угруповання злочинного впливу конкретного 

лідера кримінального середовища, який не є безпосереднім учасником 

злочинного угруповання.   
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5. З тактичного боку, аналіз таких кримінальних проваджень дозволяє 

прокурору типізувати обвинувачених за ступенем інтенсивності кримінальної 

установки:  

по-перше, обвинувачені, які є членами конкретного злочинного 

угруповання та мають стійку установку на злочинний спосіб життя із 

прагненням до побудови кримінальної кар’єри;  

по-друге, обвинувачені, які є членами злочинного угруповання, але не 

мають стійкої кримінальної установки та прагнення до побудови кримінальної 

кар’єри, а вчинення ними злочину у складі угруповання зумовлено іншими 

обставинами, зокрема:  

а) психологічним тиском на них із боку інших членів злочинного 

угруповання;  

б) наявністю реальної загрози їх особистої безпеки та/або безпеки членів 

їх сімей у разі виходу із складу злочинного угруповання;  

в) неможливість соціальної адаптації у суспільстві після відбування 

покарання у виді позбавлення волі. Наголошено, що, із тактичного боку, 

обвинувачені другої групи можуть розглядатися прокурором як кандидати для 

укладення угоди про визнання винуватості. 

6. Метою аналізу архівних кримінальних проваджень щодо діяльності 

організованого злочинного угруповання є:  

а) формування у прокурора відповідного системного уявлення щодо 

формування та розвитку конкретного злочинного угруповання як відповідної 

соціальної мікросистеми, особливостей формування стійкості та ієрархічності 

взаємовідносин у його структурі тощо;  

б) трансформація кримінальних ролей кожного із обвинувачених у 

структурі такого угруповання та формування у них стійкої мотивації на 

кримінальний спосіб життя;  

в) виявлення осіб, які були причетними до злочинної діяльності 

угруповання, інформація щодо яких відсутня у конкретному кримінальному 

провадженні, направленому до суду.   
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Самостійним джерелом інформаційно-аналітичного забезпечення 

кримінального переслідування є дані, накопичені оперативними підрозділами 

(87%), зокрема в: а) оперативних обліках; б) матеріалах оперативно-

розшукових справ, зокрема й архівних оперативно-розшукових справ. 

7. У контексті аналізу прокурором оперативно-розшукових справ та справ 

контрольно-спостережного провадження практична допомога з боку 

працівника оперативного підрозділу спрямовується на:  

а) визначення надійності окремих свідків обвинувачення;  

б) визначення можливих напрямів дискредитації свідків захисту; 

в) розроблення тактичних прийомів щодо цільового витоку інформації під час 

кримінального переслідування;  

г) визначення слабких місць у доказовій базі та розроблення заходів щодо 

її посилення у ході судового розгляду;   

д) визначення необхідності використання негласних працівників під час 

судового розгляду;  

е) допомогу у виборі тактики допиту окремих учасників судового 

провадження;  

є) розроблення тактичних особливостей проведення окремих 

процесуальних заходів. 

8. Визначено, що використання оперативних обліків забезпечує 

отримання прокурором інформації щодо:  

а) розроблення обвинуваченого у зв’язку із підготовкою ним вчинення 

іншого злочину або причетності до нерозкритого злочину;   

б) характеристики обвинуваченого та особливостей його системи зв’язків 

та комунікацій, яка отримана від осіб, які конфіденційно співпрацюють з 

оперативними підрозділами;  

в) інформації щодо обвинуваченого, яка отримана оперативними 

підрозділами під час проведення пошукових та адміністративно-перевірочних 

заходів щодо обвинуваченого у зв’язку із перевіркою причетності його до 

вчинення інших кримінальних правопорушень;  
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г) участі обвинуваченого у діяльності комерційних структур, 

громадських організацій тощо, а також інших складових, які утворюють 

інфраструктуру його злочинної діяльності;  

д) суб’єктів підприємницької діяльності, які контролюються непрямо 

обвинуваченим та/або його стійкими зв’язками;  

е) результатів оперативно-розшукових заходів, які проводилися щодо 

обвинуваченого та не відображені у матеріалах кримінального провадження;  

є) осіб, які мають вплив на обвинуваченого та, використовуючи останній, 

можуть моделювати його поведінку під час судового провадження. 
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РОЗДІЛ 3. ТАКТИКА КРИМІНАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ У 

СУДОВИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

3.1. Тактичні особливості кримінального переслідування під час 

підготовчого провадження 

 

Відповідно до ч.1 ст.314 КПК України після отримання обвинувального 

акта, клопотання про застосування примусових заходів виховного або 

медичного характеру або клопотання про звільнення від кримінальної 

відповідальності суд не пізніше п’яти днів з дня його надходження призначає 

підготовче судове засідання, в яке викликає учасників судового провадження. 

Як відзначають дослідники, підготовче провадження – це стадія 

кримінального провадження, яка полягає у тому, що суд у встановленому 

законом процесуальному порядку, не вирішуючи наперед питання про 

винуватість (крім передбачених КПК України випадків під час здійснення 

кримінального провадження на підставі угод, звільнення особи від 

кримінальної відповідальності), розглядає питання про достатність підстав для 

призначення судового розгляду і про підготовку до судового засідання [216]. 

М.І. Леоненко, відзначає, що не зважаючи на те, що формально підготовче 

провадження набуло статусу процесуального інституту і увійшло в структуру 

стадії судового провадження в суді першої інстанції, його зміст дозволяє 

стверджувати, що воно зберегло свою самостійність значущість саме як стадія 

кримінального процесу [118, С. 241].  

Проте не всі науковці погоджуються з тим, що підготовче провадження 

має риси самостійної стадії кримінального процесу, а говорять про те, що воно 

є лише етапом стадії судового розгляду, зокрема, такої думки дотримується 

В.О. Попелюшко, не використовуючи термін «стадія», говорить про 

підготовче провадження та судовий розгляд, вважаючи їх «етапами» з-поміж 

трьох послідовних етапів стадії судового провадження, де судовий розгляд є 

центральним [167, С. 45], не можна стверджувати, що немає легальних підстав 



 150 

щодо такого висновку, бо до цього наштовхує аналіз п. 24 ч. 1 ст. 3 КПК 

України, де законодавцем надано визначення судового провадження 

(кримінальне провадження у суді першої інстанції, яке включає підготовче 

судове провадження, судовий розгляд і ухвалення та проголошення судового 

рішення, провадження з перегляду судових рішень в апеляційному, 

касаційному порядку, а також за нововиявленими або виключними 

обставинами) [105]. 

Підготовчі дії при судовому розгляді переслідують мету з’ясувати, чи є 

необхідні умови для всебічного, повного й об’єктивного розгляду 

кримінального провадження по суті. Фактично здійснюється остання 

вирішальна перевірка готовності розпочати судовий розгляд. На жаль, серед 

працівників прокуратури існує думка, що підготовчі дії, які проводяться судом 

у підготовчій частині судового розгляду, мають формальний характер. Між 

тим більшість таких дій безпосередньо впливає на правильність розгляду 

кримінального провадження по суті: будь-які порушення кримінального 

процесуального законодавства в цій частині тягнуть ухвалення незаконного 

або необґрунтованого вироку і, як наслідок, його оскарження. На цій стадії суд 

перевіряє, чи правомочний він у цьому складі розпочати розгляд справи, чи є 

необхідна явка учасників кримінального процесу, чи дотримані процесуальні 

гарантії, що забезпечують право обвинуваченого на захист, чи всі заходи вжиті 

для того, щоб суд мав докази, необхідні для всебічного й повного дослідження 

усіх обставин кримінального провадження. Крім того, Пленум Верховного 

Суду України неодноразово звертав увагу суддів на необхідність послідовного 

проведення усіх процесуальних дій, які мають бути виконані під час судового 

засідання. Цьому повинні сприяти активні дії прокурора та інших учасників 

кримінального процесу [147, С. 133]. 

Не вдаючись до детального аналізу наукових підходів щодо сутності 

підготовчого провадження у контексті стадій кримінального процесу, оскільки 

це виходить за межі нашого дослідження, наголосимо, що вже на цій стадії 

розпочинається реалізація прокурором сформованої під час підготовки до 
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підтримання державного обвинувачення організаційно-тактичної моделі 

кримінального переслідування у судових стадіях кримінального провадження.  

Відповідно до ч. 2 ст. 315 КПК України із метою підготовки до судового 

розгляду суд:  

1) визначає дату та місце судового розгляду;  

2) з’ясовує у відкритому чи закритому судовому засіданні необхідно 

проводити розгляд;  

3) з’ясовує питання про склад осіб, які братимуть участь у судовому 

розгляді;  

4) розглядає клопотання учасників судового провадження про: 

здійснення судового виклику певних осіб до суду для допиту; витребування 

певних речей та документів;  

5) вчиняє інші дії, необхідні для підготовки до судового розгляду.  

Водночас необхідно звернути увагу, що у підготовчому провадженні суд 

наділений правами, реалізуючи які, базуючись на матеріалах справи та 

власному розсуді, може суттєво вплинути на можливість реалізації 

сформованої прокурором під час підготовки до судового розгляду 

організаційно-тактичної моделі підтримання державного обвинувачення.  

До таких повноважень суду, на нашу думку, необхідно віднести:  

по-перше, відмову у затвердженні угоди та повернення кримінального 

провадження прокурору для продовження досудового розслідування в 

порядку, передбаченому ст. ст. 468-475 КПК України;  

по-друге, повернення обвинувального акта, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору, якщо 

вони не відповідають вимогам КПК України;  

по-третє, обрати, змінити чи скасувати заходи забезпечення 

кримінального провадження, зокрема запобіжний захід, обраний щодо 

обвинуваченого.  

У контексті викладеного необхідно наголосити, що, реалізуючи 

відповідні положення у підготовчому провадженні, суд, фактично, формує 
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відповідну типову судову ситуацію, виходячи із якої прокурор розпочинає 

реалізацію сформованої ним моделі кримінального переслідування.  

Аналіз наукових джерел свідчить, що вченими наразі приділяється 

недостатньо уваги дослідженню «судової ситуації» як окремої категорії, а 

доволі часто спостерігається використання методологічного підходу, згідно із 

яким:  

а) використовується поняття «криміналістична ситуація» як загальна 

категорія;  

б) відбувається екстраполяція змісту слідчих ситуацій на стадію 

досудового розслідування. Зважаючи на це, на нашу думку, у межах цього 

підрозділу слушно звернути увагу на окремі теоретичні підходи щодо 

розуміння судової ситуації.    

Як відзначають науковці, під час судового розгляду, не в меншій мірі, 

аніж під час досудового розслідування, ситуації впливають на процес 

доказування. На відміну від ситуацій розслідування, де як основний елемент 

виступає дефіцит інформації, у судовій стадії визначальними є дещо інші 

фактори. Як основна складова виступає зміна обсягу доказової чи іншої 

інформації на різних етапах судового розгляду. Вказане відбувається за 

рахунок розвитку принципу змагальності. Дещо змінилася функція суду у 

дослідженні доказів за рахунок посилення процесуальної активності сторін. 

Позиції державного обвинувача та захисту, їх дії спрямовані на дослідження 

доказів, отримання нових доказів, прагнення підсудного уникнути 

кримінальної відповідальності чи пом’якшити свою вину. Саме ці фактори 

впливають на зміну інформації та обстановки у суді [93]. Продовжуючи автор 

відзначає, що судова ситуація – це об’єктивний стан судового розгляду, який 

визначається обсягом, змістом судових доказів та іншої інформації, яка 

знаходиться у розпорядженні суду на момент початку чи у процесі судового 

слідства [93]. Необхідно звернути увагу, що дослідниками пропонуються 

різноманітні групи судових ситуацій. Так, І.В. Румянцева, структурує судові 

ситуації за такими критеріями:  
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а) кількістю підсудних;  

б) кількістю захисників;  

в) ступенем активності обвинувачення та захисту під час реалізації ними 

своїх функцій і її співвідношенням, що детермінує ступінь активності суду;  

г) групами учасників судового розгляду;  

д) ситуаціями різних судових дій (допиту, слідчого експерименту, 

огляду); характером вираження процесуальної позиції [189]. 

Не заперечуючи напрацьованих наукових підходів, зауважимо, що, на 

нашу думку, кожна стадія судового розгляду характеризується типовими 

ситуаціями, які можуть бути структуровані на відповідні типологічні групи за 

різними критеріями. Аналіз змісту підготовчого провадження, у контексті 

кримінального переслідування, на нашу думку, дозволяє виокремити дві 

типові судові ситуації – «сприятлива судова ситуація» та «несприятлива 

судова ситуація». Розглянемо кожну із таких ситуацій детальніше. Так, у 

контексті здійснення прокурором обвинувальної діяльності, сприятлива 

судова ситуація у підготовчому провадженні характеризується такими 

ознаками: 

а) явка у судове засідання усіх учасників кримінального провадження 

(95%); 

б) у разі направлення прокурором до суду угоди про визнання 

винуватості – затвердження її судом (94%);  

в) відсутність клопотань сторони захисту та/або відмова у їх задоволені 

судом (73%);  

г) вчинення судом усіх інших дій, необхідних для призначення та початку 

судового розгляду (95%); 

д) у разі подання обвинуваченим клопотань щодо зміни чи скасування 

заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема, запобіжного 

заходу обраному щодо обвинуваченого під час досудового розслідування – 

відмова суду у задоволенні таких клопотань (49%); 
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е) задоволення судом клопотання прокурора щодо зміни обвинуваченому 

запобіжного заходу, а також застосування більш суворих заходів забезпечення 

кримінального провадження (99%). 

Охарактеризувати таку ситуацію як сприятливу дозволяє те, що:  

а) у прокурора формується впевненість у правильності обраної 

організаційно-тактичної моделі підтримання державного обвинувачення 

(92%);  

б) дотримано законність усіх процедур, які передбачені КПК України 

щодо складання обвинувального акта та направлення матеріалів до суду 

(90%).  

Водночас, характеризуючи таку ситуацію як сприятливу, зауважимо, що 

це не зменшує рівня відповідальності у контексті якісного відношення 

прокурора до подальшого кримінального переслідування. З тактичного боку, 

особливу увагу прокурору необхідно звернути на заміну обвинуваченим 

захисника та/або здійснення захисту у судових стадіях кримінального 

провадження групою захисників. Наявність такого фактору навіть у 

сприятливій судовій ситуації свідчить про можливість кардинальної зміни 

тактики захисту, яка використовувалася під час досудового розслідування та з 

урахуванням якої була побудована організаційно-тактична модель 

кримінального переслідування у конкретному кримінальному провадженні.  

Продовжуючи, на нашу думку, більш детальнішого аналізу потребують 

несприятливі судові ситуації, які негативно впливають на організацію і 

тактику підтримання прокурором державного обвинувачення. Опрацювання 

практики підтримання прокурорами державного обвинувачення дозволяє 

виокремити такі різновиди несприятливих судових ситуацій у підготовчому 

провадженні. 

Так, як першу несприятливу судову ситуацію можна виокремити 

ситуацію, яка характеризується задоволенням судом клопотання 

обвинуваченого чи його захисника щодо зміни запобіжного заходу із тримання 

під вартою на будь-який інших запобіжний захід, не пов’язаний з ізоляцією 
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обвинуваченого (84%). У даному випадку можна виходити із загальної тези, 

що у разі обрання під час досудового розслідування обвинуваченому 

запобіжного заходу у виді тримання під вартою існував увесь комплекс 

ризиків, які визначені у ч.1 ст.177 КПК України. Складність такої судової 

ситуації додатково зумовлюється тим, що КПК України надає право заявити 

таке клопотання безпосередньо під час підготовчого провадження, що 

унеможливлює детальне ознайомлення прокурора із останнім. У такій судовій 

ситуації перед прокурором постає ряд типових завдань, які підлягають 

розв’язанню, зокрема: 

- вивчення клопотання про зміну запобіжного заходу у виді тримання під 

вартою, зокрема його мотивувальної частини та визначення тих обставин, які 

наводяться стороною захисту щодо усунення ризиків, передбачених ч.1 ст.177 

КПК України; 

- організація оперативного контролю за обвинуваченим, звільненим із-під 

варти шляхом організації взаємодії із відповідними оперативними 

підрозділами. У попередніх розділах дослідження нами зазначалося, що 

заведене відповідними підрозділами оперативно-розшукова справа 

закривається на підставі набрання законної сили 

обвинувальним/виправдувальним вироком суду щодо конкретної особи. Саме 

тому працівники оперативних підрозділів володіють достатніми 

можливостями для здійснення оперативного контролю за обвинуваченим 

шляхом проведення негласної роботи та використання допомоги осіб, які 

конфіденційно співпрацюють із оперативними підрозділами.  

Метою організації такого оперативного контролю є:  

по-перше, виявлення та своєчасне попередження спроб протидії 

кримінальному переслідуванню з боку обвинуваченого, який знаходиться на 

волі (99%);  

по-друге, встановлення кола спілкування обвинуваченого та виявлення 

його раніше невідомих зв’язків із подальшою їх перевіркою на причетність до 

вчинення злочину (87%);  
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по-третє, виявлення речових доказів, які не було отримано під час 

досудового розслідування (63%);  

по-четверте, своєчасне виявлення ознак та вжиття заходів щодо 

перешкоджання обвинуваченому уникнути кримінальне переслідування та 

кримінальне покарання (86%). 

Незважаючи на віднесення такої ситуації до несприятливої, необхідно 

звернути увагу, що в окремих випадках у межах такої ситуації існує 

можливість отримання нової інформації, яка має значення для організації і 

тактики кримінального переслідування у суді. У даному випадку необхідно 

звернути увагу на таку криміналістичну категорію як «докази поведінки». Як 

відзначають вчені, «докази поведінки» – це фактичні дані про дії 

обвинуваченого, які проявляються, зокрема у поведінці обвинуваченого після 

вчинення злочину та у зв’язку із вчиненим злочином [8]. Опрацювання 

матеріалів практики свідчить, що вірогідність виявлення «доказів поведінки» 

підвищується із протіканням часу після вчинення особою злочину. У даному 

випадку додатковим психологічним фактором для обвинуваченого є 

закінчення досудового розслідування, оскільки в останнього формується 

переконання, що органи досудового розслідування допустили тактичні 

помилки та не виявили окремі докази та припинили усі дії, які спрямовано на 

встановлення фактичних даних, які свідчать про причетність особи до 

вчинення злочину тощо. 

У даному випадку в обвинуваченого формується уявлення щодо 

некваліфікованості органів досудового переслідування, зменшується рівень 

обережності та з’являється впевненість у можливості уникнення чи мінімізації 

рівня кримінального покарання. Саме формування такого психологічного 

сприйняття дійсності призводить до вчинення обвинуваченим таких типових 

дій:  

- контактують із особами, які причетні до вчинення злочину, але не 

встановлені під час досудового розслідування. Особливої актуальності це 

питання набуває під час судового розгляду кримінальних проваджень, 
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розпочатих за фактами незаконного обігу наркотичних засобів, оскільки аналіз 

вироків у справах цієї категорії свідчить, що у переважній більшості випадків 

під час досудового розслідування не було встановлено осіб, у яких 

обвинувачений придбав виявлені у нього наркотичні засоби;  

- контактують з особами, які свідчать про відношення обвинуваченого до 

конкретного злочинного угруповання та/або його зв’язку із конкретним 

лідером кримінального середовища; 

- відвідують місця зберігання майна, здобутого злочинним шляхом;  

- відвідують схованки та місця зберігання знарядь вчинення злочину, 

зокрема вогнепальної зброї. 

Як другу несприятливу судову ситуацію можна виокремити ситуацію, яка 

характеризується поверненням обвинувального акта прокурору як це 

передбачено п. 3 ч. 3 ст. 314 КПК України (93%). Повернення обвинувального 

акта прокурору має процесуальне та непроцесуальне значення, суттєво 

впливаючи на подальше просування кримінального провадження. Зокрема, 

обвинувальний акт як остаточне процесуальне рішення відіграє вирішальну 

роль у здійсненні кримінального переслідування на стадії досудового 

розслідування. Дотримання процесуальних вимог КПК України під час його 

оформлення, структура та зміст обвинувального акта, способи викладу доказів 

у ньому свідчать про затвердження обвинувальної думки прокурором.  

Так, аналіз вказаної норми свідчить, що єдиною підставою для 

повернення обвинувального акта прокурору є його невідповідність вимогам 

КПК України. У листі Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 3 жовтня 2012 року «Про порядок здійснення 

підготовчого провадження відповідно до Кримінального процесуального 

кодексу України» зазначено, що суд має право повернути обвинувальний акт, 

якщо він не відповідає вимогам ст. 291 КПК України, зокрема якщо у ньому 

містяться положення, що суперечать одне одному; наведено недопустиму 

натуралізацію акту злочину; вони не підписані слідчими (крім випадків, коли 

обвинувальний акт складено прокурором особисто) чи не затвердженні 
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прокурором; до них не додано передбачені законом додатки. Крім того, у 

вказаному листі передбачено, що про повернення обвинувального акта 

прокурору суд постановляє відповідну ухвалу, якою зобов’язує усунути 

виявлені недоліки протягом визначеного ним розумного строку, який має бути 

достатній для виправлення допущених недоліків. Ухвала негайно 

направляється прокурору для усунення зазначених у ній недоліків 

обвинувального акта. При цьому необхідно наголосити на тому, що 

проведення будь-яких слідчих чи інших процесуальних дій, окрім тих, що 

зазначені в ухвалі про повернення обвинувального акта, в кримінальному 

провадженні не допускається. У протилежному випадку докази, отримані при 

проведенні процесуальних дій, не визначені в ухвалі, згідно з ч.8 ст.223 КПК 

України, є недопустимими. 

Загалом необхідно наголосити, що з організаційно-тактичного боку, така 

ситуація є несприятливою, адже формує у суду уявлення щодо неналежної та 

формальної підготовки прокурора до здійснення кримінального 

переслідування. Водночас наявність такого інституту в окремих випадках, хоч 

і змушує прокурора переглянути сформовану організаційно-тактичну модель 

кримінального переслідування, дозволяє посилити свою процесуальну 

позицію за рахунок проведення окремих процесуальних дій, визначених в 

ухвалі.  

Крім того, у контексті аналізу такої ситуації особливу увагу необхідно 

звернути на судову практику, яка є доволі спірною та неоднозначною і 

пов’язана із поверненням прокурору обвинувального акта на підставі 

неправильної та/або неповної кваліфікації кримінального правопорушення. 

Так, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області виніс ухвалу 

щодо повернення обвинувального акта прокурору з такою мотивацією: «судом 

встановлено, що Особа 3 заподіяв працівнику правоохоронного органу легкі 

тілесні ушкодження у зв’язку із виконанням цим працівником службових 

обов’язків, що потребує додаткової кваліфікації за відповідною частиною 

ст. 345 КК України, однак описані в обвинувальному акті дії обвинуваченого 
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необґрунтовано та безпідставно у визначеному законом порядку 

обвинуваченому не інкриміновано» [221]. У даному випадку обвинувальний 

акт повернуто прокурору, фактично, у зв’язку із необхідністю перекваліфікації 

дій обвинуваченого або висунення йому додаткового обвинувачення. 

Схожа практика спостерігається і в інших судах, зокрема Київський 

районний суд м. Одеси виніс ухвалу про повернення обвинувального акта 

прокурору мотивуючи це тим, що: «В порушення наведених вимог в 

обвинувальному акті зазначені прізвища, імена та по-батькові інших осіб: 

ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з якими ОСОБА_1, нібито, вчинив злочин за 

попередньою змовою. Разом з тим, з тексту обвинувального акта не видно, 

що названим іншим двом особам висунуте обвинувачення, або щодо них є 

обвинувальний вирок суду, який набрав законної сили. Відповідно до ст. 62 

Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не 

може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в 

законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. 

Тому неприпустимо у такий спосіб зазначення в обвинувальному акті 

інших осіб, за попередньою змовою з якими обвинувачений обвинувачується у 

вчиненні злочину.  До того ж, з обвинувального акта видно, що слідчий 

неправильно кваліфікував дії особи за ч. 2 ст. 185 КК України, оскільки згідно 

сталої практики, висновок ВС/ККС№653/3/18 від 17.03.2020, крадіжка з 

автомобіля повинна кваліфікуватись як крадіжка із проникненням, оскільки 

автомобіль підпадає під ознаки «сховище». Тому дії ОСОБА_5 повинні 

кваліфікуватися за ч. 3 ст. 185 КК України. Прокурор, затверджуючи 

обвинувальний акт у такій редакції, не звернув уваги на вказані недоліки і 

порушення, які перешкоджають його призначенню до судового розгляду. 

Статтею 314 КПК України не передбачено можливості виправлення 

технічних чи інших помилок, а також внесення додаткових відомостей до 

обвинувального акта після його надходження до суду. Законом також не 

передбачено поділу недоліків обвинувального акта на суттєві та несуттєві, 

чи такі, що перешкоджають розгляду або не перешкоджають розгляду 
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справи по суті. Стаття 291 КПК України передбачає категоричний перелік 

відомостей, які має містити обвинувальний акт. Виключень щодо 

можливості визнання несуттєвим недотримання прокурором чи слідчим 

будь-якої із вказаних вимог Законом не передбачено. Єдиним процесуальним 

шляхом виправлення недоліків обвинувального акта, передбаченим КПК 

України, є повернення обвинувального акта прокурору» [222]. 

Відзначимо, що постановлення відповідної ухвали щодо повернення 

обвинувального акта прокурору, фактично, на підставі того, що на думку суду, 

дії обвинуваченого потребують перекваліфікації та/або додаткової 

кваліфікації (по суті, висунення додаткового обвинувачення), суд формує не 

лише несприятливу судову ситуацію для державного обвинувача, а, фактично, 

у багатьох випадках робить її безвихідною. 

Зауважимо, що основним способом її вирішення з боку державного 

обвинувача є апеляційне оскарження такої ухвали в апеляційному порядку, але 

у випадку відмови у задоволенні апеляційної скарги прокурора та залишення 

ухвали суду першої інстанції без змін, взагалі незрозумілим залишається 

подальший алгоритм дій прокурора. Більше того, постановляючи вказані 

ухвали суди не вказують, за допомогою яких процесуальних дій вказані 

недоліки можуть бути усунуті. Безумовно, що у практичній площині скласти 

новий обвинувальний акт чи внести зміни щодо перекваліфікації дії особи із 

посиланням на конкретні джерела доказів та аркушів матеріалів 

кримінального провадження без проведення слідчих (розшукових) дій та 

інших процесуальних дій неможливо, а після направлення кримінального 

провадження сторона обвинувачення позбавляється можливості проводити 

процесуальні дії, пов’язані із одержанням фактичних даних, які можуть бути 

використаними як докази у кримінальному провадженні. 

Опитування працівників прокуратури, які здійснюють підтримання 

державного обвинувачення у судах, свідчить, що, наразі, у практичній 

площині є напрацьованими декілька варіантів вирішення такої судової 
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ситуації, які варіюються залежно від змісту ухвали суду щодо повернення 

обвинувального акта прокурору: 

по-перше, у випадку, якщо підставою для повернення обвинувального 

акта прокурору є необхідність перекваліфікації дій обвинуваченого у межах 

однієї статті КК України – зміна змісту викладення обставин вчинення 

кримінального правопорушення, формулювання обвинувачення за 

відповідною частиною статті КК України та направлення обвинувального акта 

до суду. Із організаційно-тактичного боку, застосування такого алгоритму 

супроводжується широким спектром проблем, які в подальшому значно 

ускладнюють доведення обвинувальної тези у суді, зокрема:  

а) не встановлення під час досудового розслідування обставин, які мають 

ключове значення для обвинувачення особи за конкретною частиною статті 

КК України, наприклад, невстановлення способу проникнення особи до житла 

чи іншого володіння особи під час вчинення крадіжки;  

б) не проведення значної кількості необхідних слідчих (розшукових) та 

негласних слідчих (розшукових) дій, які підтверджують вчинення злочину у 

спосіб, який характеризується як кваліфікуюча ознака для вказаного 

кримінального правопорушення.  

Значним чином така ситуація ускладняється тим, що відповідно до норм 

КПК України прокурор обмежений у заявлені клопотань під час підготовчого 

провадження, адже п. 4 ч. 2 ст. 315 визначає, що з метою підготовки до 

судового розгляду суд розглядає клопотання учасників судового провадження 

про: здійснення судового виклику певних осіб до суду для допиту; 

витребування певних речей чи документів. Більше того, учасники судового 

провадження можуть заявити вказані клопотання у випадку, якщо під час 

підготовчого засідання не будуть встановленні підстави для прийняття рішень, 

передбачених пунктами 1 – 4 частини третьої статті 314 КПК України. Тобто, 

фактично, у разі винесення ухвали про повернення обвинувального акта 

прокурору він позбавляється права заявити будь-які клопотання. 
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Таким чином, для державного обвинувача утворюється судова ситуація, 

яка потребує вирішення таких завдань:  

а) формування нового обвинувачення, базуючись на матеріалах, які 

наявні у кримінальному провадженні, адже можливість проведення слідчих 

(розшукових) дій відсутня (99%);  

б) повторний аналіз матеріалів кримінального провадження із 

урахуванням нової кваліфікації кримінального правопорушення (91%);  

в) оцінка кількості та якості фактичних даних, які містяться у матеріалах 

кримінального провадження та обґрунтовують нове обвинувачення (84%);  

г) перегляд тактичного підходу щодо порядку представлення 

обвинувальних доказів у суді (61%);  

д) визначення переліку слідчих дій та інших заходів, щодо проведення 

яких необхідно буде клопотати під час судового розгляду із метою отримання 

належних та допустимих доказів, які підтверджують обвинувальну тезу під час 

судового розгляду (42%); 

по-друге, у випадку, якщо підставою для повернення обвинувального акта 

прокурору є необхідність додаткової кваліфікації дій особи обвинуваченого – 

внесення відомостей до ЄРДР щодо вчинення особою відповідного 

кримінального правопорушення (95%) – проведення досудового 

розслідування, у межах якого особі повідомляється про підозру у вчиненні 

конкретного злочину (89%) – формування обвинувачення (складання 

обвинувального акта) (99%) – направлення матеріалів справи до суду у 

загальному порядку, визначеному КПК України із подальшим клопотанням 

про об’єднання кримінальних проваджень (100%). 

На думку працівників прокуратури, іншого шляху вирішення такої 

ситуації не існує, оскільки:  

а) особі не повідомлялося про підозру у вчиненні іншого кримінального 

правопорушення під час досудового розслідування;  

б) процесуальний механізм щодо повідомлення особі про підозру у межах 

цього ж провадження відсутній;  



 163 

в) фактичні обставини щодо вчинення особою діяння, яке потребує 

додаткової кваліфікації, не встановлювалися. Фактично, мова йде про 

необхідність проведення нового досудового розслідування. Водночас 

невирішеним залишається питання щодо дій прокурора у контексті 

поверненого йому судом обвинувального акта. Необхідно зауважити, що КПК 

України не встановлює строку, протягом якого прокурор зобов’язаний 

усунути недоліки обвинувального акта. Водночас, постановляючи такі ухвали 

суди відзначають, що такі недоліки повинні бути усунені протягом розумного 

строку. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального 

провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути 

виконанні або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що 

є необхідно об’єктивними для виконання процесуальних дій та прийняття 

процесуальних рішень. Розумні строки не повинні перевищувати передбачені 

цим кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття 

окремих процесуальних рішень. Виходячи із такої моделі, фактично, можна 

стверджувати, що у даному випадку розумними строками є строки досудового 

розслідування, визначені у КПК України. 

Крім того, у разі виникнення такої судової ситуації та внесення після 

повернення прокурору обвинувального акта відомостей до ЄРДР та 

повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення 

вказані кримінальні провадження об’єднуються в одне на стадії досудового 

розслідування на підставі ч.1 ст.217 КПК України у випадку, якщо досудове 

розслідування зможе бути завершене у встановлені законом строки. Водночас 

тут необхідно зауважити, що реалізація такого алгоритму є доволі 

неоднозначною, адже в одному із проваджень досудове розслідування 

закінчене складанням та направленням обвинувального акта до суду, а норми 

КПК України не містять вказівки на те, що у разі повернення обвинувального 

акта прокурору з будь-яких підстав він втрачає значення як процесуальний 

документ, тобто обвинувальний акт у конкретному кримінальному 

провадженні існує, і, лише на думку суду, потребує уточнення, тобто досудове 
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розслідування закінчене. Водночас необхідно звернути увагу також на 

протилежну точку зору, яка висловлюється професійними захисниками і яку 

ми підтримуємо. Так, Д. Пономаренко відзначає, що під час підготовчого 

засідання суд має право повернути прокуророві обвинувальний акт, 

клопотання про застосування примусових заходів виховного або медичного 

характеру, якщо вони не відповідають вимогам ст. ст. 291, 292 КПК України. 

Зокрема, якщо ці документи містять положення, що суперечать одне одному; 

в них наведено недопустиму натуралізацію опису злочину; вони не підписані 

слідчим (крім випадків, коли прокурор склав їх самостійно) чи не затверджені 

прокурором; до них не долучено передбачені законом додатки. У більшості 

випадків клопотання захисту, якщо воно є обґрунтованим, суди 

задовольняють і повертають обвинувальний акт прокурору. Деякі судді 

вказують строк для усунення недоліків. Однак чи правильно це? Аби 

відповісти на це питання, проаналізуємо процесуальні наслідки повернення 

обвинувального акта прокурору, а саме — на якій стадії перебуватиме 

кримінальне провадження і яке значення це має? Досудове розслідування 

починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення 

до ЄРДР і закінчується його закриттям або направленням до суду 

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності (п.5 ч.1 ст.3 КПК). Таким чином, убачається, 

що доки обвинувальний акт або інші процесуальні рішення, передбачені п. 5 

ч. 1 ст. 3 КПК, не будуть направлені до суду (це не стосується постанови про 

закриття провадження), досудове слідство триває. Враховуючи, що 

обвинувальний акт є процесуальним рішенням, яким завершується досудове 

розслідування, доходимо висновку, що в разі його повернення прокуророві 

досудове слідство продовжується. 

Зважаючи на такий підхід прокурор у разі наявності достатніх строків для 

досудового розслідування може об’єднати кримінальні провадження та 

направити до суду обвинувальний акт із усуненими недоліками.     
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по-третє, у випадку, якщо підставою для повернення обвинувального 

акта прокурору є необхідність усунення технічних недоліків обвинувального 

акта – опрацювання ухвали суду – визначення та аналіз встановлених судом 

недоліків – усунення вказаних недоліків – направлення обвинувального акта 

до суду; 

по-четверте, у випадку, якщо підставою для повернення обвинувального 

акта прокурору є усунення окремих змістовних недоліків, зокрема щодо опису 

діяння особи, зокрема, як відзначалось у наведеному нами вище листі Вищого 

спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 3 жовтня 

2012 року «Про порядок здійснення підготовчого провадження відповідно до 

Кримінального процесуального кодексу України», у зв’язку із надмірною 

натуралізацією акту злочину – опрацювання ухвали суду – внесення 

змістовних змін до обвинувального акта – направлення його до суду. 

Як третю несприятливу судову ситуацію можна виокремити випадок, 

коли суд у підготовчому судовому засіданні відмовляє у затвердженні угоди 

та повертає кримінальне провадження прокурору для продовження 

досудового розслідування (97%).  

У контексті аналізу такої несприятливої судової ситуації заслуговує на 

увагу аналіз ч. 2 ст. 474 КПК України, яка визначає, що розгляд щодо угоди 

проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов’язкової 

участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження. 

Відсутність інших учасників судового провадження не є перешкодою для 

розгляду. Тут варто погодитися з думкою І.В. Гловюк  та С.В. Андрусенка, що 

прокурор є стороною лише в угоді про визнання винуватості, тому здається, 

що його участь у розгляді угоди про примирення не є обов’язковою. Однак, 

враховуючи повноваження прокурора на оскарження вироку, постановленого 

на підставі угоди про примирення, таку регламентацію складно визнати 

логічною [35, С.18]. Отож видається цілком необхідним врегулювання 

зазначених неузгодженостей, яке містить чинне кримінальне процесуальне 

законодавство України, закріпивши обов’язкову участь прокурора під час 
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кожного підготовчого провадження. Суб’єктом підтримання обвинувачення в 

суді, зокрема у кримінальному провадженні на підставі угод, є прокурор. 

Тактичні особливості участі прокурора у питанні про затвердження угоди 

залежать насамперед від виду цієї угоди. Так, відповідність нормам закону та 

інтересам суспільства угоди про визнання винуватості, де прокурор є 

стороною, попередньо оцінюється ним під час її укладання. Крім того, ця 

угода перевіряється керівником органу прокуратури. Таким чином прокурор 

має можливість попередньо забезпечити повну відповідність умов угоди 

вимогам КПК України та КК України [35, С.19]. 

У судовому засіданні із розгляду угоди прокурор оголошує короткий або 

повний (якщо надійшло відповідне клопотання) зміст обвинувального акта. 

Головуючий, встановивши особу обвинуваченого, роз’яснює йому суть 

обвинувачення і запитує, чи зрозуміле йому обвинувачення, чи визнає він себе 

винним. Якщо після роз’яснення суті обвинувачення обвинувачений заперечує 

проти затвердження угоди, вона не може бути затверджена (п. 4 

Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 15.11.2012 р. «Про деякі питання 

здійснення кримінального провадження на підставі угод» [174]). У разі, якщо 

обвинувачений не заперечує проти затвердження угоди, то головуючий до 

вирішення питання про її затвердження повинен: з’ясувати в обвинуваченого, 

чи повністю він розуміє обставини, передбачені ч. 4 та ч. 5 ст. 473 КПК 

України; перед прийняттям рішення про затвердження угоди про 

примирення – з’ясувати у потерпілого, чи повністю він розуміє наслідки 

затвердження угоди, що передбачені ст. 473 КПК України; з’ясувати у 

обвинуваченого, чи зможе він реально виконати взяті на себе відповідно до 

угоди зобов’язання; переконатися, що укладення угоди є добровільним; 

перевірити угоду на відповідність вимогам КПК України і закону України про 

кримінальну відповідальність [35, С. 18]. 

Розглянемо для початку ситуацію, коли має місце укладення угоди про 

винуватість під час досудового розслідування, де сторонами виступають 
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прокурор та підозрюваний. Як визначено в КПК України, прокурор повинен 

невідкладно направити до суду разом з обвинувальним актом підписану угоду 

про визнання підозрюваним своєї винуватості у вчиненні протиправного 

діяння, передбаченого КК України. Проте законодавець жодного разу не 

наголошує на тому, яке значення в часовому проміжку має це «невідкладно», 

здається досить логічним, що тільки-но між сторонами було укладено угоду, 

то відразу слід надсилати її до суду з обвинувальним актом, проте ситуація 

ускладняється тим, що зазвичай обвинувальний акт складається не самим 

прокурором, а слідчим, прокурор у даному випадку лише затверджує вказаний 

процесуальний документ, проте і сам наділений повноваженнями його 

складати, тобто на практиці поняття «невідкладно» є досить оціночним, як і 

тлумачення в межах КПК України «розумності процесуальних строків». Проте 

варто наголосити, що КПК України передбачає також випадки, коли дозволено 

відкласти направлення до суду угоди з обвинувальним актом, зокрема, ч. 1 

ст. 474 передбачає, що прокурор має право відкласти направлення до суду 

обвинувального акта з підписаною сторонами угодою до отримання висновку 

експерта або завершення проведення інших слідчих дій, необхідних для 

збирання та фіксації доказів, які можуть бути втрачені зі спливом часу, або які 

неможливо буде провести пізніше без істотної шкоди для їх результату у разі 

відмови суду в затвердженні угоди. 

Переконуючи суд в необхідності затвердити угоду про визнання 

винуватості, прокурор має посилатися на обставини, визначені в ст. 470 КПК 

України, які враховують під час її укладення:  

- ступінь та характер сприяння підозрюваного/обвинуваченого у 

проведенні кримінального провадження щодо нього або інших осіб; 

- характер і тяжкість висунутого щодо нього обвинувачення (підозри); 

- наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидкого досудового 

розслідування і судового провадження, викриття більшої кількості 

кримінальних правопорушень; 



 168 

- наявність суспільного інтересу в запобіганні, виявленні чи припиненні 

більшої кількості кримінальних правопорушень або інших більш тяжких 

кримінальних правопорушень. 

У науковій літературі висловлюється точка зору, що укладаючи угоду про 

визнання винуватості прокурор відмовляється від підтримання державного 

обвинувачення [док. див.: 141]. Проте не можна погодитися з такою думкою, 

оскільки у випадку укладання угоди про визнання винуватості прокурор 

зобов’язаний направити до суду також і обвинувальний акт, тобто 

кримінальне провадження не закривається постановою прокурора під час 

досудового розслідування, як, наприклад, у випадку відсутності складу 

злочину, фактично, протиправне діяння має місце, є конкретна особа, якій 

повідомлено про підозру у вчиненні злочину,  яку вже обвинувальним актом 

обвинувачено у його вчиненні та яка визнає свою вину, прокурор в 

обвинувальному акті визначає межі кримінальної відповідальності і врешті-

решт кінцевим процесуальним рішенням, яке виносить суд, є обвинувальний 

вирок з зазначеним покаранням,  тобто у цьому випадку не може йти мови про 

те, що прокурор відмовляється від підтримання державного обвинувачення. 

Так як угоди розглядаються судом під час підготовчого судового 

провадження, відповідно до КПК України прокурор повинен після складання 

вказаного документа направити його разом з обвинувальним актом (з 

додатками) до суду (фактично, мова йде про те, що підозрюваний визнає свою 

вину у вчиненні протиправного діяння, що передбачено Законом України про 

кримінальну відповідальність), якщо прокурор все ж таки вважає, що під час 

підписання угоди було допущено якусь помилку, він повинен висловити свою 

позицію під час підготовчого засідання та звернути увагу суду на можливе 

порушення вимог законодавства (зокрема може мати місце порушення прав та 

свобод людини/громадянина, неможливість у даному провадженні укладання 

угоди через тяжкість протиправного діяння тощо). Цікавим є той факт, що 

закон вимагає направляти до суду лише угоду з обвинувальним актом без 

направлення самих матеріалів досудового розслідування. Фактично суд 
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дізнається про обставини справи лише з тексту обвинувального акта (коли ця 

стадія кримінального процесу, по суті, є заключною, де ухвалюється остаточне 

судове рішення), складеного слідчим/прокурором та опитування сторін угоди 

(зокрема суд може опитати обвинуваченого про обставини вчиненого ним 

протиправного діяння та перевірити його згоду на укладення зазначеної 

угоди), тобто фактично вирок суду за таких обставин ґрунтується лише на 

визнанні обвинуваченим своєї вини, що значним чином ускладнює роботу 

суду, на відміну від укладання зазначеної угоди вже під час судового 

засідання, де досліджуються докази та матеріали провадження. 

Можна підвести підсумок, що тактика участі прокурора у підготовчому 

провадженні на підставі угод обумовлена, по-перше, видом угоди; по-друге, 

позицією обвинуваченого  потерпілого під час судового засідання. Завданням 

прокурора є висловлення обґрунтованої правової позиції щодо питання про 

відповідність угоди вимогам КПК України та КК України та добровільності 

укладання зазначеної угоди, а також активна участь у дослідженні цих питань, 

що сприятиме в подальшому постановленню законного та обґрунтованого 

вироку або ухвали [35, С.21].    

Підсумовуючи, необхідно наголосити, що ефективна реалізація 

організаційно-тактичної моделі кримінального  у подальших стадіях судового 

провадження зумовлюється різновидом судової ситуації, яка склалася під час 

підготовчого судового засідання та ефективності дій прокурора щодо 

вирішення завдань, які виникають у кожній ситуації.  

Варто наголосити, що ефективна реалізація прокурором кримінального 

переслідування під час судового розгляду передбачає докладне планування 

стратегії подальших дій, що включає в себе визначення необхідної для 

дослідження кількості доказів та правильний порядок їх розгляду під час 

судового засідання. Вдале планування дозволить прокуророві передбачити 

можливі варіанти дій «конкуруючої сторони» та суду. Суд заслуховує 

пропозиції сторони обвинувачення та сторони захисту і ухвалою вже на 
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власний розсуд визначає порядок дослідження запропонованих сторонами 

доказів.  

 

3.2. Тактичні особливості кримінального переслідування під час 

судового розгляду 

 

Головним та заключним етапом (за винятком перегляду судових рішень 

апеляційною/касаційною інстанцією чи провадження за 

нововиявленими/виключними обставинами) реалізації підтримання 

державного обвинувачення прокурором є його діяльність під час судового 

розгляду кримінальної справи в суді першої інстанції. Саме на цій стадії 

кримінального провадження суд вирішує питання винуватості/невинуватості 

конкретної особи у вчиненні конкретного кримінального правопорушення. 

Тому правильно обрана тактика поведінки прокурора відіграє важливе 

значення для ухвалення незалежним, об’єктивним та неупередженим судом 

правомірного та справедливого рішення для забезпечення притягнення до 

кримінальної відповідальності на основі повного та всебічного дослідження 

обставин вчиненого діяння, передбаченого законом про кримінальну 

відповідальність, винної особи. Саме на цій стадії перед прокурором постає 

завдання переконати суд в обґрунтованості обвинувачення в межах, 

визначених в обвинувальному акті. 

Кожен прокурор перед початком першого судового засідання повинен 

ретельно продумати свій план дій для досягнення найбільш сприятливого 

результату розгляду справи. Варто погодитись, що на стадії судового розгляду 

завдання прокурора полягають у тому, щоб побудувати свою тактику і 

застосувати таку методику дослідження обставин справи, яка передбачала б 

повне, всебічне, поступове надання доказів обвинувачення, досконале, 

професійне, грамотне і переконливе їх дослідження під час судового 

провадження [162]. Проте план може зазнавати певних змін з урахуванням 

обставин, що виникають в ході судового розгляду. Будучи озброєним 
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заздалегідь обміркованим планом побудови своєї тактики подання доказів, 

прокурор може впевнено почувати себе в судовому засіданні. Відсутність 

такого плану робить прокурора вже на початку судового розгляду 

безпорадним, неспроможним запропонувати судові найбільш правильне 

рішення. План участі у судовому розгляді надасть можливість прокурору 

передбачити конкретні питання, які підлягають ретельному дослідженню під 

час допиту обвинуваченого, потерпілого, свідка, визначити тактику їх 

проведення, послідовність, врахувати інші суттєві обставини [149, С. 131]. 

Можна погодитися з думкою Я. Толочко, що прогнозування – це 

передбачення прокурором можливих неординарних ситуацій, що можуть 

виникнути в судовому засіданні. Такі ситуації можуть статися з причин:  

суттєвої зміни показань допитуваних осіб;  

неявки в судове засідання окремих свідків, експертів та інших учасників 

процесу;  

висунення обвинуваченим нової версії подій;  

заявлення клопотань особами, які мають право на забезпечення безпеки, 

про надання їм захисту, зміну заходів безпеки або їх скасування;  

наявності прогалин, допущених під час досудового розслідування, 

протиріч у доказах, які неможливо усунути;  

необхідності зміни обвинувачення або відмови від нього; інші 

процесуальні рішення і дії прокурора (наприклад, заявлення клопотань);  

заяви обвинуваченого про недозволені методи, за допомогою яких 

збиралися докази;  

рішення суду про спрощену процедуру розгляду;  

заявлення інших клопотань учасниками процесу, що ускладнюють 

позицію обвинувачення [213, С. 112]. 

 Відповідно до ч. 1 ст. 347 КПК України про початок судового розгляду 

суддя (головуючий) оголошує після проведення підготовчих дій. 

Законодавець не виокремлює в чинному КПК України таку частину судового 

розгляду як судове слідство. Однак, на думку В.О. Гринюка, таку частину 
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варто виділити, оскільки в ній відбувається безпосереднє дослідження судом 

доказів під час судового розгляду. Основним змістом кримінальної 

процесуальної діяльності є доказування, яке найбільш повно проявляє себе під 

час судового слідства. Саме під час судового слідства здійснюється 

дослідження доказів, які надаються сторонами обвинувачення та захисту. У 

такому випадку обов’язком суду є створення необхідних умов для реалізації 

сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків. 

Водночас науковець стверджує, що суть судового слідства полягає не лише в 

перевірці обставин, встановлених під час кримінального провадження, а й у 

з’ясуванні самих цих обставин. В.О. Гринюк зазначає, що можна виокремити 

обсяг обставин, що підлягають доказуванню під час проведення судового 

слідства. Такими обставинами, на його думку, є обставини, що визначені 

законодавцем у ст. 91 КПК України [46, С. 250].  

Відповідно до ст. 349 КПК України докази сторони обвинувачення 

досліджуються в першу чергу, а зі сторони захисту – у другу. Більше чинний 

кримінальний процесуальний закон не містить обов’язкових приписів, які б 

регулювали порядок чи послідовність дослідження доказів під час судового 

розгляду справи [94, С. 67]. Прокурор, подаючи до суду докази, повинен 

обов’язково враховувати особливості кожного окремо взятого протиправного 

діяння, що розглядається у суді, зокрема, необхідно також враховувати 

методику розслідування того чи іншого злочину, оскільки, вбачаючи на 

способи та методи дослідження доказової інформації під час судового 

провадження, доцільно говорити про те, що вони мають певні спільні риси з 

тактичними прийомами, що використовуються під час проведення слідчих 

(розшукових) дій, які застосовуються слідчим/прокурором під час досудового 

розслідування [218, С. 172]. Логічним буде розпочати дослідження обставин 

вчиненого правопорушення безпосередньо з допитів особи/іб, що ймовірно 

вчинили кримінальне правопорушення (обвинувачений/ні), чи постраждалі 

від нього (потерпілий/і), свідків та іноді – експертів. У науці кримінального 
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процесу до сьогодні дискусійним залишається питання кого необхідно 

допитувати в суді першим – обвинуваченого чи потерпілого?  

Більшість науковців [док. див: 137] все ж таки схиляється до думки, що у 

першу чергу потрібно розпочинати з проведення допиту саме обвинуваченого, 

проте варто пам’ятати, що у будь-якому випадку обвинувачений під час 

проведення цієї процесуальної дії буде намагатися висвітлити свої 

дії/бездіяльність в найбільш сприятливому для нього вигляді аби отримати для 

себе найменше покарання, тобто не можна стверджувати, що надана ним 

інформація обов’язково буде повністю відповідати дійсності. Отож прокурор 

починає першим допит обвинуваченого, після цього обвинуваченому можуть 

бути поставлені запитання потерпілим, іншими обвинуваченими, цивільним 

позивачем, цивільним відповідачем, представником юридичної особи, щодо 

якої здійснюється провадження, а також головуючим і суддями (ч. 1 ст. 351 

КПК України). Саме прокурор в обвинувальному акті визначає межі 

обвинувачення, проте суд може вийти за межі висунутого обвинувачення, 

зазначеного в обвинувальному акті, з метою ухвалення справедливого 

судового рішення та захисту прав людини і її основоположних свобод лише в 

частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це 

покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне 

провадження (ст. 337 КПК України). Проте варто наголосити, що для повного 

та всебічного дослідження обставин справи необхідно надавати судові для 

дослідження не лише докази, які вказують на винуватість особи, а й ті, що 

свідчать про невинуватість обвинуваченого.   

Варто зазначити, що не існує якоїсь універсальної тактики допиту, яка б 

була придатна для абсолютно всіх ситуацій, що можуть виникнути в будь-

якому кримінальному проваджені, проте, можна виокремити певні тактичні 

рекомендації, що можуть стати в нагоді за певних обставин. Зокрема, 

розпочинаючи допит обвинуваченого, прокурору необхідно встановити з ним 

психологічний контакт, для цього доцільно завчасно підготувати запитання, 

які він буде ставити, підійшовши до цього досить відповідально, оскільки 



 174 

вказані запитання повинні бути послідовними, чіткими, лаконічними та 

логічними, зокрема: 

по-перше, це залежить насамперед від того, що подія злочину мала місце 

в минулому, порівняно з часом проведення судового розгляду, отож доцільним 

буде у даному випадку ставити обвинуваченому деталізуючі та уточнюючі 

запитання, оскільки зі спливом часу він міг «упустити» деякі факти; 

по-друге, варто брати до уваги під час формулювання запитань також вік, 

освіту, рівень розвитку, розумові здібності та психологічні особливості 

обвинуваченого аби запитання були йому зрозумілими.  

Варто наголосити також на тому, якщо у вчиненні кримінального 

правопорушення одночасно звинувачується декілька осіб, під час їх допиту 

прокуророві варто звертати увагу на те, яку роль вони виконували під час 

вчинення злочину/ів, а після цього вже розробляти коло питань, яке буде 

поставлено кожному з них, визначивши для себе черговість, за якою їх буде 

допитано. У такому випадку першою доцільно допитувати ту особу, яка під 

час досудового розслідування легше виходила на контакт зі 

слідчим/прокурором, сприяла або хоча б не заважала проведенню 

розслідування та яка не надавала суперечливих показань і з найменшою 

вірогідністю стане змінювати раніше зайняту позицію.  

Проте слід звернути увагу, що під час судового розгляду можуть мати 

місце декілька ситуацій, зокрема, у першому випадку обвинувачений буде 

визнавати свою вину у вчиненні злочину, у другому – заперечуватиме проти 

викладеного в обвинувальному акті прокурором обвинувачення, проте також 

можлива ситуація, коли під час досудового розслідування особа визнавала 

свою вину у вчиненні злочину, а під час судового засідання – заперечує, або 

навпаки – під час досудового розслідування особа заперечувала свою 

винуватість у вчиненні злочину, а під час судового розгляду – визнає або 

погоджується лише з частиною висунутого обвинувачення. Під час кожної з 

цих ситуацій перед прокурором постає завдання – правильно обрати найбільш 

сприятливу модель проведення допиту. 
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Н.М. Максимишин  зазначає, що тактичний аспект допиту 

обвинуваченого прокурором може бути охарактеризовано так: від допиту 

стосовно нейтральних і другорядних фактів – до допиту за основними 

обставинами справи. Часто – по черзі з’ясовуються як одні, так і інші 

обставини. Під час допиту обвинуваченого, який визнає себе винуватим, 

основне завдання з боку державного обвинувача полягає в детальному 

з’ясуванні усіх відомих йому обставин справи; в отриманні максимуму 

інформації про усі його дії, пов’язані зі злочином на всіх його етапах 

(готування, вчинення і приховання наслідків). Якщо у показаннях такого 

обвинуваченого є навіть незначні протиріччя, державний обвинувач за 

допомогою конкретизуючих, деталізуючих і контролюючих запитань повинен 

намагатись їх усунути. Тактичні прийоми допиту обвинуваченого, який не 

визнає себе винуватим, мають бути спрямовані на з’ясування і зіставлення 

окремих фактів у його показаннях, які в сукупності з іншими доказами 

сприятимуть формуванню і в державного обвинувача, і в суду чіткого 

висновку про винуватість або невинуватість цього обвинуваченого у вчиненні 

конкретного злочину. Прокуророві важливо з’ясувати у даному випадку, чим 

він пояснює протиріччя, що наявні як в його показаннях, або ж суперечать 

іншим доказам у матеріалах кримінального провадження? Допит такого 

обвинуваченого доцільно супроводжувати одночасним оглядом речових 

доказів, пред’явленням схем, планів, фотознімків, демонстрацією аудіо-, 

відеозаписів тощо. Доцільним тактичним прийомом допиту обвинуваченого, 

який не визнає себе винним, є його допит у міру розгляду судом окремих 

обставин справи [137, С. 114-116]. 

Допитуючи обвинуваченого, потрібно насамперед надати йому 

можливість самому розповісти яким саме чином він діяв під час учинення ним 

протиправного діяння, після цього слід ставити йому запитання. Під час 

розповіді прокуророві варто застосовувати такий психологічний прийом, як 

«погодження», тобто під час вільної розповіді обвинуваченого, прокурор, 

начебто «підштовхує» особу до продовження власного сповіщення, для цього 
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державному обвинувачеві необхідно говорити схвалюючі фрази, наприклад: 

«ми вас слухаємо», «продовжуйте» тощо, коли перший припиняє говорити, 

зазначені фрази формують у свідомості людини те, що їй довіряють і хочуть 

далі слухати її розповідь, тобто в обвинуваченого починає зникати певний 

страх та хвилювання перед публічним виступом у суді і з’являється 

переконання, що суд, прокурор та інші учасники судового процесу довіряють 

його розповіді. Оскільки прокурор володіє інформацією щодо зібраних під час 

досудового розслідування доказів, він може порівняти отриману під час 

доповіді обвинуваченого інформацію з відомостями, які отримано в ході 

досудового розслідування, перш за все, якщо прокурор вбачає певні 

неузгодженості між ними, він повинен з’ясувати чому саме обвинувачений 

виклав ці дані саме таким чином. Після цього прокуророві варто переходити 

до «уточнення» чи «деталізації» отриманої інформації, насамперед, якщо 

обвинувачений, заперечуючи свою причетність до вчинення протиправного 

діяння, говорив, наприклад, що «о 21 годині 12 червня 2020 року він йшов 

додому з друзями після прогулянки, після чого вони всі разом піднялися до 

квартири матері обвинуваченого та сіли вечеряти, через це він ніякого 

протиправного діяння просто не міг вчинити», у такому випадку прокуророві 

варто поставити обвинуваченому запитання: з ким саме він прямував додому, 

о котрій годині це відбувалося, яким маршрутом вони прямували, чи 

зустрічали вони когось зі знайомих/сусідів під час дороги, яка погода була на 

вулиці, чи йшов дощ, що саме робили після того, як зайшли до квартири, чи 

перебував хтось вдома, коли вони прийшли, що вони їли/пили тощо. Тобто 

такі деталізуючі запитання певною мірою розширюють картину 

інтерпретованих обвинуваченим подій. У такому випадку важливе значення 

мають показання осіб, які, якщо вірити обвинуваченому, у той час перебували 

разом з ним, важливим аспектом під час розгляду справи є також допит цих 

осіб, допитавши їх прокурор може переконатися в правдивості/хибності 

показань обвинуваченого. Прокуророві варто поставити такі самі запитання і 

зазначеним особам, справа в тому, що у випадку, якщо обвинувачений 
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домовився зі «свідками», які могли би в судовому засіданні підтвердити його 

«алібі» на момент вчинення злочину, дуже невелика вірогідність, що вони 

обмовили всі подробиці зазначеної події, а так як свідки запрошуються до зали 

судових засідань безпосередньо вже перед початком їхнього допиту, вони не 

можуть знати що саме відповів на такі запитання обвинувачений, тому 

прокурор повинен для початку запитати в них чи пам’ятають вони події дня, 

коли відбулося кримінальне правопорушення, і попросити розповісти чим 

вони займалися у зазначений обвинуваченим час, ймовірно вони будуть 

розповідати ту саму історію, яку доповідав спочатку і сам обвинувачений, 

проте, своїми уточнюючими запитаннями прокурор може завести свідка у 

«ступор» і він почне імпровізувати, у такому випадку показання, надані ним 

та обвинуваченим, будуть різнитися, що говоритиме прокуророві та судові про 

те, що раніше окреслені обвинуваченим події в дійсності не відбувалися. Або 

ж навпаки, якщо слова обвинуваченого співпадатимуть з тим, що доповів 

свідок, можна казати про те, що дійсно такі події мали місце, тобто такими 

запитаннями, які, на перший погляд, виглядають досить простими та такими, 

що не мають відношення для встановлення істини у справі, в дійсності можуть 

грати ключову роль та слугувати певними «пастками» для викриття 

винуватого. 

Водночас прокуророві варто завжди пам’ятати про те, що не він один 

готувався до судового засідання, що захисник також розроблював певну 

тактику захисту обвинуваченого у в’язку з цим потрібно завжди готуватися до 

ситуації, коли обвинувачений/свідок змінить показання, це може статися через 

підкуп/небажання втратити дружні стосунки/страх перед обвинуваченим 

тощо. 

Досить складною є ситуація, коли обвинувачений змінює свої показання 

під час судового розгляду (під час судового засідання починає заперечувати 

проти зазначеного в обвинувальному акті обвинувачення, коли раніше 

визнавав свою винуватість, починає надавати інформацію, яка суперечить тій, 

що він доповідав під час досудового розслідування) або взагалі відмовляється 
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давати показання. У такому випадку прокуророві потрібно зосередити увагу 

суду на інших представлених стороною обвинувачення доказах, оскільки 

прокуророві завжди потрібно пам’ятати, що показання обвинуваченого не є 

єдиним джерелом доказів, їх завжди потрібно зіставляти з іншими наявними 

фактичними даними та критично ставитися до отриманих таким способом 

відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення. 

Досить вагоме значення для ухвалення рішення у справі відіграють 

показання потерпілого. На відміну від обвинуваченого, потерпілий вже 

попереджається судом про кримінальну відповідальність за дачу завідомо 

неправдивої інформації. Потерпілий допитується за тими самими правилами, 

як і свідки, проте доцільним буде проводити допит свідків після того, як було 

отримано показання потерпілого. Насамперед це залежить від того, що свідки 

(як вже зазначалося), на відміну від потерпілого/обвинуваченого, не 

знаходяться протягом всього часу судового розгляду справи у залі судових 

засідань, а запрошуються судовим розпорядником (іноді – секретарем 

судового засідання) відповідно до встановленої черги, тому у випадку 

першочергового проведення допиту свідків у свідомості потерпілого події, що 

мали місце під час вчинення злочину, можуть деформуватися, що може 

негативно відобразитися на формуванні у суду цілісної картини подій, що 

мали місце в дійсності. 

Як зазначає Л. Д. Весельський, показання потерпілих і свідків є одним із 

джерел доказів, на підставі яких встановлюються обставини, що мають 

значення для встановлення істини у справі. Предмет допиту свідків 

визначений у ст. 68 КПК України та охоплює будь-які обставини, що 

підлягають встановленню по даній справі, як ті, що входять до предмету 

доказування, так і ті, що необхідні для збирання і правильної оцінки доказів. 

Закон обумовлює також правомірність допиту свідка щодо обставин, що 

характеризують особу обвинуваченого. Не можуть бути предметом показань 

свідка обставини, які вказують на причетність до розслідуваного злочину. У 

таких випадках, коли постає питання про кримінальну відповідальність 
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допитуваного, пов’язані з цим обставини виходять за межі предмету показань 

свідка. Варто погодитися з запропонованою вченим класифікацією свідків під 

час судового розгляду, отож прокуророві доцільно допитуваних осіб 

розподілити на декілька категорій, відповідно до інформації, яку вони можуть 

доповісти суду: 

- до першої групи свідків можна віднести осіб, які можуть підтвердити 

вчинення певних дій обвинуваченим/ними щодо підготовки або вчинення 

ним/ними певного злочину. Специфічність цієї групи свідків полягає в 

потенційно більшій інформованості їхніх показань, порівняно з показаннями 

інших свідків, а також можливості перевірки процесу формування їхніх 

показань; 

- до другої групи належать свідки з числа осіб, які добре знають 

потерпілих (друзі, знайомі, співробітники, сусіди, родичі потерпілих тощо); 

- до третьої групи слід віднести свідків, які добре знайомі з 

обвинуваченим/ними.  

Проте під час допиту цієї категорії осіб варто звертати увагу на деякі 

фактори, що негативно впливають на об’єктивність свідчень:  

родинні зв’язки з обвинуваченим (подружжя, батьки, брат, сестра та ін.); 

небажання псувати дружні стосунки (сусід, колега, близький знайомий); 

підкуп свідків;  

їхнє безпосереднє сприяння під час підготовки до вчинення злочину.  

Питання, що з’ясовуються під час допиту цієї категорії осіб повинні бути 

спрямовані на отримання відомостей про подію злочину, дії обвинуваченого, 

що передували вчиненню злочину, особу обвинуваченого [26, С. 126-127]. 

Прокурор – це єдиний учасник кримінального процесу, на якого 

законодавець покладає обов’язок забезпечення явки свідків сторони 

обвинувачення під час судового розгляду справи. Відповідно на прокурора 

покладається додатковий обов’язок – прослідкувати за тим, аби всі 

представлені судові під час підготовчого провадження особи вчасно прибули 

на судове засідання, для цього прокурор повинен повідомити особу, яку буде 
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допитано як свідка, про проведення судового розгляду справи, за злісне 

ухилення від явки до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду свідок несе 

відповідальність, встановлену законом (ч. 2 ст. 67 КПК України).  

Проте трапляються випадки, коли свідок не може прибути до суду (через 

фізичні вади/хворобу, через наявність небезпеки для його життя/здоров’я, для 

життя/здоров’я членів його родини тощо) у такому разі суд ухвалює рішення 

про здійснення дистанційного судового провадження за власною ініціативою 

або за клопотанням сторони чи інших учасників кримінального провадження. 

У разі якщо сторона кримінального провадження чи потерпілий заперечує 

проти здійснення дистанційного судового провадження, суд може ухвалити 

рішення про його здійснення лише вмотивованою ухвалою, обґрунтувавши в 

ній прийняте рішення. Суд не має права прийняти рішення про здійснення 

дистанційного судового провадження, в якому поза межами приміщення суду 

перебуває обвинувачений, якщо він проти цього заперечує (ч. 2 ст. 336 КПК 

України).  

Якщо особа, яка братиме участь у судовому провадженні дистанційно, 

знаходиться у приміщенні, розташованому на території, яка перебуває під 

юрисдикцією суду, або на території міста, в якому розташований суд, судовий 

розпорядник або секретар судового засідання цього суду зобов’язаний 

вручити такій особі пам’ятку про її процесуальні права, перевірити її 

документи, що посвідчують особу, та перебувати поряд з нею до закінчення 

судового засідання (ч. 4 ст. 336 КПК України). Якщо особа, яка братиме участь 

у судовому провадженні дистанційно, знаходиться у приміщенні, 

розташованому поза територією юрисдикції суду та поза територією міста, в 

якому розташований суд, суд своєю ухвалою може доручити суду, на території 

юрисдикції якого перебуває така особа, здійснити дії, передбачені ч. 4 ст. 336 

КПК України. Копія ухвали може бути надіслана електронною поштою, 

факсимільним або іншим засобом зв’язку. Суд, що отримав доручення, за 

погодженням з судом, що надав доручення, зобов’язаний у визначений в 

ухвалі строк організувати виконання зазначеного доручення (ч. 5 ст. 336 КПК 
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України). Особа, якій забезпечується захист, може бути допитана в режимі 

відеоконференції з такими змінами зовнішності і голосу, за яких її неможливо 

впізнати (ч. 8 ст. 336 КПК України). 

Крім показань, чинний КПК України передбачає як процесуальні джерела 

доказів: речові докази, документи та висновки експерта. Проте, кримінальний 

процесуальний закон України не передбачає такого виду доказів як електронні 

докази, що давно закріплені в Цивільному процесуальному кодексі України, 

Господарському процесуальному кодексі України, тому здається, що в час 

цифрової ери, бурхливого розвитку інформаційних технологій та тотальної 

комп’ютеризації доцільним було би передбачити таке джерело доказів як 

цифрові (електронні) докази і в Кримінальному процесуальному кодексі 

України. Зокрема, ст. 100 ЦПК України передбачає, що під електронними 

доказами слід розуміти інформацію в електронній (цифровій) формі, що 

містить дані про обставини, які мають значення для справи, зокрема 

електронні документи (в тому числі текстові документи, графічні зображення, 

плани, фотографії тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та 

голосові повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в електронній формі. 

Такі дані можуть зберігатися, зокрема, на портативних пристроях (картах 

пам’яті, мобільних телефонах тощо), серверах, системах резервного 

копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі (в тому 

числі в мережі Інтернет) [229].  

Проте запровадження такого джерела доказів має і певні проблеми, 

дивлячись на наслідки їх запровадження в інших процесах, які потребують 

додаткового врегулювання, зокрема, електронні докази можуть подаватися в 

паперових копіях, при цьому остання не буде вважатися письмовим доказом, 

тобто у цьому випадку, постає питання що саме слід розуміти під оригіналом 

документа та вміти правильно визначити що саме є оригіналом (письмовим 

документом), а що – паперовою копією електронного документа.  

Вказана ситуація на практиці може викликати певні складнощі під час 

розгляду справ та потребує додаткових вказівок та рекомендацій з приводу 
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того, в яких саме ситуаціях докази, викладені в паперовій формі, будуть саме 

письмовими доказами, а не письмовою копією електронних доказів. Проте під 

час доказування у суді використання цього джерела доказів може викликати 

певні складнощі, зокрема зали судових засідань не мають такого технічного 

забезпечення, що надавало би змогу достовірно стверджувати щодо того, що 

зазначений електронний доказ, є саме оригіналом, а не його копією, тобто це 

обмежує діяльність суду щодо його перевірки на належність та допустимість. 

Можливо, дослідження у судовому процесі зазначеного виду доказів 

потребуватиме використання спеціальних знань та, відповідно, залучення 

експерта у цій галузі (у цьому випадку ми отримаємо нове джерело доказів – 

висновок експерта), бо суд та інші учасники судового процесу не володіють 

належним рівнем знань, який дозволив би їм повно та об’єктивно дослідити 

надані докази, зробити відповідні висновки та ухвалити рішення по справі 

[145].  

Як зазначає Д.М. Цехан, сьогодні можна говорити про існування 

«цифрових доказів», під якими розуміються фактичні дані, що представлені у 

цифровій (дискретній) формі та зафіксовані на будь-якому типі носія та після 

обробки ЕОМ стають доступними для сприйняття людиною. При цьому 

обов’язковою ознакою цифрового доказу є конвергентність, під якою 

розуміється здатність одиничного доказу входити в сукупність інших доказів 

і набувати у зв’язку з цим доказового значення [228, С. 257].  

Отож можна говорити про те, що на сьогодні питання запровадження 

інституту електронних/цифрових доказів є доволі обговорюваним, проте 

потребує подальших наукових розробок та нормативного врегулювання. 

Речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддями вчинення 

кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші 

відомості, що можуть бути використані як докази факту чи обставин, які 

встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, 

що були об’єктом протиправних дій (ч. 1 ст. 98 КПК України). Речові докази 

надаються для суду відповідним чином запаковані та досліджуються у 
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порядку, визначеному ухвалою суду. Головуючий оголошує який саме 

речовий доказ досліджується та потім переходять безпосередньо до вивчення 

предмета. Слід відмітити, що у разі, якщо як доказ виступає предмет, який 

через свої властивості чи склад швидко псується, то для дослідження 

надається протокол огляду зазначеного предмета (тоді має місце вже інше 

джерело доказів – документ). 

Висновок експерта як джерело доказів відіграє дуже важливе значення, 

коли всебічний розгляд справи потребує застосування спеціальних знань, 

якими не володіють учасники процесу, тому виникає нагальна потреба в 

залученні компетентної особи, яка, використовуючи спеціальні пристрої, 

засоби тощо, зможе провести експертизу.  

Проте іноді наданий експертом висновок може містити певні 

спеціалізовані терміни та формулювання, що є досить складними для 

розуміння особами, які не володіють зазначеною термінологією, тому виникає 

потреба в допиті зазначених осіб у залі судового засідання (слід зазначити, що 

у випадку, якщо ініціатором проведення експертизи була сторона 

обвинувачення, то першою допитувати експерта починає сторона 

обвинувачення, якщо ж сторона захисту – то сторона захисту). Отож експерт 

допитується під час судового розгляду для уточнення та роз’яснення 

попередньо наданого висновку, для з’ясування методів дослідження тощо. 

Зокрема порядок допиту експерта визначено в ст. 356 КПК України. Варто 

наголосити, що питання, які ставляться експертові під час допиту, повинні 

стосуватися лише наданого ним висновку. 

Оскільки саме прокурор в обвинувальному акті визначає межі 

обвинувачення, КПК України передбачає можливість прокурора змінити, 

доповнити (висунути додаткове обвинувачення) та взагалі відмовитися від 

підтримання державного обвинувачення.  

Під зміною обвинувачення варто розуміти внесення прокурором до 

обвинувального акта певних змін/доповнень/коригувань, що вносять 

корективи в суть/характер/обсяг раніше існуючого обвинувачення. Зазначена 
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дія має місце, якщо прокурор дійшов до переконання на підставі встановлення 

під час судового розгляду обставин справи, які мають суттєве значення, що 

обвинувачення, визначене в обвинувальному акті, не відповідає обставинам 

справи. У такому випадку прокурором готується новий обвинувальний акт, 

копії якого надаються обвинуваченому, його захиснику, потерпілому, його 

представнику та законним представникам, а також представнику юридичної 

особи, щодо якої здійснюється провадження (ч. 2 ст. 338 КПК України). Варто 

наголосити, що зазначені дії впливають не лише на діяльність прокурора, а й 

на діяльність інших учасників процесу, зокрема, у випадку відмови прокурора 

від підтримання державного обвинувачення, суд зобов’язаний пояснити 

потерпілому, що він може взяти на себе реалізацію обвинувачення замість 

прокурора у тому обсязі, що зазначено в обвинувальному акті, тут варто 

відмітити, що потерпілий не володіє повноваженнями щодо того, аби  

збільшити/зменшити чи змінити представлене раніше в обвинувальному акті 

прокурором обвинувачення, оскільки це є виключним правом саме прокурора. 

Слід зазначити, що не обов’язково під час зміни обвинувачення прокурору 

слід змінювати і кваліфікацію протиправного діяння, він може, наприклад, 

додати/виключити кваліфікуючі обставини, якщо на це вказують досліджені 

під час судового розгляду докази. 

Водночас у випадку зміни прокурором обвинувального акта (у сторону 

зміни кваліфікації вчиненого протиправного діяння в бік пом’якшення або 

обрання менш суворого виду покарання), у потерпілого залишається право 

підтримувати обвинувачення у попередньому обсязі, тобто у цьому випадку 

ми маємо ситуацію, коли фактично існує два обвинувачення: одне підтримує 

прокурор (менш суворе), інше – потерпілий.  

Як зазначає І.В. Гловюк, у цьому випадку мова йде про особливий, новий 

вид обвинувачення, який має ознаки і публічного (в силу складів кримінальних 

правопорушень, за якими здійснюється провадження), і приватного 

обвинувачення (можливість відмови від подальшого підтримання, що повинно 

тягнути за собою неможливість подальшого розгляду обвинувачення у 
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підтриманому потерпілим обсязі), яке можна поіменувати поєднаним 

обвинуваченням (у силу того, що воно тісно поєднано з одночасно 

підтримуваним обвинуваченням прокурора) [34, С. 346]. 

Тобто у контексті цього доцільно говорити про те, що державне 

обвинувачення трансформується в приватне. Зокрема варто звернути увагу на 

постанову ВП ВС від 03.07.2019 року у справі № 288/1158/16-к. Велика Палата 

Верховного Суду, розглянувши касаційні скарги засудженого та його 

захисника, змінила обвинувачення з ч. 4 ст. 296 КК України на ч. 2 ст. 125 КК 

України (тобто з публічного на приватне обвинувачення) і сформулювала 

певні висновки щодо застосування норм кримінального процесуального права 

в розглядуваній ситуації. Насамперед у постанові підкреслюється, що суд має 

право змінити обвинувачення тільки на менш тяжке, в тому числі й змінити 

обвинувачення із статті Кримінального кодексу України, за якою провадження 

здійснюється у формі публічного обвинувачення, на статтю, за якою 

провадження здійснюється у формі приватного обвинувачення. Питання про 

зміну обвинувачення суд має право вирішити лише в нарадчій кімнаті, 

причому, суд не має права вийти з нарадчої кімнати для того, щоб з’ясувати 

думку сторін і потерпілого щодо можливої перекваліфікації діяння. У випадку, 

якщо суд дійде висновку про необхідність перекваліфікації дій особи зі 

злочину публічного обвинувачення на злочин приватного обвинувачення, 

позиція потерпілого матиме вирішальне значення для подальшої долі 

кримінального провадження, зумовленої такою перекваліфікацією. Якщо 

потерпілий подав до правоохоронних органів заяву про кримінальне 

правопорушення, її слід вважати підставою для здійснення кримінального 

провадження у формі приватного обвинувачення, незалежно від того, що 

потерпілий вказав неправильну кваліфікацію чи взагалі не визначав 

кримінально-правову кваліфікацію діяння, щодо якого просив здійснити 

провадження (потерпілий не зобов’язаний юридично оцінювати вчинені щодо 

нього протиправні дії). У разі, якщо потерпілий не подав заяви до 

правоохоронних органів про вчинене кримінальне правопорушення як 
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окремого процесуального документа, однак до початку чи під час досудового 

розслідування і/або судового провадження однозначно висловив свою 

позицію про притягнення винного до кримінальної відповідальності, 

відповідна позиція, яка зафіксована в процесуальних документах, дає підставу 

для кримінального переслідування особи за кримінальне правопорушення 

приватного обвинувачення. Згода потерпілого в судовому засіданні з 

викладеною в обвинувальному акті кваліфікацією кримінального 

правопорушення як злочину (кримінального проступку) публічного 

обвинувачення не може прирівнюватися до відмови від приватного 

обвинувачення і зумовлювати закриттям кримінального провадження. 

Навпаки, зазначене волевиявлення, виражене в належний процесуальний 

спосіб (у формі письмової або усної заяви, зафіксованої у відповідному 

документі та/або журналі судового засідання  і на технічному записі процесу), 

варто розцінювати як спрямоване на застосування до обвинуваченого 

кримінально-правових заходів примусу. За наявності цих умов, якщо 

потерпілий у подальшому не відмовився від притягнення обвинуваченого до 

кримінальної відповідальності, суд наділений повноваженнями ухвалити 

обвинувальний вирок із перекваліфікацією діяння на кримінальне 

правопорушення приватного обвинувачення незалежно від думки потерпілого 

щодо такої юридичної оцінки [146, С. 569]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 339 КПК України у разі отримання відомостей про 

можливе вчинення обвинуваченим іншого кримінального правопорушення, 

щодо якого обвинувачення не висувалось і яке тісно пов’язане з первісним та 

їх окремий розгляд неможливий, а так само встановлення наявності підстав 

для застосування кримінально-правових заходів до юридичної особи, 

прокурор після виконання вимог ст. 341 КПК України має право звернутися 

до суду з вмотивованим клопотанням про розгляд додаткового обвинувачення 

в одному провадженні з первісним обвинуваченням та/або про початок 

провадження щодо юридичної особи. Проте у зазначеному випадку прокурор 

повинен мати ґрунтовне переконання щодо того, що ця особа вчинила ще одне 
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кримінальне правопорушення, це переконання повинно бути підкріплене 

доказами, а не лише базуватися на припущеннях державного обвинувача. 

Водночас може статися, що в результаті судового розгляду прокурор 

дійде переконання, що пред’явлене особі обвинувачення не підтверджується, 

він після виконання вимог ст. 341 КПК України повинен відмовитися від 

підтримання державного обвинувачення і викласти мотиви відмови у своїй 

постанові, яка долучається до матеріалів кримінального провадження. Копія 

постанови надається обвинуваченому, його захиснику, потерпілому, його 

представнику та законним представникам, а також представнику юридичної 

особи, щодо якої здійснюється провадження (ч. 1 ст. 340 КПК України). Отож, 

якщо під час судового розгляду прокурор вбачає, що зібрані під час 

досудового розслідування докази спростовують наявність події злочину чи 

вказують на відсутність складу злочину в діяльності обвинуваченого, він 

повинен скласти постанову, де докладно повинен викласти підстави свого 

рішення. У такому випадку потерпілому надається право продовжити 

підтримувати раніше висунуте прокурором обвинувачення у такому разі 

перший набуває повноважень обвинувача, якщо ж потерпілий відмовляється 

від підтримання обвинувачення, то кримінальне провадження закривається. 

Отож трансформація обвинувачення – це результат кримінальної 

процесуальної діяльності прокурора у судовому розгляді, що полягає у зміні 

правової природи публічного обвинувачення на субсидіарне, конкуруюче, 

подвійне обвинувачення. Вона має місце під час зміни прокурором 

обвинувачення на менш тяжке за кваліфікацією чи обсягом, відмови 

прокурора від підтримання публічного обвинувачення при згоді потерпілого 

підтримати обвинувачення в суді, при початку провадження щодо юридичної 

особи, що характеризується специфічними підставами, умовами здійснення та 

правовими наслідками [45]. 
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Висновки до третього розділу 

1. Встановлено, що вченими наразі приділяється недостатньо уваги 

дослідженню «судової ситуації» як окремої категорії, а доволі часто 

спостерігається використання методологічного підходу згідно з яким: 

а) використовується поняття «криміналістична ситуація» як загальна 

категорія; б) відбувається екстраполяція змісту слідчих ситуацій на стадію 

судового розгляду. У контексті здійснення прокурором кримінального 

переслідування, у межах підготовчого провадження виокремлено дві типові 

судові ситуації – «сприятлива судова ситуація» та «несприятлива судова 

ситуація».  

Сприятлива судова ситуація у підготовчому провадженні 

характеризується такими ознаками: а) явка у судове засідання усіх учасників 

кримінального провадження; б) у разі направлення прокурором до суду угоди 

про визнання винуватості – затвердження її судом; в) відсутність клопотань 

сторони захисту та/або відмова у їх задоволені судом; г) вчинення судом усіх 

інших дій, необхідних для призначення та початку судового розгляду; д) у разі 

подання обвинуваченим клопотань щодо зміни чи скасування заходів 

забезпечення кримінального провадження, зокрема, запобіжного заходу, 

обраного щодо обвинуваченого під час досудового розслідування – відмова 

суду у задоволенні таких клопотань; е) задоволення судом клопотання 

прокурора щодо зміни обвинуваченому запобіжного заходу, а також 

застосування більш суворих заходів забезпечення кримінального 

провадження. 

3. У несприятливій судовій ситуації, яка характеризується задоволенням 

судом клопотання обвинуваченого чи його захисника щодо зміни запобіжного 

заходу із тримання під вартою на будь-який інший запобіжний захід не 

пов’язаний з ізоляцією обвинуваченого основними завданнями прокурора є:  

а) вивчення клопотання про зміну запобіжного заходу у виді тримання під 

вартою, зокрема його мотивувальної частини та визначення тих обставин, які 
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наводяться стороною захисту щодо усунення ризиків, передбачених ч. 1 

ст. 177 КПК України;  

б) організація оперативного контролю за обвинуваченим, звільненим із-

під варти шляхом організації взаємодії із відповідними оперативними 

підрозділами. 

Визначено, що метою організації оперативного контролю у такій ситуації 

є:  

по-перше, виявлення та своєчасне попередження спроб протидії 

кримінальному переслідуванню з боку обвинуваченого, який знаходиться на 

волі (99%);  

по-друге, встановлення кола спілкування обвинуваченого та виявлення 

раніше невідомих його зв’язків із подальшою їх перевіркою на причетність до 

вчинення злочину (84%);  

по-третє, виявлення речових доказів, які не були отримані під час 

досудового розслідування (63%);  

по-четверте, своєчасне виявлення ознак та вжиття заходів щодо 

перешкоджання обвинуваченому уникнути кримінального переслідування та 

кримінального покарання (86%). 

У несприятливій судовій ситуації, яка характеризується поверненням 

обвинувального акта прокурору, виокремлено такі типові алгоритми її 

розв’язання:  

по-перше, у випадку, якщо підставою для повернення обвинувального 

акта прокурору є необхідність перекваліфікації дій обвинуваченого у межах 

однієї статті КК України – зміна змісту викладення обставин вчинення 

кримінального правопорушення, формулювання обвинувачення за 

відповідною частиною статті КК України та направлення обвинувального акта 

до суду; 

по-друге, у випадку, якщо підставою для повернення обвинувального акта 

прокурору є необхідність додаткової кваліфікації дій особи обвинуваченого – 

внесення відомостей до ЄРДР щодо вчинення особою відповідного 



 190 

кримінального правопорушення – проведення досудового розслідування, у 

межах якого особі повідомляється про підозру у вчиненні конкретного 

злочину, – формування обвинувачення (складання обвинувального акта) – 

направлення матеріалів кримінального провадження до суду у загальному 

порядку, визначеному КПК України, із подальшим клопотанням про 

об’єднання кримінальних проваджень; 

по-третє, у випадку, якщо підставою для повернення обвинувального 

акта прокурору є необхідність усунення технічних недоліків обвинувального 

акта – опрацювання ухвали суду – визначення та аналіз встановлених судом 

недоліків – усунення вказаних недоліків – направлення обвинувального акта 

до суду; 

по-четверте, у випадку, якщо підставою для повернення обвинувального 

акта прокурору є усунення окремих змістовних недоліків, зокрема щодо опису 

діяння особи (надмірна натуралізація акту злочину) – опрацювання ухвали 

суду – внесення змістовних змін до обвинувального акта – направлення його 

до суду. 

4. Відсутність обов’язкових приписів щодо порядку чи послідовності 

дослідження доказів під час судового розгляду забезпечує прокурору 

можливість коригування розробленої організаційно-тактичної моделі 

кримінального переслідування з урахуванням результатів підготовчого 

провадження. Визначено, що під час формулювання запитань обвинуваченому 

обов’язковому врахуванню підлягають:  

а) його особисті характеристики;  

б) роль конкретного обвинуваченого у механізмі злочинної діяльності;  

в) період часу між вчиненням злочину та судовим розглядом.  

5. Найскладнішою є судова ситуація, у межах якої обвинувачений змінює 

показання або відмовляється від дачі показань, що зумовлює необхідність 

коригування прокурором розробленої раніше організаційно-тактичної моделі 

кримінального переслідування у частині представлення доказів. Визначено, 

що зміна обвинувачення – це внесення прокурором до обвинувального акта 
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певних змін/доповнень/коригувань, що вносять корективи в 

суть/характер/обсяг раніше існуючого обвинувачення. Визначено, що у 

контексті зміни обвинувачення подальша організаційно-тактична модель 

кримінального переслідування зумовлюється сутністю внесених до 

обвинувачення змін, зокрема й відмовою прокурора від подальшого 

підтримання обвинувачення.    
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено нове вирішення наукового завдання, яке полягало 

в обґрунтуванні організації і тактики кримінального переслідування у судових 

стадіях кримінального провадження. Основними науковими та практичними 

результатами є такі:  

1. У межах кримінального процесуального права обвинувальна 

діяльність прокурора у різних стадіях кримінального провадження ґрунтовно 

досліджена у межах чинності різних КПК України.  

Наявність зв’язків між особливостями кримінального процесуального 

регулювання обвинувальної діяльності прокурора та відповідною системою 

тактичних прийомів та засобів, які використовуються під час кримінального 

переслідування у судових стадіях кримінального провадження, значно знижує 

можливість використання як теоретичної основи дослідження цієї проблеми 

наукових праць, які виконанні на основі КПК України 1960 року.   

Криміналістичне забезпечення кримінального переслідування у судових 

стадіях кримінального провадження залишається недостатньо розробленою 

проблемою, а в умовах чинності КПК України 2012 року взагалі досліджена 

фрагментарно, а низький рівень інтенсивності наукових досліджень щодо 

криміналістичного забезпечення кримінального переслідування у судових 

стадіях кримінального провадження зумовлюється традиційно 

консервативним поглядом вчених-криміналістів на визначення його 

структурними елементами злочинної діяльності та діяльності із розслідування 

злочинів (слідчої діяльності).     

2. Крізь призму застосування міждисциплінарного підходу, кримінальна 

процесуальна функція – це регламентований кримінальним процесуальним 

законодавством напрям діяльності суб’єкта (суб’єктів) кримінального 

провадження у межах їх прав та обов’язків, який характеризується 

відокремленою системою завдань та організаційно-тактичних прийомів їх 

реалізації. 
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У межах кримінального провадження функціональна спрямованість 

діяльності прокурора реалізується за такими напрямами: а) кримінальне 

переслідування; б) забезпечення законності шляхом здійснення нагляду за 

негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку.  

Кримінальне переслідування, здійснюване прокурором, реалізується в 

два етапи, які мають власну внутрішню структуру: а) підготовка 

обвинувачення; б) підтримання державного обвинувачення.  

Підтримання державного обвинувачення здійснюється шляхом 

реалізації загальних та спеціальних процесуальних повноважень, а також 

застосування комплексу організаційно-тактичних заходів, які забезпечують їх 

реалізацію та не суперечать засадам кримінального провадження. 

3. Криміналістичне забезпечення кримінального переслідування у 

судових стадіях кримінального провадження – це розроблена на основі 

криміналістичних знань, цілісна система організаційних заходів та тактичних 

прийомів, які використовуються прокурором під час підтримання державного 

обвинувачення в суді першої інстанції та під час подальшого перегляду 

судових рішень (апеляційного/касаційного оскарження).  

Структурними елементами кримінального переслідування у судових 

стадіях кримінального провадження, які потребують використання 

криміналістичних знань та моделей, є:  

по-перше, організація підтримання державного обвинувачення;  

по-друге, тактичні особливості підтримання державного обвинувачення. 

Тактика кримінального переслідування у судових стадіях кримінального 

провадження – це заснована на теоретико-прикладних напрацюваннях 

криміналістики система прийомів, засобів і методів, які використовуються 

прокурором для забезпечення реалізації його повноважень у судових стадіях 

кримінального провадження з метою доведення законності та обґрунтованості 

висунутого обвинувачення. 

4. Основними формами сприяння слідчого прокурору під час підготовки 

до здійснення кримінального переслідування у судових стадіях є:  
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а) надання прокурору рекомендацій щодо доцільності застосування 

конкретних тактичних прийомів під час допиту окремих учасників 

кримінального провадження у судових стадіях кримінального провадження з 

урахуванням моделі їх поведінки під час досудового розслідування;  

б) спільне узгодження порядку дослідження у суді доказів, зібраних 

стороною обвинувачення, та оцінка можливості визнання окремого доказу 

недопустимим;  

в) спільне розроблення моделей подолання конфліктних судових 

ситуацій, оскільки слідчий детально ознайомлений із чинниками та 

обставинами, які можуть детермінувати виникнення останніх;  

г) спільне планування можливості зміни обвинувачення у суді та/або 

висунення особі додаткового обвинувачення;  

д) оцінка необхідності проведення під час судового провадження 

слідчих (розшукових) дій;  

е) надання прокурору власних матеріалів та записів, зроблених під час 

розслідування кримінального провадження, які не є частиною його матеріалів, 

зокрема планів підготовки до допиту окремих учасників кримінального 

провадження, схем зв’язків між учасниками кримінального провадження 

тощо. 

Формами організаційно-тактичної взаємодії між прокурором та 

працівниками оперативних підрозділів є: 

по-перше, проведення координаційних оперативних нарад з метою:  

а) прогнозування можливої поведінки обвинуваченого та його зв’язків 

під час судового розгляду;   

б) оцінки системи зв’язків обвинуваченого на підставі наявної 

оперативної інформації з метою моделювання їх впливу на судовий розгляд 

кримінального провадження;  

в) у разі потреби аналізу наявної оперативної інформації щодо свідків, 

зокрема тих, які притягувалися до кримінальної відповідальності та/або є 

учасниками злочинних угруповань;  
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по-друге, організація оперативного контролю за учасниками 

кримінального провадження.  

5. Інформаційно-аналітичне забезпечення кримінального переслідування 

у судових стадіях кримінального провадження – це діяльність суб’єктів, які 

здійснюють кримінальне переслідування, спрямована на формування системи 

аналітично опрацьованих даних щодо учасників кримінального провадження 

та обставин вчиненого кримінального правопорушення із метою обрання 

прокурором оптимальної організаційно-тактичної моделі підтримання 

державного обвинувачення. 

Основними джерелами інформаційно-аналітичного забезпечення такої 

діяльності є:  

а) матеріали кримінального провадження;  

б) матеріали архівних кримінальних проваджень, систематизовані за 

відповідними критеріями;  

в) дані оперативно-розшукового характеру, отримані працівниками 

оперативних підрозділів під час виконання завдань щодо протидії 

злочинності. 

6. Типовими судовими ситуаціями у межах підготовчого провадження, 

які визначають подальшу організаційно-тактичну модель кримінального 

переслідування, є: «сприятлива судова ситуація» та «несприятлива судова 

ситуація».  

Різновидами «несприятливої судової ситуації» у межах підготовчого 

провадження є:  

1) задоволення судом клопотання обвинуваченого чи його захисника 

щодо зміни запобіжного заходу із тримання під вартою на будь-який інший 

запобіжний захід не пов’язаний із ізоляцією обвинуваченого від суспільства;  

2) повернення обвинувального акта прокурору на підставі п. 3 ч. 3 

ст. 314 КПК України; 

3) відмова у затвердженні угоди та повернення кримінального 

провадження прокурору для продовження досудового розслідування. 
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7. Тактика кримінального переслідування під час судового розгляду 

включає такі елементи:  

а) тактику представлення доказів обвинувачення;  

б) тактичні прийоми допиту учасників судового розгляду;  

в) тактичні прийоми дослідження речових та інших доказів;  

г) тактичні прийоми нейтралізації протидії розслідування;  

д) тактику зміни обвинувачення чи висунення нового обвинувачення під 

час судового розгляду. 

8. Передумовою для зміни правового регулювання обвинувальної 

діяльності прокурора стала Конституційна реформа 2016 року.  

Правове регулювання обвинувальної діяльності прокурора у судових 

стадіях кримінального провадження має таку структуру: Конституція України; 

міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою України 

(багатосторонні, двосторонні, відомчі договори та угоди); закони України; 

підзаконні нормативно-правові акти; накази Генерального прокурора. 

З метою удосконалення правового регулювання кримінального 

переслідування у судових стадіях кримінального провадження пропонується: 

ч. 3 ст. 314 КПК України доповнити пунктом 3-1 такого змісту: 

«Неправильна чи неповна кваліфікація кримінального правопорушення 

слідчим/прокурором не може бути підставою для повернення обвинувального 

акта прокурору».   
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Додаток Б 

Узагальнення результатів анкетування прокурорів щодо 

підвищення ефективності кримінального переслідування у судових 

стадіях кримінального провадження 
№ Запитання Кількість % 

 Прокурори  210 100% 

1.  Зважаючи на Ваш досвід, на що необхідно звертати увагу під час аналізу матеріалів 

кримінального провадження, здійснюючи підготовку до підтримання прокурором 

державного обвинувачення у суді? 

а) на правильність кримінально-правової кваліфікації дій 

підозрюваного 
80 38% 

б) на повторну оцінку доказів, на яких ґрунтується обвинувачення 106 50% 

2.  Які дані, на Вашу думку, може отримати прокурор, вивчаючи матеріали оперативно-

розшукової справи, здійснюючи підготовку до підтримання державного обвинувачення у 

судових стадіях кримінального провадження? 

а) інформацію щодо системи проведених під час досудового 

розслідування негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-

розшукових заходів, внаслідок чого отримано орієнтуючу чи іншу 

оперативно-розшукову інформацію, яка не увійшла до матеріалів 

кримінального провадження 

199 95% 

б) інформацію щодо осіб, які перевірялися на причетність до 

вчинення кримінального правопорушення, але їх вина не була 

доведена під час досудового розслідування 

83 40% 

в) інформацію щодо можливості причетності обвинуваченого до 

вчинення інших кримінальних правопорушень 
97 46% 

г) інформацію щодо системи соціально-корисних та кримінальних 

зв’язків обвинуваченого 
103 49% 

3.  З яких структурних елементів, на Вашу думку, складається тактика обвинувальної 

діяльності прокурора у судових стадіях кримінального провадження? 

а) тактичних прийомів, засобів та методів, спрямованих на 

оптимізацію дослідження доказів під час судового розгляду 
201 96% 

б) тактичних прийомів, методів та засобів щодо оптимізації зміни 

обвинувачення чи висунення нового обвинувачення у судових 

стадіях кримінального провадження 

175 83% 

в) тактичних прийомів, методів та засобів спрямованих на 

нейтралізацію протидії обвинувальній діяльності прокурора у 

судових стадіях кримінального провадження 

87 41% 

4.  На Вашу думку, які види взаємодії прокурора з правоохоронним органами є найбільш 

результативними для подальшого висунення та  ефективного підтримання державного 

обвинувачення у судових стадіях кримінального провадження? 

а) процесуальна 203 97% 

б) організаційно-тактична 160 76% 

5.  За якими напрямами, на Вашу думку, може бути організовано підготовку групи прокурорів 

до підтримання державного обвинувачення? 
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а) за обвинуваченими, у випадках складних кримінальних 

проваджень з декількома обвинуваченими, а також кримінальних 

провадженнях щодо злочинів, вчинених організованими злочинними 

угрупованнями 

196 93% 

б) за джерелами доказів (виокремити прокурорів, які будуть 

безпосередньо займатися: аналізом показань; аналізом речових 

доказів; аналізом документів 

99 47% 

6.  Які, на Вашу думку, чинники організаційно-тактичних форм взаємодії слідчого та 

прокурора у судових стадіях кримінального провадження зумовлюють потребу в організації 

зазначеної діяльності? 

а) вища міра поінформованості слідчого щодо безпосередньої події 

злочину, зокрема й окремих його елементів, які не увійшли до 

матеріалів кримінального провадження, але мають значення для 

прийняття тактичних рішень 

190 90% 

б) сформованість у слідчого психологічного портрету учасників 

кримінального провадження та поінформованості про прийоми та 

методи, які можуть бути використані ними для протидії 

розслідуванню 

157 75% 

в) поінформованість слідчого щодо можливості віднесення кожного 

доказу до відповідної класифікаційної групи – прямі та непрямі 

докази 

99 47% 

г) поінформованість слідчого щодо конфліктних ситуацій, які 

виникали під час проведення окремих процесуальних дій та 

можливість їх використання стороною захисту під час судового 

розгляду 

82 39% 

7.  Які, на Вашу думку, можна виокремити основні форми сприяння слідчого прокурору під час 

підготовки до підтримання державного обвинувачення? 

а) надання прокурору рекомендацій щодо доцільності застосування 

конкретних тактичних прийомів під час допиту окремих учасників 

кримінального провадження у судових стадіях кримінального 

провадження з урахуванням моделі їх поведінки під час досудового 

розслідування 

100 48% 

б) спільне узгодження порядку дослідження у суді доказів, зібраних 

стороною обвинувачення та оцінки можливості визнання окремого 

доказу недопустимим. 

52 25% 

в) спільне розроблення моделей подолання конфліктних судових 

ситуацій, оскільки слідчий детально ознайомлений із чинниками та 

обставинами, які можуть детермінувати виникнення останніх 

47 22% 

 г) спільне планування можливості зміни обвинувачення у суді та/або 

висунення особі додаткового обвинувачення 
79 38% 

д) оцінка необхідності проведення під час судового провадження 

слідчих (розшукових) дій 
34 16% 

е) надання слідчим прокурору власних матеріалів та записів, 

зроблених під час розслідування кримінального провадження, які не 

є частиною його матеріалів, зокрема планів підготовки до допиту 

окремих учасників кримінального провадження, схем зв’язків між 

учасниками кримінального провадження 

168 80% 

8.  На Вашу думку, які можна виокремити форми організаційно-тактичної взаємодії між 

прокурором та працівниками оперативних підрозділів? 
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а) проведення координаційних оперативних нарад з метою: 

a) прогнозування можливої поведінки обвинуваченого та його 

зв’язків під час судового розгляду; b)  оцінки системи зв’язків 

обвинуваченого на підставі наявної оперативної інформації з метою 

моделювання їх впливу на судовий розгляд кримінального 

провадження; с) аналізу наявної оперативної інформації щодо 

свідків, зокрема тих, які притягувались до кримінальної 

відповідальності та/або є учасниками злочинних угруповань 

205 98% 

б) організація оперативного контролю за учасниками кримінального 

провадження 
190 90% 

9.  Які ситуації, на Вашу думку, детермінують обов’язковість взаємодії прокурора та 

оперативних підрозділів у судових стадіях кримінального провадження? 

а) кримінальне провадження розпочато за матеріалами оперативно-

розшукової діяльності 
54 26% 

б) у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених 

злочинними угрупованнями, лідерами та активними учасниками 

кримінального середовища 

196 93% 

в) у кримінальних провадженнях, де здійснюється активна протидія 

кримінальному переслідуванню з боку обвинувачених та їх зв’язків 
99 47% 

г) у кримінальних провадженнях щодо серійних злочинів 

насильницького характеру, що зумовлюється активною пошуковою 

роботою щодо виявлення інших епізодів злочинної діяльності з боку 

оперативних підрозділів навіть після направлення кримінального 

провадження до суду у межах заведеної оперативно-розшукової 

справи 

201 96% 

10.  Які джерела інформації, на Вашу думку, необхідно використовувати прокурору для 

найбільш ефективного підтримання державного обвинувачення? 

а) матеріали кримінального провадження 202 96% 

б) матеріли архівних кримінальних проваджень (зокрема щодо: 

a) злочинів, вчинених рецидивістами; b) злочинів, вчинених 

організованими злочинними угрупованнями; c) злочинів серійного 

характеру) 

142 68% 

в) дані, накопичені оперативними підрозділами, зокрема інформація, 

що міститься в: а) оперативних обліках; b) матеріалах оперативно-

розшукових справ, зокрема й архівних оперативно-розшукових справ 

182 87% 

11.  Зважаючи на Ваш досвід, яку інформацію можна отримати прокурору, виходячи з аналізу 

матеріалів оперативно-розшукових та інших категорій справ, провадження у яких 

здійснюється оперативними підрозділами? 

а) щодо причин та умов, які сприяли вчиненню злочину 154 73% 

б) щодо осіб, які негативно впливають на фігуранта 68 32% 

в) щодо осіб, які спровокували злочин 97 46% 

г) щодо осіб, причетних до злочину 199 95% 

д) щодо способів учинення конкретних злочинних дій 186 89% 

е) щодо очевидців злочину, які не були допитані під час досудового 

розслідування;  
79 38% 
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є) щодо відомостей, що стосуються окремих елементів складу 

злочину 
82 39% 

ж) щодо способу життя, матеріального становища, режиму дня, 

стереотипів та моделей поведінки, родинних зв’язків обвинуваченого 
99 47% 

з) щодо осіб, які володіють інформацією щодо вчиненого злочину 185 88% 

12.  Зважаючи на Ваш досвід, які аспекти підготовки до підтримання державного 

обвинувачення включає в себе аналіз справ контрольно-спостережного провадження у 

провадженнях за лінією економіки? 

а) опрацювання офіційних документів і статистичних даних, що 

характеризують стан розвитку відповідної економічної галузі 
179 85% 

б) вивчення прийнятих рішень органів влади та управління; 

дослідження матеріалів перевірок органів контролю про виявлені 

правопорушення у сфері економіки 

195 93% 

13.  На що, зважаючи на Ваш досвід, може бути спрямована практична допомога прокуророві з 

боку працівника оперативного підрозділу у розрізі використання матеріалів оперативно-

розшукових справ та справ контрольно-спостережного провадження? 

а) на визначення надійності окремих свідків обвинувачення 174 83% 

б) на визначення можливих напрямів дискредитації свідків захисту 190 90% 

в) на розроблення тактичних прийомів щодо цільового витоку 

інформації під час підтримання державного обвинувачення 
88 42% 

г) на визначення слабких місць у доказовій базі та розроблення 

заходів щодо її посилення у ході судового розгляду 
93 44% 

д) на визначення необхідності використання негласних працівників 

під час судового розгляду 
157 75% 

е) на допомогу у виборі тактики допиту окремих учасників судового 

провадження 
77 37% 

є) на розроблення тактичних особливостей проведення окремих 

процесуальних заходів 
198 94% 

14.  Задля чого, на Вашу думку, можливе використання працівника оперативного підрозділу як 

джерела оперативної інформації (шляхом надання відомостей про кримінальне 

правопорушення у вербальній формі безпосередньо прокуророві) під час надання 

консультативної допомоги до підтримання державного обвинувачення? 

а) для отримання інформації щодо розроблення обвинуваченого у 

зв’язку із підготовкою ним вчинення іншого злочину або причетності 

до нерозкритого злочину 

165 79% 

б) для отримання інформації щодо характеристики обвинуваченого, 

особливостей його системи зв’язків та комунікацій, яка отримана від 

осіб, які конфіденційно співпрацюють з оперативними підрозділами 

130 62% 

в) для отримання інформації щодо обвинуваченого, яка отримана 

оперативними підрозділами під час проведення пошукових та 

адміністративно-перевірочних заходів щодо обвинуваченого у 

зв’язку із перевіркою його причетності до вчинення інших 

кримінальних правопорушень 

201 96% 

г) для отримання інформації щодо участі обвинуваченого у 

діяльності комерційних структур, громадських організацій тощо, а 
158 75% 
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також інших складових, які утворюють інфраструктуру його 

злочинної діяльності 

д) для отримання інформації щодо суб’єктів підприємницької 

діяльності, які контролюються непрямо обвинуваченим та/або його 

стійкими зв’язками  

109 52% 

е) для отримання інформації щодо результатів оперативно-

розшукових заходів, які проводились щодо обвинуваченого та не 

відображені у матеріалах кримінального провадження 

133 63% 

є) для отримання інформації щодо осіб, які мають вплив на 

обвинуваченого та використовуючи останній можуть моделювати 

його поведінку під час судового провадження 

190 90% 

15.  На які види, на Вашу думку, можна згрупувати судові ситуації, виходячи зі змісту 

підготовчого провадження в розрізі здійснення прокурором обвинувальної діяльності у суді?   

а) «сприятлива» судова ситуація 203 97% 

б) «несприятлива» судова ситуація 206 98% 

16.  Зважаючи на Ваш досвід, за якими критеріями можливо охарактеризувати «сприятливу» 

судову ситуацію? 

а) явка у судове засідання усіх учасників кримінального провадження 200 95% 

б) у разі направлення прокурором до суду угоди про визнання 

винуватості – затвердження її судом 
197 94% 

в) відсутність клопотань сторони захисту та/або відмова у їх 

задоволені судом 
154 73% 

г) вчинення судом усіх інших дій, необхідних для призначення та 

початку судового розгляду 
199 95% 

д) у разі подання обвинуваченим клопотань щодо зміни чи 

скасування заходів забезпечення кримінального провадження, 

зокрема, запобіжного заходу обраному щодо обвинуваченого під час 

досудового розслідування – відмова суду у задоволенні таких 

клопотань 

102 49% 

е) задоволення судом клопотання прокурора щодо зміни 

обвинуваченому запобіжного заходу, а також застосування більш 

суворих заходів забезпечення кримінального провадження 

207 99% 

17.  Які чинники, на Ваш погляд, вказують на те, що певна судова ситуація є «сприятливою» 

для прокурора?  

а) у прокурора формується впевненість у правильності обраної 

організаційно-тактичної моделі підтримання державного 

обвинувачення 

194 92% 

б) дотримано законність усіх процедур, які передбачені КПК України 

щодо складання обвинувального акта та направлення матеріалів до 

суду 

188 90% 

18.  Що, на Вашу думку, є метою організації оперативного контролю за обвинуваченим шляхом 

проведення негласної роботи та використання допомоги осіб, які конфіденційно 

співпрацюють із оперативними підрозділами? 

а) виявлення та своєчасне попередження спроб протидії 

кримінальному переслідуванню з боку обвинуваченого, який 

знаходиться на волі 

207 99% 
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б) встановлення кола спілкування обвинуваченого та виявлення його 

раніше невідомих зв’язків із подальшою їх перевіркою на 

причетність до вчинення злочину 

176 84% 

в) виявлення речових доказів, які не було отримано під час 

досудового розслідування 
132 63% 

г) своєчасне виявлення ознак та вжиття заходів щодо перешкоджання 

обвинуваченому уникнути кримінальне переслідування та 

кримінальне покарання 

180 86% 

19.  Вважаючи на Ваш досвід, які види «несприятливих» судових ситуацій Ви можете 

виокремити? 

а) задоволення судом клопотання обвинуваченого чи його 

захисника щодо зміни запобіжного заходу із тримання під вартою 

на будь-який інший запобіжний захід не пов’язаний із ізоляцією 

обвинуваченого від суспільства 

177 84% 

б) повернення обвинувального акта прокурору на підставі п. 3 ч. 3 

ст. 314 КПК України 

195 93% 

в) відмова у затвердженні угоди та повернення кримінального 

провадження прокурору для продовження досудового 

розслідування 

203 97% 

20.  Зважаючи на Ваш практичний досвід, які завдання постають перед державним обвинувачем 

для  вирішення «несприятливої» судової ситуації, за якої суд повертає обвинувальний акт 

назад прокуророві у зв’язку з потребою перекваліфікації інкримінованого обвинуваченому 

протиправного діяння? 

а) формування нового обвинувачення, базуючись на матеріалах, які 

наявні у кримінальному провадженні, адже можливість проведення 

слідчих (розшукових) дій відсутня 

207 99% 

б) повторний аналіз матеріалів кримінального провадження із 

урахуванням нової кваліфікації кримінального правопорушення 
191 91% 

в) оцінка кількості та якості фактичних даних, які містяться у 

матеріалах кримінального провадження та обґрунтовують нове 

обвинувачення 

176 84% 

г) перегляд тактичного підходу щодо порядку представлення 

обвинувальних доказів у суді 
128 61% 

д) визначення переліку слідчих дій та інших заходів, щодо 

проведення яких необхідно буде клопотати під час судового розгляду 

із метою отримання належних та допустимих доказів, які 

підтверджують обвинувальну тезу під час судового розгляду 

89 42% 

21.  Зважаючи на Ваш практичний досвід, який порядок дій необхідно виконати державному 

обвинувачу для  вирішення «несприятливої» судової ситуації, за якої суд повертає 

обвинувальний акт назад прокуророві для додаткової кваліфікації дій обвинуваченого? 

1) внесення відомостей до ЄРДР щодо вчинення особою відповідного 

кримінального правопорушення 
199 95% 

2) проведення досудового розслідування, у межах якого особі 

повідомляється про підозру у вчиненні конкретного злочину 
187 89% 

3) формування обвинувачення (складання обвинувального акта) 208 99% 
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4) направлення матеріалів справи до суду у загальному порядку, 

визначеному КПК України із подальшим клопотанням про 

об’єднання кримінальних проваджень 

210 100% 

22. Як Ви вважаєте, які елементи включає  в себе тактика кримінального переслідування під 

час судового розгляду справи? 

а) тактику представлення доказів обвинувачення 171 81% 

б) тактичні прийоми допиту учасників судового розгляду 189 90% 

в) тактичні прийоми дослідження речових та інших доказів 201 96% 

г) тактичні прийоми нейтралізації протидії розслідування 134 64% 

д) тактику зміни обвинувачення чи висунення нового обвинувачення 

під час судового розгляду 
179 85% 
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