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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Впровадження міжнародних стандартів 

щодо захисту прав людини і громадянина у вітчизняне кримінальне судочинство та 

останні законодавчі зміни до КПК України свідчать про суттєве збільшення ролі 

слідчого судді на стадії досудового розслідування.  

За офіційними статистичними даними Державної судової адміністрації 

України, вищих спеціалізованих судів, Верховного Суду України щодо стану 

здійснення судочинства в Україні, зберігається тенденція до збільшення кількості 

розглянутих слідчими суддями клопотань, скарг. Так, у 2015 році кількість 

розглянутих клопотань, скарг становила 470 733. У 2016 році слідчі судді 

розглянули 500 529 клопотань, скарг, що на 29 796 більше, ніж за попередній рік. У 

2017 році кількість розглянутих клопотань, скарг становить 501 196 тис.  

З огляду на значну кількість заяв проти України, які перебувають на розгляді у 

Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ), неоднакову правозастосовну практику 

слідчих суддів, що склалася в Україні, недостатнє законодавче врегулювання деяких 

положень КПК України, які стосуються здійснення судового контролю, а також з 

урахуванням постійного зростання кількості розглянутих скарг, клопотань слідчим 

суддею та збільшенням його ролі на стадії досудового розслідування, особливої 

актуальності набувають питання реалізації повноважень слідчого судді щодо 

здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у 

кримінальному провадженні.  

Загальним питанням здійснення судового контролю присвятили свої наукові 

праці А. Н. Артамонов, В. А. Азаров, Є. В. Большаков, Д. Н. Вороненков, 

В. Н. Галузо, С. Г. Герасименко, І. В. Гловюк, К. В. Гутарін, О. В. Капліна, 

Л. М. Кирій, Д. П. Кисленко, В. Г. Клочков, Н. М. Ковтун, Н. О. Колоколов, 

О. В. Кондратьєв, О. П. Корнієнко, О. П. Кучинська, Л. М. Лобойко, 

Є. Д. Лук’янчиков, Н. Г. Муратова, О. В. Нікітіна, В. Т. Нор, В. О. Попелюшко, 

С. О. Пшенічко, В. В. Ринда, О. В. Рябков, Д. Б. Сергєєва, В. В. Сидоров, Н. П. Сиза, 

Ю. В. Скрипіна, О. С. Старенький, Р. І. Тракало, А. Р. Туманянц, А. П. Фоков, 

І. В. Чепурний, Л. В. Черечукіна, В. І. Чорнобук, М. Г. Шавкун, М. Є. Шумило. 

Окремі питання повноважень слідчого судді як суб’єкта здійснення судового 

контролю на стадії досудового розслідування, зокрема процесуального статусу 

слідчого судді; організаційно-правових проблем здійснення судового контролю; 

реалізації питань змагальності, інституту сприяння захисту, повноважень слідчого 

судді з розгляду та вирішення скарг у досудовому провадженні; застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження розглядались в роботах 

А. Ф. Бондюка, О. В. Бурлаки, В. О. Гринюка, Т. Г. Ільєвої, Д. Є. Крикливця, 

М. А. Макарова, О. В. Малахової, М. А. Погорецького, О. Ю. Татарова, Л. Д. Удалової, 

В. І. Фаринника, О. Г. Шило, Д. В. Шилової, О. Г. Яновської, А. І. Янковецької.  

Разом з тим недослідженими залишились проблемні питання реалізації 

повноважень слідчого судді у разі систематичної неявки скаржника в судове 

засідання, при наданні дозволу на проведення ревізій, перевірок, строків реалізації 

повноважень слідчого судді під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до 
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речей і документів, що свідчить про актуальність обраної теми дисертаційного 

дослідження та обумовило її вибір. 

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

дослідження узгоджується із Стратегією реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки, затвердженою Указом Президента 

України від 20 травня 2015 р. № 276/2015, Національною стратегією у сфері прав 

людини, затвердженою Указом Президента України від 25 серпня 2015 р. № 

501/2015, Планом заходів щодо її реалізації, схваленим розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2015 р. № 1393-р, спрямоване на реалізацію 

Концепції реформування кримінальної юстиції України, затвердженої Указом 

Президента України від 08 квітня 2008 року. Робота відповідає Переліку 

пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних 

розробок на період до 2020 року, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 

України 07 вересня 2011 р. № 942. 

Тему дисертаційного дослідження затверджено на засіданні Вченої ради 

Донецького юридичного інституту МВС України 28 травня 2014 року 

(протокол № 12). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розроблення теоретичних 

положень і практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення повноважень 

слідчого судді щодо здійснення судового контролю у кримінальному провадженні.  

Для досягнення постановленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

– дослідити сучасний стан наукової розробленості інституту слідчого судді 

щодо здійснення судового контролю у кримінальному провадженні; 

– класифікувати повноваження слідчого судді у кримінальному процесі 

України під час здійснення судового контролю у кримінальному провадженні; 

– розкрити зміст повноважень слідчого судді при розгляді клопотань про 

надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 

(розшукових) дій;  

– окреслити проблеми правової регламентації та практичної реалізації 

повноважень слідчого судді при розгляді клопотань про надання дозволу на 

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

обмежують конституційні права та свободи громадян; 

– визначити зміст повноважень слідчого судді при розгляді клопотань про 

надання дозволу на застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 

– охарактеризувати повноваження слідчого судді при здійсненні судового 

контролю в порядку ст. 206 КПК України; 

– визначити особливості реалізації повноважень слідчого судді щодо 

надання дозволу на примусове здійснення відбирання біологічних зразків у особи; 

– виокремити повноваження слідчого судді щодо надання дозволу на 

проведення позапланових ревізій, перевірок у кримінальному провадженні;  

– сформулювати пропозиції та надати рекомендації з удосконалення 

кримінального процесуального законодавства України, які регламентують повноваження 

слідчого судді щодо здійснення судового контролю у кримінальному провадженні. 
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Об’єкт дослідження – суспільні відносини, які виникають при реалізації 

слідчим суддею повноважень щодо здійснення судового контролю у кримінальному 

провадженні.  

Предмет дослідження – повноваження слідчого судді щодо судового 

контролю у кримінальному провадженні. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та виконання завдань 

дисертаційного дослідження використано загальнонаукові, філософські та 

спеціальні методи, зокрема: історико-правовий – для з’ясування генезису інституту 

слідчого судді щодо здійснення судового контролю (підрозділ 1.1); системний – для 

вивчення інституту слідчого судді щодо здійснення судового контролю як єдиного 

цілісного явища, що складається з окремих складових елементів (розділи 1–3); 

формально-логічний – дозволив з’ясувати зміст і суть повноважень слідчого судді 

щодо здійснення судового контролю (підрозділ 1.2, розділи 2, 3); діалектичний – 

при з’ясуванні сутності понять і категорій та аналізі їх спільних і відмінних рис 

(розділи 1–3, висновки); порівняльно-правовий – для порівняння емпіричних даних і 

законодавчої регламентації повноважень слідчого судді (підрозділ 1.2, розділи 2, 3); 

моделювання – при розробленні змін, що були пропоновані до КПК України та 

стосуються повноважень слідчого судді щодо здійснення судового контролю 

(розділи 2, 3, висновки); статистичний – для проведення анкетування, а також 

дослідження матеріалів кримінальних проваджень, статистики й узагальнення 

отриманих результатів (розділи 2, 3). 

Емпіричну базу дослідження становлять матеріали офіційної статистичної 

звітності Верховного Суду України за період 2015–2017 рр.; результати анкетування 

83 слідчих суддів (Київська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Вінницька 

області); матеріали вивчення 1453 судових рішень, 75 рішень ЄСПЛ, а також 

практичний досвід роботи дисертанта на посаді судді. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що робота є однією 

з перших в Україні монографічних праць, у якій комплексно з урахуванням 

сучасного стану вітчизняного законодавства, правозастосовної практики та рішень 

ЄСПЛ досліджено повноваження слідчого судді щодо здійснення судового контролю. 

Сформульовано та обґрунтовано низку пропозицій і рекомендацій, спрямованих на 

підвищення ефективності діяльності слідчого судді у кримінальному провадженні. 

Новизну дисертаційного дослідження відображають такі наукові положення:  

вперше: 

– запропоновано надати слідчому судді право приймати рішення про 

залишення скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора без 

розгляду у разі систематичної неявки скаржника в судове засідання без поважних 

причин;  

– окреслено повноваження слідчого судді щодо здійснення судового 

контролю під час розгляду клопотань учасників кримінального провадження про 

надання дозволу на проведення позапланової ревізії, перевірки та розроблено 

механізм їх реалізації; 
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– доведено необхідність законодавчого визначення строку, впродовж якого 

слідчий суддя зобов’язаний реалізувати повноваження щодо забезпечення захисту 

прав особи, що визначені ст. 206 КПК України; 

– обґрунтовано необхідність визначення в КПК України подвійного строку 

розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів залежно від 

наявності чи відсутності загрози зміни або знищення речей та документів. У разі 

наявності обґрунтування таких обставин слідчий суддя розглядає клопотання 

невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту надходження клопотання до суду. За 

умови, якщо у клопотанні такі обставини не зазначені – слідчий суддя розглядає 

його протягом трьох днів з дня надходження до суду;  

– визначено процедуру постановлення ухвали в порядку ст. 206 КПК України 

за ініціативою слідчого судді та порядок її реєстрації в автоматизованій системі 

документообігу суду та ЄДРСР; 

– запропоновано підстави для прийняття слідчим суддею рішення щодо 

повернення клопотання про примусове відбирання біологічних зразків для 

дослідження та щодо відмови у його задоволенні; 

удосконалено:  

– класифікацію повноважень слідчого судді щодо здійснення судового 

контролю у кримінальному провадженні залежно від виду процесуальної дії, щодо 

якої здійснюється судовий контроль; 

– перелік видів процесуальних рішень, які можуть бути прийняті за 

результатами розгляду клопотання про надання дозволу на застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження;  

– поняття бездіяльності слідчого, прокурора та обставини, які зобов’язаний 

враховувати слідчий суддя під час перевірки дотримання строків подання скарги на 

таку бездіяльність; 

– вимоги до клопотання про примусове відбирання біологічних зразків для 

дослідження в частині покладення на сторону, яка звертається з клопотанням, 

обов’язку зазначення установи, де буде здійснюватися відбирання таких зразків, 

обґрунтування необхідності вилучення того чи іншого біологічного зразка та його 

приналежність до останнього; підтвердження безпечності відбирання біологічних 

зразків для дослідження для життя і здоров’я особи; 

– ознаки допустимого примусового відбирання біологічних зразків для 

дослідження, основними з яких є спосіб утворення біологічних зразків для 

дослідження (в результаті природньої життєдіяльності особи) та моральна 

допустимість правового примусу під час їх відбирання (мінімальний примус);  

дістали подальшого розвитку: 

– наукові ідеї щодо необхідності постановлення ухвали про витребування 

матеріалів кримінального провадження при розгляді скарги на постанову про 

закриття кримінального провадження; 

– поняття процесуальних і матеріальних умов затримання, які слідчий суддя 

зобов’язаний встановити під час розгляду скарги в порядку ст. 206 КПК України; 

– наукові ідеї щодо того, що взірці пальців рук не відносяться до біологічних 

зразків і не можуть бути примусово відібрані. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані та аргументовані в дисертації теоретичні положення, висновки і 

пропозиції впроваджені та надалі можуть бути використані у: 

‒ законотворчій діяльності – під час удосконалення положень КПК України, 

які регламентують повноваження слідчого судді під час здійснення судового 

контролю у кримінальному провадженні (акт впровадження у законотворчу 

діяльність № 22/35-1-15 від 29 січня 2018 р.); 

‒ правозастосовній діяльності – при розробці та удосконаленні відомчих 

нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань, пов’язаних із 

постановленням слідчим суддею ухвал щодо проведення процесуальних дій, які 

обмежують конституційні права особи (акт впровадження у практичну діяльність 

органів досудового розслідування від 17 січня 2018 р.);  

‒ освітньому процесі – для підготовки лекцій, навчальних програм, тестових 

завдань, а також під час проведення різних видів занять із навчальних дисциплін 

«Кримінальний процес», «Доказування у досудовому розслідуванні», «Судові та 

правоохоронні органи України», «Розслідування окремих видів злочинів» (акт 

впровадження Національної академії внутрішніх справ від 23 січня 2018 р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки та 

пропозиції, сформульовані в дисертації, доповідалися та оприлюднені у виступах на 

науково-практичних конференціях і круглих столах: «Використання сучасних 

досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю» (м. Кривий Ріг, 13 квітня 2017 

р.), «Новітні тенденції сучасної юридичної науки» (м. Дніпро, 1‒2 грудня 2017 р.), 

«Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу» 

(м. Івано-Франківськ, 8 грудня 2017 р.), «Проблеми забезпечення прав людини в 

світлі Загальної декларації прав людини» (м. Одеса, 8 грудня 2017 р.), «Місце 

юридичних наук у формуванні правової культури сучасної людини» (м. Запоріжжя, 

22‒23 грудня 2017 р.), «Актуальні питання кримінального права, кримінального 

судочинства та кримінології, з нагоди 280 річниці з дня народження Чезаре 

Беккаріа» (м. Київ, 15 березня 2018 р.), «Актуальні питання сьогодення» 

(м. Вінниця, 20 березня 2018 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дослідження, що сформульовані 

в дисертації, відображено в 12 публікаціях, серед яких п’ять статей – у журналах, 

включених МОН України до переліку наукових фахових видань з юридичних наук, 

одна стаття – у міжнародному науковому виданні, та сім тез виступів на науково-

практичних конференціях і круглому столі.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається із вступу, переліку 

умовних скорочень, трьох розділів, що включають вісім підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел (363 найменування на 38 сторінках) та 6 додатків на 

41 сторінці. Повний обсяг дисертації становить 267 сторінок, з яких основний текст 

– 176 сторінок. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, ступінь розробки 

проблеми, визначено об’єкт, предмет, мету і завдання дослідження, розкрито зв’язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами, охарактеризовано методи 

дослідження та емпіричну базу, визначено наукову новизну отриманих результатів, 

їх практичне значення, наведено дані про апробацію і публікацію результатів 

дослідження. 

Розділ 1 «Теоретико-правові основи дослідження інституту слідчого судді 

щодо здійснення судового контролю у кримінальному провадженні» складається 

з двох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Сучасний стан наукової розробленості інституту слідчого 

судді щодо здійснення судового контролю у кримінальному провадженні» автором 

проаналізовано генезис інституту слідчого судді щодо здійснення судового 

контролю та стан розробки проблематики. Зроблено висновок, що повноваження 

слідчого судді щодо здійснення судового контролю у кримінальному провадженні 

досліджені фрагментарно. Найбільш ґрунтовні розробки цієї тематики відбувалися 

щодо окремих повноважень слідчого судді за напрямами дослідження: загальних 

аспектів інституту слідчого судді; повноважень слідчого судді щодо надання 

дозволу на застосування заходів забезпечення кримінального провадження та 

проведення слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій.  

На основі системного аналізу теоретичних напрацювань встановлено, що 

серед науковців відсутня єдність поглядів на класифікацію повноважень слідчого 

судді на стадії досудового розслідування. З огляду на системний аналіз теоретичних 

досліджень, емпіричних даних і власний досвід автора констатовано, що сьогодні 

предметом дослідження науковців є судовий контроль у кримінальному 

провадженні, а повноваження слідчого судді щодо його здійснення повною мірою 

не досліджено. Встановлено, що наразі не досліджено повноваження щодо 

залишення скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора без 

розгляду у разі систематичної неявки скаржника в судове засідання без поважних 

причин, не визначено механізм прийняття слідчим суддею рішення у разі такої 

неявки; не окреслено повноваження слідчого судді щодо здійснення судового 

контролю під час розгляду клопотання учасників кримінального провадження про 

надання дозволу на проведення позапланової ревізії, перевірки. Також не 

досліджено повноваження слідчого судді щодо надання дозволу на примусове 

відбирання біологічних зразків для дослідження. Зроблено висновок, що 

розроблення цієї тематики, яке б відповідало сучасному законодавству та 

вирішувало проблемні питання, що виникають на практиці під час досудового 

розслідування, сприятиме як оптимізації досудового розслідування, так і вирішенню 

низки теоретичних питань, пов’язаних із реалізацією повноважень слідчим суддею.  

У підрозділі 1.2 «Класифікація повноважень слідчого судді у кримінальному 

процесі України» на підставі порівняльного аналізу правозастосовної практики та КПК 

України розроблено класифікацію повноважень слідчого судді щодо здійснення 

судового контролю у кримінальному процесі України. Для визначення авторської 
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класифікації обрано такі критерії: залежно від виду процесуальної дії, щодо якої 

здійснюється судовий контроль; за етапами реалізації повноважень; за видами 

процесуальних рішень; за строком, протягом якого слідчий суддя повинен реалізувати 

повноваження. Наголошено, що такі критерії дозволяють повною мірою здійснити їх 

теоретичний аналіз, дослідити структурні елементи, обсяг та межі повноважень 

слідчого судді щодо здійснення судового контролю у кримінальному провадженні.  

Залежно від виду процесуальної дії повноваження слідчого судді поділено на 

вісім груп (ті, які реалізуються: при розгляді скарг на рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого чи прокурора під час досудового розслідування; при розгляді клопотань 

про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 

(розшукових) дій, що обмежують конституційні права та свободи громадян; при 

розгляді клопотань щодо надання дозволу на проведення інших слідчих 

(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, метою яких є сприяння 

сторонам у збиранні доказів; при розгляді клопотань про проведення слідчих 

(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, які проведені до 

постановлення ухвали слідчого судді у виняткових випадках; при розгляді 

клопотань про надання дозволу на застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження; при виконанні загальних обов’язків судді щодо захисту прав людини 

в порядку ст. 206 КПК України; при розгляді клопотань про надання дозволу на 

проведення слідчих (розшукових) дій та застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження в порядку міжнародного співробітництва; під час 

розгляду клопотань про надання дозволу на проведення інших процесуальних дій, 

які потребують здійснення судового контролю.  

Класифікація повноважень слідчого судді за строками їх реалізації свідчить, 

що таке законодавче визначення строку реалізації повноважень слідчого судді, як 

«невідкладно», потребує уточнення. Акцентовано увагу на тому, що повноваження 

слідчого судді щодо: захисту прав учасників кримінального провадження; сприяння 

сторонам в отриманні доказів та міжнародного співробітництва не відносяться 

авторами до жодної з груп. Визначено їх місце в системі класифікації.  

Розділ 2 «Повноваження слідчого судді щодо здійснення судового 

контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному 

провадженні» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Повноваження слідчого судді при розгляді скарг на рішення, 

дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування» 

розглянуто зміст, обсяг та межі повноважень слідчого судді, які він реалізує при 

розгляді скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час 

досудового розслідування. Порівнюючи відповідні положення КПК України та 

практику їх реалізації, зроблено висновок, що зазначені повноваження достатньою 

мірою не регламентовані. Зокрема, на підставі порівняння емпіричних даних, 

аналізу ст. ст. 303–308 КПК України, опитування слідчих суддів і власного 

практичного досвіду наголошено на доцільності законодавчої регламентації 

повноважень слідчого судді щодо прийняття рішення про залишення скарги без 

розгляду у разі систематичної неявки без поважних причин особи, яка її подала.  
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На підставі аналізу ознак бездіяльності як правового явища і визначення її 

особливостей встановлено, що бездіяльність, яка полягає у неповерненні тимчасово 

вилученого майна, не обмежується процесуальними строками подання скарги, оскільки 

вона триває постійно з моменту невиконання обов’язку щодо повернення тимчасово 

вилученого майна слідчим чи прокурором. Зроблено висновок, що строк подання 

скарги на таку бездіяльність не може бути порушений скаржником, якщо тимчасово 

вилучене майно на момент звернення зі скаргою не повернуто, а тому скарга на 

бездіяльність, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, не може бути 

повернута особі з підстав закінчення визначених ч. 1 ст. 304 КПК України строків.  

Обґрунтовано доцільність надання слідчому судді повноважень щодо 

постановлення ухвали про витребування матеріалів кримінального провадження при 

розгляді скарги на постанову про закриття кримінального провадження. Порівняльний 

аналіз правозастосовної практики свідчить, що такі ухвали є поширеними (67,0 % 

досліджених ухвал), не дивлячись на те, що чинний КПК України не визначає механізм 

прийняття відповідних процесуальних рішень. Вивчення матеріалів закритого 

кримінального провадження надає можливість слідчому судді об’єктивно встановити 

наявність чи відсутність підстав для скасування рішення про закриття кримінального 

провадження, що не завжди можна встановити на підставі інформації, викладеної у 

скарзі. Таку позицію підтримали 73,0 % опитаних слідчих суддів. Зазначено, що ухвала 

про витребування матеріалів кримінального провадження є самостійним рішенням 

слідчого судді, яке може бути прийняте під час розгляду окремої категорії скарги – на 

рішення слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження, та повинна 

бути постановлена слідчим суддею у випадку необхідності дослідження матеріалів 

закритого кримінального провадження. 

У підрозділі 2.2 «Повноваження слідчого судді при розгляді клопотань про 

надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) дій, що обмежують конституційні права і свободи громадян» для 

визначення обсягу та меж повноважень слідчого судді при розгляді клопотань про 

надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) дій, що обмежують конституційні права та свободи громадян, 

здійснено їх класифікацію за: предметом реалізації; етапами реалізації; формою 

гласності; строком реалізації; залежно від рішення слідчого судді, що 

постановляється. Автор дійшов висновку про те, що в КПК України не передбачено 

права слідчого судді приймати рішення про повернення клопотання у разі 

недотримання вимог, які висуваються до нього, однак це обумовлено потребами 

правозастосовної практики слідчих суддів. Обґрунтовано, що при реалізації 

повноважень слідчі судді стикаються із недотриманням сторонами кримінального 

провадження вимог до клопотань про надання дозволу на проведення слідчих 

(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, що обмежують конституційні 

права та свободи громадян, що унеможливлює їх задоволення у зв’язку з порушенням 

процесуальної форми. Однак у КПК України не передбачено правових наслідків 

недотримання таких вимог слідчим, прокурором. Зокрема, відсутня можливість 

прийняття рішення про повернення клопотання про проведення обшуку та негласних 

слідчих (розшукових) дій. Наголошено на необхідності визначення таких повноважень 
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слідчого судді у випадках недотримання обов’язкових вимог до клопотання та 

звернення із клопотанням з порушенням правил підсудності. Таке положення стає 

особливо актуальним з огляду на те, що у разі відмови у задоволенні клопотання про 

проведення обшуку житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права 

повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням, якщо у ньому не зазначено нові 

обставини, які не розглядалися слідчим суддею.  

У підрозділі 2.3 «Повноваження слідчого судді при розгляді клопотань про 

надання дозволу на застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 

здійснено класифікацію повноважень слідчого судді при розгляді клопотань про 

надання дозволу на застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 

на підставі якої зроблено висновок, що строк реалізації повноважень слідчого судді 

при розгляді клопотань про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і 

документів не регламентовано у КПК України. Обґрунтовано позицію про 

необхідність запровадження подвійного строку реалізації слідчим суддею 

повноважень щодо розгляду такого клопотання залежно від наявності чи відсутності 

обставин, які свідчать про реальну загрозу зміни або знищення речей і документів. У 

разі доведення наявності таких обставин слідчий суддя повинен розглянути 

клопотання невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту його надходження до 

суду. У разі, якщо у клопотанні такі обставини не зазначені або обґрунтованість 

таких посилань слідчим не доведена – слідчий суддя повинен розглянути 

клопотання протягом трьох днів з дня його надходження до суду.  

Встановлено, що на законодавчому рівні в нормах, які регламентують деякі 

заходи забезпечення кримінального провадження, не передбачено можливості 

винесення ухвал про відмову та про повернення клопотання. Однак, результати 

теоретичних досліджень й аналіз практики слідчих суддів свідчить, що останні 

досить часто постановляють такі рішення. Зокрема, ухвали про відмову у 

задоволенні клопотання та його повернення поставляються слідчими суддями за 

наслідками розгляду всіх видів клопотань про застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження, незалежно від того, чи передбачено винесення такої 

ухвали спеціальною нормою. Для формування єдиної правозастосовної практики 

запропоновано удосконалити законодавчу регламентацію повноважень слідчого 

судді при розгляді клопотань про надання дозволу на застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження, а саме доповнити КПК України єдиним 

переліком видів процесуальних рішень, які можуть бути прийняті за результатами 

розгляду таких клопотань (ухвала про задоволення клопотання; про відмову у 

задоволенні клопотання; про повернення клопотання). 

Розділ 3 «Повноваження слідчого судді щодо здійснення судового контролю 

при проведенні інших процесуальних дій» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Захист прав і свобод людини при реалізації слідчим суддею 

повноважень під час здійснення судового контролю в порядку ст. 206 КПК України» на 

підставі результатів аналізу рішень ЄСПЛ та опитування слідчих суддів запропоновано 

визначити на законодавчому рівні обов’язок слідчого судді у разі отримання з будь-яких 

джерел відомостей, які створюють обґрунтовану підозру, що в межах його 

територіальної юрисдикції знаходиться особа, позбавлена свободи за відсутності 
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судового рішення, яке набрало законної сили, або не звільнена з-під варти після 

внесення застави в установленому КПК України порядку, невідкладно, не пізніше 24 

годин з моменту отримання таких відомостей, постановити ухвалу, якою зобов’язати 

будь-який орган державної влади чи службову особу, під вартою яких тримається особа, 

негайно доставити цю особу до слідчого судді для з’ясування підстав позбавлення 

свободи. Таку позицію підтримало 58,0 % опитаних слідчих суддів.  

Виходячи з результатів системного аналізу теоретичних напрацювань, 

емпіричних даних, чинного законодавства України, запропоновано зобов’язати 

слідчого суддю ініціювати внесення до Автоматизованої системи документообігу 

суду дані про виявлення відомостей, що можуть свідчити про існування факту 

незаконного затримання, у формі заяви. Після реєстрації такої заяви в 

Автоматизованій системі документообігу суду їй присвоюється реєстраційна картка, 

єдиний унікальний номер справи, після чого в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 35 

КПК України, визначається слідчий суддя, якому заява передається на розгляд. 

З огляду на вивчення правозастосовної практики та положень ст. 206 КПК 

України визначено мету діяльності слідчого судді при реалізації повноважень щодо 

захисту прав особи в порядку ст. 206 КПК України. Вона полягає у забезпеченні 

прав осіб, яких затримано і взято під варту; здійсненні судового контролю за 

законністю застосованого до них зазначеного заходу; оцінці процесуальних 

(дотримання процесуальної форми, встановленої законодавством) та матеріальних 

(заслуховування особи, що скаржиться, безпосередньо в суді, дослідження доказів 

законності затримання, перевірка умов затримання та тримання під вартою); 

звільненні особи у випадку встановлення незаконності затримання чи 

безпідставності тримання під вартою; вжиття активних заходів, спрямованих на 

захист прав особи, яка утримується під вартою (забезпечення розгляду скарги у разі 

порушення правил підсудності; розгляд скарги у разі, якщо на момент її подання 

особа звільнена з-під варти чи заявляє клопотання про залишення скарги без 

розгляду; внесення з власної ініціативи ухвал до ЄДРСР).  

У підрозділі 3.2 «Повноваження слідчого судді щодо надання дозволу на 

примусове здійснення відбирання біологічних зразків у особи» на підставі аналізу 

КПК України, рішень ЄСПЛ та власного досвіду конкретизовано обставини 

допустимого примусового відбирання біологічних зразків для дослідження. 

Наголошено, що допустимим є примусове відбирання біологічних зразків для 

дослідження за наступних умов: зразки утворені в результаті життєвого циклу особи 

та містять її ознаки; примус, який застосовується, не досягає мінімального рівня 

жорстокості; застосування примусового відбирання біологічних зразків для 

дослідження є співмірним із необхідністю отримання доказів по справі. 

Висловлено наукову позицію про те, що взірці пальців рук не є 

безпосередніми об’єктами життєвого циклу людини, тому не можуть бути відібрані 

в порядку ч. 3 ст. 245 КПК України. Вони відображають матеріально-фіксовані 

фізіологічні ознаки особи, яку необхідно ідентифікувати, шляхом їх збереження на 

іншому об’єкті в результаті взаємодії з ним.  

На основі вивчення емпіричних даних, з урахуванням власного досвіду 

обґрунтовано необхідність обов’язкового зазначення в клопотанні про примусове 
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відбирання біологічних зразків для дослідження: установи, в якій планується 

відбирання біологічних зразків для дослідження; обґрунтування необхідності 

вилучення того чи іншого зразка та його приналежності до біологічного; безпечності 

відбирання біологічних зразків для дослідження для життя і здоров’я особи. 

У підрозділі 3.3 «Повноваження слідчого судді щодо надання дозволу на 

проведення позапланових ревізій, перевірок у кримінальному провадженні» 

виокремлено повноваження слідчого судді під час надання дозволу на проведення 

позапланових ревізій, перевірок у кримінальному провадженні. Аналізуючи правову 

природу процедури проведення позапланових ревізій, перевірок, зроблено висновок, 

що на стадії досудового розслідування єдиним суб’єктом, який може надати дозвіл 

на проведення позапланових ревізій, перевірок, є слідчий суддя. 

Визнано доцільність запровадження обов’язкової участі в розгляді клопотання 

про надання дозволу на проведення позапланових ревізій, перевірок слідчого або 

прокурора та представника юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичної 

особи-підприємця, щодо яких планується проведення позапланової ревізії, 

перевірки. На основі теоретичних напрацювань, з урахуванням правозастосовної 

практики обґрунтовано позицію про доцільність визначення строку реалізації 

повноважень слідчим суддею щодо надання дозволу на проведення позапланових 

ревізій, перевірок у кримінальному провадженні – п’ять днів із дня його 

надходження до суду. 

Наголошено, що при вирішенні питання про проведення позапланової ревізії, 

перевірки слідчий суддя повинен встановити: правову підставу для проведення 

позапланової ревізії, перевірки; достатність обґрунтування клопотання; можливість 

використання результатів акту позапланової ревізії, перевірки як доказу у 

кримінальному провадженні; строк проведення позапланової ревізії, перевірки; 

період, що підлягає перевірці; установу, якій необхідно доручити проведення 

позапланової ревізії, перевірки; перелік питань, які необхідно з’ясувати в ході 

проведення позапланової ревізії, перевірки. Визначено підстави для повернення 

клопотання про надання дозволу на проведення позапланової ревізії, перевірки та 

відмови у його задоволенні. 

 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації вирішено наукове завдання щодо розроблення теоретичних 

положень і практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення повноважень 

слідчого судді щодо здійснення судового контролю у кримінальному провадженні, 

та сформульовано висновки, пропозиції і рекомендації, основними з яких є такі: 

1. Сучасний стан наукової розробленості інституту слідчого судді щодо 

здійснення судового контролю у кримінальному провадженні характеризується 

широкою джерельною базою. Найбільш ґрунтовні розробки питання реалізації 

повноважень слідчого судді щодо здійснення судового контролю відбувалися по 

окремих напрямах, зокрема щодо заходів забезпечення кримінального провадження 

та повноважень слідчого судді при розгляді скарг на рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого чи прокурора під час досудового розслідування. Водночас не були 

досліджені повноваження слідчого судді щодо надання дозволів на примусове 
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відбирання біологічних зразків для дослідження та на проведення позапланових 

ревізій, перевірок у кримінальному провадженні.  

Наукові джерела, пов’язані з дослідженням інституту слідчого судді щодо 

здійснення судового контролю, згруповано за основними напрямами дослідження: 

загальних аспектів інституту слідчого судді; загальних повноважень слідчого судді; 

проблем інституту оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого чи прокурора 

під час досудового розслідування; повноважень слідчого судді щодо надання 

дозволу на застосування заходів забезпечення кримінального провадження та на 

проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій; стосовно 

судового контролю за захистом прав людини.  

2. Класифіковано повноваження слідчого судді щодо здійснення судового 

контролю у кримінальному провадженні залежно від виду процесуальної дії, щодо 

якої здійснюється судовий контроль (ті, які реалізуються: при розгляді скарг на 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового 

розслідування; при розгляді клопотань про надання дозволу на проведення слідчих 

(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, що обмежують 

конституційні права та свободи громадян; при розгляді клопотань про надання 

дозволу на проведення інших слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 

(розшукових) дій, метою яких є сприяння сторонам у збиранні доказів; при розгляді 

клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 

(розшукових) дій, які проведені до постановлення ухвали слідчого судді у 

виняткових випадках; при розгляді клопотань про надання дозволу на застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження; при виконанні загальних 

обов’язків судді щодо захисту прав людини в порядку ст. 206 КПК України; при 

розгляді клопотань про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження в порядку 

міжнародного співробітництва; під час розгляду клопотань про надання дозволу на 

проведення інших процесуальних дій, які потребують здійснення судового 

контролю). За етапами реалізації повноваження слідчого судді поділяються на: 

підготовчі та наступні. За строком, протягом якого слідчий суддя зобов’язаний 

реалізувати повноваження, вони поділяються на ті, які повинні бути реалізовані: 

невідкладно; протягом шести годин; протягом двох днів з дня надходження; 

протягом сімдесяти двох годин з моменту надходження; протягом трьох днів з дня 

надходження; не пізніше п’яти днів; не пізніше десяти днів з дня надходження до 

суду. При вирішенні клопотань учасників кримінального провадження слідчий 

суддя може постановити ухвалу про: задоволення клопотання; повернення 

клопотання та відмову у задоволенні клопотання.  

3. До повноважень слідчого судді при розгляді скарг на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування належать: 

перевірка наявності підстав для повернення скарги, передбачених ч. 2 ст. 304 КПК 

України, зокрема з’ясування дотримання строків подання скарги, дотримання 

правил підсудності при зверненні зі скаргою, наявності у суб’єкта звернення права 

на подання відповідної скарги; перевірка наявності підстав для відмови у відкритті 

провадження (встановлення підстав для оскарження рішення, дії чи бездіяльності) 
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чи для закриття провадження за скаргою; заслуховування позиції учасників 

розгляду; вивчення матеріалів, долучених до скарги, та здійснення їх аналізу; 

здійснення оцінки правомірності рішень, дій чи бездіяльності слідчого або 

прокурора, прийняття рішення. 

За результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час 

досудового розслідування слідчий суддя приймає одне з наступних рішень: про 

повернення скарги; про відмову у відкритті провадження; про закриття провадження 

за скаргою; про задоволення чи відмову в задоволенні скарги. 

Відповідно до потреб правозастосовної практики слідчих суддів 

запропоновано механізм розгляду скарги у разі систематичної неявки скаржника в 

судове засідання. У разі третьої неявки в судове засідання особи, що звернулась зі 

скаргою, за умови її повідомлення про місце, дату та час розгляду у спосіб, 

передбачений ст. 135 КПК України, без поважних причин чи без повідомлення про 

причини неприбуття, слідчий суддя має право постановити ухвалу про повернення 

скарги без розгляду. 

Строк подання скарги на бездіяльність слідчого чи прокурора пропонується 

обчислювати з наступного дня за тим, у який закінчився перебіг строку, визначеного 

для вчинення покладених на слідчого, прокурора обов’язків. Бездіяльність, яка полягає 

у неповерненні тимчасово вилученого майна, слід вважати безперервною. Вона може 

бути припинена за рішенням слідчого судді. Скарга на такий вид бездіяльності не 

підлягає поверненню слідчим суддею на підставі п. 3 ч. 2 ст. 304 КПК України. 

4. До повноважень слідчого судді при розгляді клопотань про надання дозволу 

на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, що 

обмежують конституційні права та свободи громадян, належать: застосування 

наслідків неявки ініціатора клопотання та вирішення питання щодо можливості 

розгляду без його участі; перевірка підстав для повернення клопотання; вирішення 

заявлених в судовому засіданні клопотань; дослідження матеріалів, що мають 

значення для вирішення клопотання; встановлення строку, необхідного для 

провадження слідчої (розшукової) дії; аналіз матеріалів, долучених до клопотання, 

їх оцінка; визначення можливості отримання доказів, які мають суттєве значення 

для кримінального провадження, у спосіб, не пов’язаний із втручанням у права 

людини; прийняття рішення щодо можливості надання дозволу на проведення 

слідчих (розшукових) дій та винесення відповідної ухвали.  

В КПК України необхідно передбачити можливість повернення клопотання 

про проведення обшуку та клопотання про надання дозволу на проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій шляхом постановлення слідчим суддею ухвали 

у разі недотримання обов’язкових вимог до клопотання або порушенні правил 

підсудності при зверненні з клопотанням.  

5. Зміст повноважень слідчого судді при розгляді клопотань про надання 

дозволу на застосування заходів забезпечення кримінального провадження полягає 

у: здійсненні оціночної діяльності, а саме у визначенні мети і підстав застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження; перевірці правомочності та 

належності суб’єкта, який звернувся з клопотанням; вивченні наданих матеріалів; 

перевірці правових підстав застосування заходу забезпечення кримінального 
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провадження та обґрунтованості клопотання; встановленні обґрунтованості підозри; 

визначенні співмірності потреб досудового розслідування ступеню втручання у 

права і свободи особи, про який зазначається в клопотанні; визначенні можливості 

виконання завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звертається із 

клопотанням; оцінці можливості без застосування заходу забезпечення 

кримінального провадження отримати речі та документи, про які йде мова у 

клопотання; дослідженні доказів, що підтверджують обставини, на які посилаються 

сторони; перевірці наявності підстав, які унеможливлюють застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження; визначенні строку застосування заходу 

забезпечення кримінального провадження; визначенні процесуального статусу 

суб’єкта, щодо якого слідчий, прокурор просить застосувати захід забезпечення 

кримінального провадження. 

Визначено строк реалізації повноважень щодо розгляду клопотання про 

надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. Запропоновано 

покласти на слідчого суддю обов’язок невідкладно, протягом 24 годин з моменту 

надходження, розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів 

без виклику учасників кримінального провадження у разі існування загрози 

знищення речей та документів. За умови необхідності забезпечення слідчим суддею 

явки учасників кримінального провадження для участі у судовому розгляді, тобто, 

коли існування загрози знищення речей і документів не доведено, слідчий суддя 

зобов’язаний розглянути клопотання протягом трьох днів. 

За результатами розгляду клопотання про надання дозволу на вжиття заходів 

забезпечення кримінального провадження слідчий суддя вправі прийняти рішення: 

про задоволення клопотання; про відмову у задоволенні клопотання; про 

повернення клопотання.  

6. Повноваження слідчого судді щодо захисту прав людини, передбачені 

ст. 206 КПК України, полягають у здійсненні оцінки законності затримання особи, 

встановленні факту порушення прав людини та у звільненні її у випадку визнання 

затримання незаконним, вжитті необхідних заходів для забезпечення прав 

затриманої особи чи особи, яка утримується під вартою. Для оцінки законності 

затримання слідчий суддя повинен встановити дотримання процесуальної форми 

щодо затримання особи, вислухати особу, що скаржиться, безпосередньо в суді, 

дослідити докази законності затримання. 

Перебування особи на волі на момент звернення зі скаргою на незаконне 

затримання не є підставою для відмови у розгляді скарги. Слідчий суддя 

зобов’язаний невідкладно перевірити законність затримання на вимогу затриманої 

особи або її захисника та встановити факт порушення прав людини незалежно від 

того, перебуває особа під вартою чи ні.  

Ухвала про зобов’язання будь-якого органу державної влади чи службової 

особи забезпечити додержання прав особи, яка тримається під вартою, 

постановляється слідчим суддею, в межах територіальної юрисдикції якого 

тримається така особа, невідкладно – не пізніше 32 годин з моменту отримання 

інформації про порушення прав.  
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Заява про відкликання скарги чи залишення скарги без розгляду у зв’язку з 

обставинами, не пов’язаними з ч. 8 ст. 206 КПК України, не позбавляє слідчого 

суддю обов’язку реалізації повноважень щодо захисту прав людини в порядку ст. 

206 КПК України.  

Обґрунтовано доцільність законодавчої регламентації строку постановлення 

ухвали, якою слідчий суддя повинен зобов’язати орган державної влади чи 

службову особу, під вартою яких тримається особа, доставити її для з’ясування 

підстав позбавлення свободи – невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту 

отримання відомостей, які створюють обґрунтовану підозру, що в межах 

територіальної юрисдикції суду знаходиться особа, що незаконно затримана або 

тримається під вартою за відсутності судового рішення, яке набрало законної сили, 

або не звільнена з-під варти після внесення застави. 

7. Реалізація повноважень слідчого судді щодо надання дозволу на примусове 

здійснення відбирання біологічних зразків у особи полягає в недопущенні 

безпідставного втручання у недоторканність особи та у визначенні меж допустимого 

обмеження прав особи, яких вона зазнає під час слідчої (розшукової) дії, про яку йде 

мова. 

Встановлено, що слідчий суддя за результатами розгляду клопотання про 

примусове відбирання біологічних зразків для дослідження постановляє ухвалу про 

задоволення клопотання, про повернення клопотання або про відмову у його 

задоволенні. До підстав для повернення клопотання належить: неявка без поважної 

причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання; відсутність 

документів, що підтверджують повноваження особи, яка звернулася з клопотанням; 

недотримання вимог до клопотання, передбачених частинами 2, 3 ст. 160 КПК 

України; непідтримання клопотання стороною, яка його подала; недоведення 

обставин, які свідчать про відсутність добровільної згоди особи надати біологічні 

зразки. Слідчий суддя постановляє ухвалу про відмову у задоволенні клопотання, 

якщо слідчий, прокурор, крім обставин, передбачених частиною п’ятою ст. 163 КПК 

України, не доведе: наявність факту призначення експертизи; те, що для 

встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, 

необхідно проведення експертиз, які потребують відбирання біологічних зразків для 

дослідження. 

Примусове відбирання біологічних зразків для дослідження вважається таким, 

що не суперечить вимогам Конвенції й може бути використане як доказ, якщо: 

біологічні зразки для дослідження утворені в результаті природної життєдіяльності 

особи; примус, який застосовується, не досягає мінімального рівня жорстокості; 

застосування примусового відбирання біологічних зразків для дослідження є 

співмірним із необхідністю отримання доказів по справі. Надання дозволу на 

відбирання для дослідження біологічних зразків, які утворилися в результаті 

природного циклу життєдіяльності особи, не порушує права особи не свідчити 

проти себе.  

Примусове відбирання біологічних зразків для дослідження має здійснюватися в 

умовах медичного закладу, при дотриманні санітарних норм, що виключало б можливі 

шкідливі наслідки для здоров’я особи, у якої вони відбираються. В ухвалі про 
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задоволення клопотання слідчий суддя зобов’язаний зазначити установу, якій 

доручається проведення примусового відбирання біологічних зразків для дослідження.  

Визначено, що «біологічні зразки для дослідження» – біологічний матеріал, 

який утворився в результаті життєдіяльності особи, існує незалежно від її 

волевиявлення, містить у собі ознаки і властивості конкретної особи та дає можливість 

ідентифікувати її шляхом безпосереднього дослідження. Зокрема, біологічними 

зразками для дослідження є: потожирові виділення, райдужна оболонка ока, кров, 

слина, піт, сперма, волосся, кістки, органи і тканини людського організму. 

З огляду на наведене визначення, такі об’єкти дослідження, як мова, звук, 

голос, рукописний почерк, взірці пальців рук, зліпки зубів, сліди ніг, хода, не є 

біологічними зразками, оскільки не належать до біологічного матеріалу та не 

відповідають критерію безпосередності дослідження.  

Обґрунтовано необхідність покладення на особу, яка ініціює розгляд 

клопотання, обов’язку зазначати в клопотанні: установу, в якій планується 

відбирання біологічних зразків для дослідження; обґрунтування необхідності 

вилучення біологічного зразка та його приналежності до такого; підстави, які 

свідчать про безпечність відбирання біологічних зразків для дослідження для життя 

і здоров’я особи. 

8. Надання дозволу на проведення позапланових ревізій, перевірок у 

кримінальному провадженні віднесено до повноважень слідчого судді, в рамках 

яких він здійснює судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у 

кримінальному провадженні. 

Запропоновано відносити позапланову ревізію, перевірку до слідчих 

(розшукових) дій, оскільки за своєю природою вони є процесуальною дією, яка 

здійснюється в рамках кримінального провадження з метою виявлення, 

дослідження, фіксації і вилучення доказів.  

За результатами розгляду клопотання про надання дозволу на проведення 

позапланової ревізії, перевірки слідчий суддя постановляє ухвалу про: задоволення 

клопотання; відмову у задоволенні клопотання; повернення клопотання. Підставою 

для повернення клопотання є недотримання встановлених КПК України вимог до 

клопотання, звернення з клопотанням з порушенням правил підсудності. Підставою 

для відмови у задоволенні клопотання є недоведення того, що: було вчинено 

кримінальне правопорушення; результати позапланової ревізії, перевірки мають 

значення для кримінального провадження; результати позапланової ревізії, 

перевірки можуть бути доказами під час судового розгляду; за встановлених 

обставин ревізія є найбільш доцільним та ефективним способом отримання 

інформації, яка має значення для досудового розслідування. 

До підстав для проведення позапланової ревізії, перевірки належить: наявність 

відомостей, отриманих за результатами попередньої бухгалтерської перевірки чи 

довідки спеціаліста, які свідчать про доцільність проведення такої ревізії, перевірки; 

встановлення даних, які свідчать про підроблення та інші фальсифікації фінансово-

господарських документів; наявність даних, які свідчать про існування фінансово-

господарських взаємовідносин із підозрюваним, юридичною особою, щодо якої 

здійснюється провадження; наявність скарги, поданої підконтрольною установою, 
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про порушення законодавства посадовими особами органу державного фінансового 

контролю під час проведення планової чи позапланової виїзної ревізії, перевірки; 

отримання відомостей від особи, яка мала правові відносини з підконтрольною 

установою про порушення, допущені під час ведення фінансово-господарської 

документації. 

9. Розроблено рекомендації стосовно вдосконалення кримінального 

процесуального законодавства, яке регламентує повноваження слідчого судді щодо 

здійснення судового контролю. Зокрема, статтю 160 КПК України запропоновано 

доповнити частиною 3 такого змісту: «Клопотання про примусове відбирання 

біологічних зразків для дослідження на підставі ухвали слідчого судді подається до 

місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган 

досудового розслідування. У клопотанні про примусове відбирання біологічних 

зразків для дослідження крім відомостей, передбачених частиною 2 цієї статті, 

зазначається: установа, в якій планується відбирання біологічних зразків для 

дослідження; необхідність вилучення того чи іншого біологічного зразка та його 

приналежність до останнього; підтвердження безпечності відбирання біологічних 

зразків для дослідження для життя і здоров’я особи». Статтю 163 КПК України 

доцільно доповнити частиною 8, в якій передбачити особливості розгляду 

клопотання про примусове здійснення відбирання біологічних зразків. Главу 20 

КПК України «Слідчі (розшукові) дії» запропоновано доповнити ст. 245-1. 

«Позапланова ревізія, перевірка».  

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Шапутько С. В. Розгляд слідчим суддею скарг на бездіяльність слідчого або 

прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення 

під час досудового розслідування: проблеми правозастосування та шляхи їх 

вирішення. Вісник кримінального судочинства. 2016. № 4. С. 80–86. 

2. Шапутько С. В. Проблеми застосування положень ст. 206 КПК України при 

реалізації повноважень слідчим суддею щодо захисту прав людини. Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2017. № 5. 

С. 160‒162. 

3 Шапутько С. В. Класифікація повноважень слідчого судді при розгляді 

клопотань про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій, що 

обмежують конституційні права та свободи громадян. Прикарпатський юридичний 

вісник. 2017. № 5 (20). С. 217–221. 

4. Шапутько С. В. Классификация полномочий следственного судьи по 

рассмотрению жалоб на решения, действия, бездействия следователя или прокурора. 

Jurnalul juridic national: teorie şi practică (Республіка Молдова). 2017. № 6 (28). 

С. 149–152. 

5. Шапутько С. В. Щодо оцінки обставин, що враховуються при обранні 

запобіжного заходу в порядку ч. 5 ст. 176 КПК України. Актуальные проблемы 

отечественной юриспруденции. 2017. № 6. Т. 1. С. 166–169. 



 

 
 

18 

6. Шапутько С. В. Деякі аспекти розгляду скарг на закриття кримінального 

провадження. Актуальні питання публічного та приватного права в контексті 

реформування законодавства: матер. III Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Острог, 7‒

08 квіт. 2017 р.). Острог, 2017. С. 144–147.  

7. Шапутько С. В. Щодо повноважень слідчого судді під час розгляду скарг на 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора у разі систематичної неявки 

скаржника в судове засідання. Новітні тенденції сучасної юридичної науки: матер. 

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 1‒2 груд. 2017 р.). Дніпро, 2017. С. 123–123. 

8. Шапутько С. В. Про деякі питання реалізації повноважень слідчим суддею 

щодо захисту прав людини. Теоретичні та практичні проблеми розвитку 

кримінального права і процесу: матер. VІ Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Івано-

Франківськ, 08 груд. 2017 р.). Івано-Франківськ, 2017. С. 49–54. 

9. Шапутько С. В. Про деякі питання здійснення слідчим суддею судового 

контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування 

запобіжного заходу в порядку ч. 5 ст. 176 КПК України. Проблеми забезпечення 

прав людини в світлі Загальної декларації прав людини: матер. Х Всеукр. наук. конф. 

молодих учених (м. Одеса, 08 груд. 2017 р.). Одеса, 2017. С. 132–133. 

10. Шапутько С. В. Щодо проблемних аспектів розгляду слідчим суддею 

клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Місце юридичних наук у 

формуванні правової культури сучасної людини: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Запоріжжя, 22‒23 груд. 2017 р.). Запоріжжя, 2017. Ч. III. C. 180–182. 

11. Shaputko S. V. The permissible interference with the right of a person not to testify 

against themselves. Актуальні питання кримінального права, кримінального 

судочинства та кримінології, з нагоди 280 річниці з дня народження Чезаре Беккаріа: 

матер. Регіон. наук.-практ. конф. (м. Київ, 15 берез. 2018 р.). Київ, 2018. С. 95–98. 

12. Шапутько С. В. Щодо меж допустимого втручання у право особи не 

свідчити проти себе. Актуальні питання сьогодення: матер. Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Вінниця, 20 берез. 2018 р.). Вінниця, 2018. С. 89–92. 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Шапутько С. В. Повноваження слідчого судді щодо судового контролю у 

кримінальному провадженні. – 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. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. 

Дисертація є першим в Україні дослідженням теоретичних і практичних засад 

реалізації повноважень слідчим суддею щодо судового контролю у кримінальному 

провадженні. У роботі досліджено проблемні аспекти реалізації повноважень, які 

виникають у слідчого судді при розгляді скарг на рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого чи прокурора під час досудового розслідування, при розгляді клопотань 

про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 

(розшукових) дій, що обмежують конституційні права та свободи людини та про 
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надання дозволу на застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 

запропоновано авторське бачення їх вирішення. Сформульовано теоретичну 

позицію щодо особливостей здійснення прав та обов’язків під час захисту прав 

людини і примусового відбирання біологічних зразків для дослідження.  

Ключові слова: слідчий суддя, повноваження, судовий контроль, захист прав, 

класифікація, види рішень, правила підсудності, строки реалізації повноважень. 

 

АННОТАЦИЯ  

 

Шапутько С. В. Полномочия следственного судьи относительно судебного 

контроля в уголовном производстве. – Квалификационный научный труд на правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; 

оперативно-розыскная деятельность. – Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко. Министерство образования и науки Украины. – Киев, 2018. 

В диссертации на основе исследования комплекса вопросов, возникающих при 

реализации полномочий следственным судьей относительно судебного контроля в 

уголовном производстве, сформулированы научные положения и получены 

результаты, которые в совокупности направлены на наработку теоретических и 

практических положений, нацеленных на совершенствование механизмов 

реализации таких полномочий следственными судьями. 

Изучено современное состояние научного исследования института 

полномочий следственного судьи по осуществлению судебного контроля. 

Разработана классификация полномочий следственного судьи в уголовном процессе 

Украины относительно судебного контроля в уголовном производстве. Обоснована 

необходимость законодательной регламентации полномочий следственного судьи 

об истребовании материалов закрытого уголовного производства путем вынесения 

соответствующего постановления. Очерчены проблемы юридического 

урегулирования полномочий следственного судьи при рассмотрении ходатайств о 

предоставлении разрешения на проведение следственных (розыскных) действий и 

негласных следственных (розыскных) действий, ограничивающих конституционные 

права и свободы граждан. Доказана необходимость определения полномочий 

следственного судьи о возвращении ходатайства о проведении обыска в случае 

несоблюдения обязательных требований к нему. Предложено предоставить 

следственному судье полномочия по возврату ходатайств о предоставлении 

разрешения на проведение негласных следственных (розыскных) действий в случае 

несоблюдения обязательных требований к нему. Определено содержание 

полномочий следственного судьи при рассмотрении ходатайств о предоставлении 

разрешения на принятие мер обеспечения уголовного производства. Изложена 

позиция о целесообразности введения единого перечня видов судебных решений, 

которые могут быть приняты по результатам рассмотрения ходатайства о 

предоставлении разрешения на принятие мер обеспечения уголовного производства. 

Охарактеризованы полномочия следственного судьи при осуществлении судебного 
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контроля в порядке ст. 206 УПК Украины. Предложено определить на 

законодательном уровне обязанность следственного судьи рассмотреть жалобу по 

обеспечению соблюдения прав лица, содержащегося под стражей, в случае, если на 

момент ее подачи такое лицо находиться на свободе. Определены особенности 

реализации полномочий следственного судьи о предоставлении разрешения на 

принудительное осуществление забора биологических образцов. Обосновано 

научную позицию о признаках, свидетельствующих о принадлежности образцов для 

исследования к биологическим. Предложены требования к ходатайству о 

принудительном заборе биологических образцов для исследования. Очерчены 

полномочия следственного судьи, касающиеся предоставления разрешения на 

проведение внеплановых проверок и ревизий в уголовном производстве. 

Сформулированы предложения и даны рекомендации по совершенствованию 

уголовного процессуального законодательства, касающиеся полномочий 

следственного судьи по осуществлению судебного контроля. 

Ключевые слова: следственный судья, полномочия, судебный контроль, 

защита прав, классификация, виды решений, правила подсудности, сроки 

реализации полномочий. 

 

SUMMАRY 

 

Shaputko S.V. The powers of an examining magistrate regarding judicial 

control in criminal proceedings. – Qualifying scientific work. 

Thesis for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.09 – Criminal 

Procedure and Criminalistics; Forensics; Operative and Search Activity). – Kyiv National 

Taras Shevchenko University. Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

This Thesis is the first research into theoretical and practical principles of an 

examining magistrate's exercise of their powers with respect to judicial control in criminal 

proceedings to appear in Ukraine. In this work, the author explores problematic aspects of 

exercise of powers arising for a magistrate judge when handling complaints against a 

decision, action, or inaction of an investigator or prosecutor during the pre-trial 

investigation, when handling applications for permission to carry out investigative (search) 

activities and covert investigative (search) activities restricting constitutional rights and 

freedoms of citizens, and when handling applications for permission to take measures 

providing for criminal proceedings and suggests the author's view of ways to address 

them. She formulates a theoretical position regarding the specifics of exercise of rights and 

duties during protection of human rights and coercive extraction of biological samples for 

examination. She analyses the legal nature of the power to grant permission for 

exceptional inspections and revisions in criminal proceedings. She classifies powers of an 

examining magistrate with respect to judicial control in criminal proceedings. 

Keywords: investigating magistrate, powers, judicial control, protection of rights, 

classification, decision types, jurisdiction rules, terms of powers. 


